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ÚVOD
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., rozvíjel v roce 2016 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 2016 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 byly v Sociologickém ústavu AV ČR,
v.v.i., realizovány v dlouhodobě sledovaných vědeckých tematických okruzích. Ty
zahrnovaly sociální, ekonomické, politické, institucionální, hodnotové, kulturní a
environmentální souvislosti pracovního, sociálního a rodinného života. V dalších
tematických okruzích byly vyhodnocovány instrumenty sociální a hospodářské politiky,
byl realizován výzkum v oblasti lokální a regionální problematiky, rozvíjen výzkum a
teorie genderových identit a nerovností. Pracovníci ústavu se zabývali kulturními a
národními identitami a hodnotovými orientacemi, výzkumem institucionálního rámce a
multiúrovňového systému vládnutí, výzkumem vzdělanostních, sociálních a
ekonomických 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, zahraniční migraci, integraci cizinců, rozvoj
kultury a uchování kulturního dědictví, plýtvání potravinami nebo postoje veřejnosti a
místních samospráv k ochraně biodiverzity, jaderné energetice a úložištím jaderného
odpadu.
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Projektová a grantová aktivita
V roce 2016 byla výzkumná činnost prováděna v rámci výzkumných projektů, které byly
podpořeny granty, včetně zapojení do dvou sítí v rámci akce COST ACTION. Celkem bylo
v různých fázích rozpracování řešeno 30 projektů. Z tohoto počtu bylo 13 projektů
podpořeno GA ČR (12 standardních projektů a jeden projekt excelence). Jeden projekt
byl podpořen TA ČR v rámci programu Omega. SOÚ AV ČR, v.v.i., byl také nositelem čtyř
projektů financovaných MŠMT ČR, které zahrnovaly dva projekty v rámci programu
EUPRO II a dva projekty velkých infrastruktur pro VaVaI. Pracovníci SOÚ AV ČR, v.v.i., se
dále podíleli na řešení sedmi projektů financovaných z EU, z toho dvou projektů
v 7. rámcovém programu EU, tří projektů v rámci programu Horizont 2020 v pozici
Third Party, jednoho projektu v rámci programu Erasmus+ a jednoho projektu v rámci
Progress Programme (2007–2013). Z Norských fondů byly podporovány tři projekty
v rámci programu Dejme (že)nám šanci.

V roce 2016 byl SOÚ AV ČR, v.v.i., dále zapojen do dvou aktivit v rámci programu COST
Action, který je podporován z EU bez finančního příspěvku v rámci akce genderSTE –
Gender, Science, Technology and Environment a ENRESSH – Prey for Many Predators:
Challenges for Research Evaluation of ESH in Central and Eastern Europe.

SOÚ AV ČR, v.v.i., se v rámci své výzkumné činnosti zapojil v roce 2016 do špičkového
výzkumu ve veřejném zájmu v rámci výzkumného programu „Strategie AV 21“, do
programu podpory regionální spolupráce krajů a ústavů AV ČR, podpořil činnost NKC –
gender a věda a v neposlední řadě výzkumná činnost probíhala v rámci programu
Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR.

Během roku 2016 byly rovněž podávány další žádosti o podporu grantových projektů,
které by měly doplnit vědecký program ústavu v následujících letech. Podrobně
v kapitolách 3.2 až 3.6.
Rozvoj a provoz infrastruktur sociálního výzkumu

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., v roce 2016 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. Velký
význam pro rozvoj infrastruktur má zapojení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., do
dvou projektů velkých distribuovaných výzkumných infrastruktur Evropského
výzkumného prostoru ERA – systém evropských datových služeb CESSDA a projekt
Evropského sociálního výzkumu ESS. Obě tyto výzkumné infrastruktury jsou konsorcii
8

s právní subjektivitou a patří k tzv. ESFRI Landmarks, tj. k úspěšně realizovaným
projektům evropské strategie budování velkých výzkumných infrastruktur ESFRI
Roadmap. Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D., je od založení výzkumné infrastruktury CESSDA
v roce 2013 členem General Assembly a doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D., od roku 2014
členkou Board of Directors Konsorcia evropských sociálněvědních datových archivů
(CESSDA) a oba se tak podílejí na jeho řízení.

K rozvoji infrastruktury výzkumu patří i provozování oborové Sociologické knihovny,
vydávání impaktovaného periodika Sociologický časopis / Czech Sociological Review
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, Data a výzkum – SDA Info a Critical Housing Analysis. Byl realizován
kontinuální výzkum veřejného mínění (CVVM), probíhaly plánované národní
i mezinárodní aktivity Národního kontaktního centra – ženy a věda a další rozšiřující
aktivity.
Mezinárodní program sociálního výzkumu – ISSP

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., i v roce 2016 zajišťoval účast ČR v Mezinárodním
programu sociálního výzkumu ISSP. Jedná se o dlouhodobý výzkumný program, který
kombinuje časovou a mezinárodní perspektivu srovnání. ISSP od roku 1984 realizuje
každoroční výzkumná šetření na vybraná témata sociologického výzkumu a aktuálně se
jej účastní téměř 50 zemí. ISSP disponuje nejrozsáhlejší databází z postojových šetření
na světě. Česká republika se ISSP účastní pravidelně od roku 1992. V roce 2016 bylo
realizováno šetření Role vlády (ISSP 2016 Role of the Government IV) a česká data
z modulu Pracovní orientace (ISSP 2015 Work Orientations IV) byla integrována do
mezinárodní databáze ISSP. Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D., se spolu s dalšími členy týmu ze
SOÚ AV ČR, v.v.i., podílel na činnosti pracovní skupiny Drafting Group ISSP 2018.
Doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D., je vedoucí ISSP Translation Group.
European Social Survey – ESS

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., pokračoval ve spolupráci na budování evropské
výzkumné infrastruktury European Social Survey (ESS), která je podpořena projektem
MŠMT ČR „Vytvoření českého uzlu panevropského projektu velké výzkumné
infrastruktury European Social Survey (ESS – survey)“. V rámci výzkumné
infrastruktury Evropský sociální výzkum (ESS) probíhala v roce 2016 příprava další
vlny šetření ESS Round 9 se zaměřením na organizaci životních drah a zvládání
rostoucích nerovností a heterogenity v evropských společnostech.
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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). ČSDA je zároveň českým národním uzlem panevropské výzkumné
infrastruktury CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives) a
poskytovatelem jejích služeb u nás. Kontinuálně je zvyšována kapacita infrastruktury,
rozšiřována datová knihovna a dochází k růstu využití služeb. V národní datové
knihovně ČSDA bylo v roce 2016 uloženo 780 souborů dat, které jsou přístupné v režimu
open access nejširší vědecké komunitě pro účely statistické analýzy. V průběhu roku
2016 bylo nově zpřístupněno 39 souborů. V roce 2016 stoupl počet registrovaných
uživatelů na 2494, v průběhu roku se nově zaregistrovalo 284 uživatelů. V roce 2016
prošel ČSDA úspěšně procesem hodnocení pro získání certifikace Data Seal of Approval,
kterou jsou označována důvěryhodná digitální úložiště dat.
Mezinárodní spolupráce

Úspěšně se rozvíjela činnost ústavu v oblasti mezinárodní spolupráce, a to jak v rámci
společných mezinárodních či bilaterálních projektů, tak v rámci dalších vědeckých
aktivit. Pokračují dlouhodobé nadstandardní vztahy se Sociologickým ústavem SAV
v Bratislavě.

V roce 2016 pokračovala spolupráce na základě oficiální smlouvy o spolupráci mezi
Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i., a (1) Sociologickým ústavem Čínské akademie
sociálních věd, (2) Ústavem pro filozofii a sociologii Polské akademie věd,
(3) Sociologickým ústavem Centra pro sociální vědy Maďarské akademie věd. V září
2016 ústav v Praze uspořádal v rámci této dohody o spolupráci vědeckou konferenci
s vědci z partnerských organizací zaměřenou na komparaci ekonomické a sociální
transformace postkomunistických zemí střední a východní Evropy a ekonomické a
sociální transformace současné Číny.
V návaznosti na uspořádání 12. mezinárodní konference Evropské sociologické asociace
(ESA) v Praze v roce 2015 ústav v roce 2016 posílil svoje zapojení do aktivit této
významné profesní organizace. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc., ředitel Sociologického
ústavu AV ČR, v.v.i., se jako zvolený člen řídicího výboru ESA podílel na práci Conference
Committee a Fiancial Committee ESA. Vedoucí oddělení NKC – gender a věda
Mgr. Marcela Linková, Ph.D., byla v únoru 2016 zvolena předsedkyní Helsinki Group on
Gender in Research and Innovation, poradní skupiny Evropské komise a výboru ERAC,
která předkládá návrhy týkající se oblasti genderové rovnosti v Evropském výzkumném
prostoru. Významné jsou i další organizační aktivity pracovníků v mezinárodních
vědeckých asociacích jako IPSA, ISA či ECPR.
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Ústav zůstává vyhledávaným pracovištěm pro studijní pobyty a odborné práce
zahraničních studentů, doktorandů a výzkumníků. Zajišťuje zapojení České republiky do
dvou velkých mezinárodních výzkumných infrastruktur celoevropského významu –
Konsorcia evropských sociálněvědních datových archivů CESSDA a Evropského
sociálního výzkumu ESS.
Personální politika a institucionální struktura ústavu

Personální politika ústavu vycházela z jeho potřeb jako výzkumné organizace. V roce
2016 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 2016 považovat za stabilizovaný. Hodnocení vědeckého výkonu
probíhalo v návaznosti na předchozí čtyřleté období vědecké činnosti pracovníků,
v průběhu roku 2016 byl aplikován interní systém hodnocení vědeckého výkonu, jehož
výsledky se významně promítly do výše ročních odměn u nejvýkonnějších pracovníků a
pracovnic.
Kvalifikační rozvoj a mobilitní procesy
Vědecké hodnosti a ceny
V roce 2016 získali čtyři pracovníci ústavu vědeckou hodnost Ph.D. Celkově se v roce
2016 účastnilo doktorského studia 24 pracovnic a pracovníků ústavu – v různých
formách studia a v různých délkách pracovního úvazku. Pracovníci a pracovnice ústavu
dosáhli v roce 2016 významných individuálních a týmových úspěchů. Za všechny lze
jmenovat PhDr. Martinu Mysíkovou, Ph.D., která získala Prémii Otto Wichterleho,
udělovanou Akademií věd ČR perspektivním a talentovaným vědcům a vědkyním.
Zapojení pracovníků do výuky studentů

V roce 2016 pokračovala akreditace dvou společných doktorských programů FSV UK
a SOÚ AV ČR, v.v.i., a současně pracovníci a pracovnice SOÚ AV ČR, v.v.i., spolupracovali
také na individuální bázi na odborné přípravě doktorandů s dalšími vysokými školami.
V roce 2016 se pracovnice a pracovníci Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., podíleli
na vzdělávání doktorandů na celkem 6 fakultách dvou univerzit v ČR. Pracovníci ústavu
se podíleli také na vzdělávání magisterských studentů – celkem na osmi fakultách
pěti vysokých škol, a vzdělávání studentů bakalářského stupně – celkem na 12 fakultách
sedmi vysokých škol.
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Výsledky atestací
V listopadu 2016 proběhly atestace výzkumných pracovníků, během nichž bylo
atestováno 20 pracovníků a pracovnic. Všem atestovaným bylo doporučeno prodloužení
pracovní smlouvy a byly individuálně navrženy úkoly pro další atestační období. Dílčí
změny byly navrženy v délce navrhovaných pracovních smluv a zařazení do
kvalifikačních stupňů. Následně byl zveřejněn seznam všech pracovníků s povinností
atestace podle zařazení dle stupňů Kariérního řádu.
Zahraniční stáže a pobyty

V roce 2016 se dlouhodobých zahraničních stáží a pobytů na zahraničních vědeckých
pracovištích zúčastnilo celkem 7 mladých vědeckých pracovníků Sociologického
ústavu AV ČR, v.v.i., Tito pracovníci navštívili Goethe University, Frankfurt am Main
(Německo), Hertie School of Governance, Berlin (Německo), Transparency
International School on Integrity, Mykolas Romeris University in Vilnius
(Lotyšsko), Soochow University, Taipei (R.O.C.), Institute for the Study of
Societies and Knowledge, Bulharská akademie věd (Bulharsko), Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS, Centro Brasileiro de
Pesquisas em Democracia, Porto Alegre (Brazílie), Faculty of Economics,
University of Coimbra (Portugalsko), a Institut für Politikwissenschaft,
Universität Wien (Rakousko).
Vědecké stáže a pobyty v SOÚ AV ČR, v.v.i.
Ústav si uchovává svoji atraktivitu pro zahraniční studenty, doktorandy a výzkumníky.
V roce 2016 byli v ústavu na odborné stáži as. prof. David Siroky z Arizona State
University, USA, School of Politics and Global Studies; a doc. Dr. Dobrinka Kostova
z Institute for the Research of Societies and Science Bulharské akademie věd v Sofii.
Řada dalších zahraničních vědců navštívila ústav v rámci kratších pracovních návštěv,
které byly zaměřeny na přednášky či konzultace. Nejvýznamnějšími z nich byli
prof. Ruud Koopmans z berlínského WZB Berlin Social Science Center, prof. Moshe
Semyonov z Tel Aviv University a prof. Curt Rice, rektor Univerzity aplikovaných věd
v Oslo.
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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 byla
až v roce 1990. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., měl v roce 1990 formu rozpočtové
organizace a od poloviny roku 1998 do 31. 12. 2006 formu státní příspěvkové
organizace. 1. ledna 2007 se stal veřejnou výzkumnou institucí. Sociologický ústav
AV ČR, v.v.i., byl zřízen na základě zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných
institucích, a jeho zřizovatelem je Akademie věd ČR. Jeho statutárním zástupcem je na
volené období 5/2012–4/2017 ředitel RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. Činnost ústavu je
řízena Radou SOÚ AV ČR, v.v.i., a kontrolována Dozorčí radou SOÚ AV ČR, v.v.i.

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., rozvíjí sociologické teorie a metodologii soudobého
sociologického výzkumu. Je plně integrován do mezinárodní vědecké komunity a aktivně
participuje na řadě evropských i mezinárodních vědeckých programů a projektů.
Provádí jednorázová i opakovaná empirická šetření, srovnávací výzkumy, případové
studie, sondy a výzkumy veřejného mínění. Používá moderní kvantitativní i kvalitativní
výzkumné metody 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 2016 rozvíjel výzkum v těchto výzkumných
a infrastrukturně-výzkumných odděleních: Centrum pro výzkum veřejného mínění,
Český sociálněvědní datový archiv, Ekonomická sociologie, Gender & sociologie,
Hodnotové orientace ve společnosti, Lokální a regionální studia, Národní kontaktní
centrum – gender a věda, 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).

SOÚ AV ČR, v.v.i., již dlouhodobě zabezpečuje významnou infrastrukturu v oblasti
sociálního výzkumu: provozuje unikátní veřejnou službu Český sociálněvědní datový
archiv (ČSDA) – archiv.soc.cas.cz, který slouží jako národní centrum zpřístupňující data
ze sociálních výzkumů vědecké obci, pedagogům a studentům. Je vydavatelem
Sociologického časopisu / Czech Sociological Review (web: sreview.soc.cas.cz), jediného
impaktovaného vědeckého periodika v oblasti sociologie v ČR, a řady dalších odborných
recenzovaných periodik. Provozuje veřejnosti přístupnou Sociologickou knihovnu.
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Obrázek 1.1 – Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. – organizační schéma k 31. 12. 2016

AV ČR
(zřizovatel)

Dozorčí rada
SOÚ AV ČR,
v.v.i.
Poradní orgány:
Ústavní rada SOÚ
AV ČR, v.v.i.
Atestační komise
SOÚ AV ČR, v.v.i.

Škodní a
likvidační komise
SOÚ AV ČR, v.v.i.
Scientific
Advisory Board
of the Czech
Social Science
Data Archive

Servisní oddělení:
Ekonomické oddělení (EO)
IT (součást EO)
Sociologická knihovna
Sekretariát
Tiskové a ediční oddělení

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

První zástupkyně ředitele
SOÚ AV ČR, v.v.i.
Zástupce ředitele pro
vědeckou a projektovou
činnost SOÚ AV ČR, v.v.i.

Rada SOÚ AV
ČR, v.v.i.

Shromáždění
výzkumných
pracovníků a
pracovnic

Zástupkyně ředitele pro
ekonomický
rozvoj
a
infrastrukturu výzkumu
SOÚ AV ČR, v.v.i.

Výzkumná oddělení:
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Český sociálněvědní datový archiv
Ekonomická sociologie
Gender & sociologie
Hodnotové orientace ve společnosti
Lokální a regionální studia
Národní kontaktní centrum – gender a věda
Socioekonomie bydlení
Sociologie politiky

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).
Obrázek 1.2 – Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. – webová stránka www.soc.cas.cz

Zdroj: soc.cas.cz

Ústav se podílí na postgraduálním studiu v oboru Sociologie. Ministerstvo školství
mládeže a tělovýchovy rozhodlo podle § 79 odst. 4, § 80 odst. 1, § 81 a § 105 zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v aktuálním znění, o udělení akreditace Fakultě
sociálních věd Univerzity Karlovy společně se Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i.:
a) doktorskému studijnímu programu Sociologie se studijním oborem Sociologie
do 31. července 2018, forma studia je prezenční a kombinovaná, standardní doba
studia je čtyři roky,

b) doktorskému studijnímu programu Sociology se studijním oborem Sociology
do 31. července 2018, forma studia je prezenční a kombinovaná, výuka probíhá
v anglickém jazyce, standardní doba studia je čtyři roky.
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SOÚ AV ČR, v.v.i., je zapojen do řady mezinárodních vědeckých programů, aktivně se
podílí na organizaci významných mezinárodních vědeckých konferencí a setkání a je
zapojen do výměny vědeckých informací mezi institucemi v různých zemích.
Výsledky výzkumů realizovaných v SOÚ AV ČR, v.v.i., jsou zveřejňovány ve vědeckých
publikacích, v domácích i zahraničních vědeckých časopisech, jsou prezentovány
na seminářích, národních a mezinárodních konferencích a jsou nabízeny pro použití
orgánům státní správy, Parlamentu ČR a vzdělávacím a dalším institucím. Kvantitativní
i kvalitativní data pořízená v rámci řešených projektů jsou archivována v Českém
sociálněvědním datovém archivu (ČSDA), kde jsou k dispozici vědecké obci, pedagogům
a studentům pro nekomerční účely.
Ústav je kolektivním členem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Central European Opinion Research Group (CEORG);

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

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

European Sociological Association (ESA);

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

Mezinárodní dohody o vědecké spolupráci mezi Sociologickým ústavem AV ČR,
v.v.i., a:
•
•
•
•
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Sociologickým ústavem Slovenské akademie věd v Bratislavě;

Sociologickým ústavem Maďarské akademie věd v Budapešti;

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

Čtyřstranná dohoda se 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.

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

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

členové a členka rady – externí:

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

tajemnice: RNDr. Darina Vystrčilová

Hlavní činnosti Rady Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.
Rada se v roce 2016 sešla na čtyřech zasedáních (31. 3., 7. 6., 11. 10. a 10. 11. 2016),
další tři jednání (vyhlášená ve dnech 22. 4., 21. 7. a 20. 9. 2016) proběhla per rollam.
Rada na svých zasedáních projednala a schválila účetní uzávěrku a výroční zprávu
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pracoviště za rok 2015 a rozpočet na rok 2016. Dále Rada projednávala návrhy
podávaných výzkumných projektů a v podzimním termínu také aktualizaci rozpočtu
související se schválením projektů v průběhu roku. Jedním z nejdůležitějších úkolů Rady
bylo v roce 2016 vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště na
funkční období od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2022, ustavení výběrové komise, schválení
kandidáta doporučeného na tuto funkci výběrovou komisí a postoupení tohoto návrhu
Akademické radě AV ČR ke schválení. Jako každoročně se Rada seznamovala s výsledky
atestací výzkumných pracovníků, dále projednala informaci o hodnocení ústavu, které
proběhlo v rámci hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta
2010–2014, a stanovisko mezinárodní hodnoticí komise. Se souhlasem projednala také
jeden návrh kandidátky na udělení Prémie Otto Wichterleho a tři návrhy kandidátů
v Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů
na pracovištích AV ČR, a s doporučením je postoupila Akademické radě AV ČR ke
schválení. Rada rovněž projednala informaci o ustavení vědecké rady ČSDA a průběžně
projednávala další aktuální informace o chodu ústavu, včetně vyhlášení voleb do Rady
Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., na 5. ledna 2017.
1.1.2 Dozorčí rada SOÚ AV ČR, v.v.i.
V roce 2016 zasedala Dozorčí rada SOÚ AV ČR, v.v.i., (dále jen „Dozorčí rada“),
v následujícím složení:
předseda rady: doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc.

místopředsedkyně rady: PhDr. Marie Čermáková
členové a členky rady:

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

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

V roce 2016 se uskutečnila dvě zasedání Dozorčí Rady, jednalo se o její celkově
osmnácté a devatenácté zasedání. Dále se v roce 2016 uskutečnila čtyři jednání per
rollam.
Na 18. zasedání Dozorčí rady, které se konalo dne 29. 3. 2016, vzala Dozorčí rada na
vědomí informace o aktuální situaci SOÚ AV ČR, v.v.i., zejména o výsledcích hodnocení
týmů SOÚ v rámci hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta
2010–2014. Dozorčí rada byla dále seznámena s významnými údálostmi roku 2015,
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především o průběhu atestací, o rozdělení výzkumného oddělení Gender a sociologie, při
kterém vzniklo nové samostatné výzkumné oddělení Národní kontaktní centrum –
gender a věda, informaci o související změně organizačního řádu a informace o
slavnostním shromáždění k 50. výročí založení SOÚ. Dozorčí rada byla podrobně
seznámena také s průběhem, hodnocením a finanční stránkou pořádání kongresu
Evropské sociologické asociace „Rozdíly, nerovnosti a sociologická imaginace“
(„Differences, Inequalities and Sociological Imagination – ESA 2015 Prague“),
kterého se ve dnech 25.–28. srpna 2015 v Praze zúčastnilo 3459 vědců a vědkyň
(http://www.esa12thconference.eu/ ).
Dozorčí rada vzala dále na vědomí informace o účetní závěrce za rok 2015, struktuře
výnosů a nákladů za rok 2015, o grantových projektech a výši jejich finanční dotace
podle jednotlivých poskytovatelů, o realizovaných i plánovaných stavebních akcích a
akcích nákladné údržby v areálu Jilská–Husova. Dozorčí rada poté projednala návrh
rozpočtu na rok 2016 a vyslovila s ním souhlas.

Na 19. zasedání, které se uskutečnilo 2. 6. 2016, nejprve Dozorčí rada projednala a
jednomyslně schválila návrh Zprávy o činnosti Dozorčí rady SOÚ AV ČR, v.v.i., v roce
2015. Poté vzala Dozorčí rada na vědomí informace o kontrole SOÚ, která proběhla
v rámci plánovaných kontrol na pracovištích AV ČR, vzala na vědomí protokol o
výsledku plánované kontroly a informace o dalších proběhlých kontrolách, zejména ze
strany poskytovatelů. Dále vzala Dozorčí rada na vědomí výrok auditora, projednala a
vzala na vědomí bez připomínek návrh Výroční zprávy SOÚ AV ČR, v.v.i., za rok 2015.
V souvislosti s projednáním Výroční zprávy SOÚ Dozorčí rada vyzdvihla nasazení týmu
SOÚ při organizaci 12. konference Evropské sociologické asociace (12th European
Sociological Association Conference) a ocenila, že konference byla mezinárodní
vědeckou komunitou vysoce hodnocena.

Další záležitosti projednala Dozorčí rada per rollam. V rámci 7. jednání per rollam
vyjádřila Dozorčí rada souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitostí s nájemcem
Gastro hotel s.r.o. V rámci 8. jednání per rollam vyjádřila souhlas s uzavřením smlouvy o
nájmu prostoru sloužícího k podnikání na pronájem nebytové jednotky
s pronajímatelkou Marie-Jeanne Semrádovou. V rámci 9. jednaní per rollam projednala
hodnocení manažerských schopností ředitele SOÚ AV ČR, v.v.i., za rok 2015. V rámci
10. jednání per rollam vyslovila souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitostí
s nájemcem Gastro hotel 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.
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členové a členky:
Dana Bendová
Mgr. Josef Bernard, Ph.D.
Ing. Petra Broskevičová
Mgr. Nela Hesová
Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.
PhDr. Alena Křížková, Ph.D.
Mgr. Michaela Trtíková Vojtková (od 1. 10. 2016)
PhDr. Filip Lachmann (do 30. 9. 2016)
Mgr. Marcela Linková, Ph.D.
Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D.
PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.
Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Paulína Tabery
doc. Ing. Jiří Večerník, CSc.

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.
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
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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. 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
doc. 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.

Anglické vydání

Editor-in-Chief: doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.
External Managing Editor: Robin Cassling

Book Review Editor: Pieter Vanhuysse, Ph.D.
Members:

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

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

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

e. Redakční rada recenzovaného časopisu Naše společnost

šéfredaktor: Mgr. Martin Ďurďovič, Ph.D.

členové a členky:
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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.
Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.
doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.
doc. Mgr. Dan Ryšavý, Ph.D.
PhDr. Olga Šmídová, Ph.D.
Mary Stegmaier, Ph.D.
Mgr. Miroslav Tížik, Ph.D.
doc. Milan Tuček, CSc.

1.1.4 Zastoupení pracovnic a pracovníků SOÚ AV ČR, v.v.i., v řídicích 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 2016 Sociologický
ústav AV ČR, v.v.i., zastupovali celkem dva volení zástupci pracoviště: Mgr. Marcela
Linková, Ph.D., a Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. Z titulu funkce je členem Akademického
sněmu ředitel ústavu RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. Členkou Vědecké rady AV ČR byla
v roce 2016 PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.
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1.1.5 Zastoupení pracovnic a pracovníků SOÚ AV ČR, v.v.i., v poradních orgánech
AV ČR

Ing. Petra Broskevičová

Poradní orgán AV ČR

členka Ekonomické rady AV ČR

Od–do

2013–2017

Mgr. Michaela Trtíková Vojtková

člen Rady pro spolupráci AV ČR
2009–2017
s 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
2010–2017
AV ČR

Mgr. Nela Hesová

členka Komise pro vědecké informace
2010–2017
AV ČR

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

PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.
Ing. Petr Sunega

Mgr. Michaela Trtíková 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

1.1.6 Výzkumná a servisní struktura SOÚ AV ČR, v.v.i.
VÝZKUMNÁ ODDĚLENÍ
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Vedoucí oddělení: Mgr. et Mgr. Paulína Tabery
Členové oddělení: PhDr. Martin Buchtík, Ph.D., Mgr. Lucie Černá, Ing. Jan Červenka,
Mgr. Martin Ďurďovič, Ph.D., Mgr. Lucie Firerová, Mgr. Jarmila Pilecká, Mgr. Barbora
Pincová, Mgr. Iva Štohanzlová, doc. Milan Tuček, CSc., Petr Turoň, Mgr. Lucie Varvařovská,
PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D., Mgr. Jana Vitíková
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
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témata, bezplatně zpřístupňuje hlavní závěry ve formě tiskových zpráv i primární datové
soubory prostřednictvím Českého sociálněvědního 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, ekonomie,
mediální studia), technickým a organizačním zázemím i vlastní tazatelskou sítí, jejíž
rozložení umožňuje provádět jak celopopulační, tak specializovaná šetření.
Projekty řešené v roce 2016:
• Naše společnost (kontinuální výzkum veřejného mínění, řešitelky Mgr. et
Mgr. Paulína Tabery a Mgr. Naděžda Čadová)
• PLATENSO – Building a platform for enhanced societal research related to nuclear
energy in Central and Eastern Europe (řešitel Mgr. Martin Ďurďovič, Ph.D.)
• Aplikace filozofické hermeneutiky na sociologickou teorii intersubjektivity (řešitel
Mgr. Martin Ďurďovič, Ph.D.)
• TEACHENER – Integrating Social Sciences and Humanities into Teaching about
Energy (řešitel Mgr. Martin Ďurďovič, Ph.D.)
Oddělení se také podílí na aktivitách v rámci výzkumných programů Strategie
AV 21
• Potraviny pro budoucnost
o Šetření postojů veřejnosti k problematice plýtvání potravinami, řešitel
PhDr. Martin Buchtík, Ph.D.
• Globální konflikty a lokální souvislosti: kulturní a společenské výzvy, koordinátor
doc. PhDr. Marek Hrubec, Ph.D. (SOÚ AV ČR, v.v.i.)
o Omnibusový výzkum: Vnímání problematiky významných globálních
konfliktů a kulturních proměn českou veřejností, Mgr. et Mgr. Paulína
Tabery
o Vytvoření Informačního uzlu AV ČR k problematice uprchlictví, Mgr. et
Mgr. Paulína Tabery
• Paměť v digitálním věku
o Paměť současnosti: Interpretace, popularizace a zpřístupňování dat o
názorech, postojích a hodnotách obyvatel České republiky, Mgr. Naděžda
Čadová
• Systémy pro jadernou energetiku
o Sociální aspekty jaderné energetiky, Mgr. Martin Ďurďovič, Ph.D.

Významné zakázky řešené v roce 2016:
• Mediální gramotnost občanů ČR pro Institut komunikačních studií a žurnalistiky
FSV UK
• „Generation What?“ pro Českou televizi

25

• Kvalita pracovního života pro Výzkumný ústav bezpečnosti práce
• Kvalita života pro Katedru sociologie FF UK
• Obraz ČSÚ u české veřejnosti pro Český statistický úřad

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 Pospíšilová, Bc. Viktor Dobrovolný,
Mgr. Johana Chylíková, Mgr. Yana Leontiyeva, Ph.D., Mgr. Petra Šalamounová, Mgr. Blanka
Tollarová, Ph.D., 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 součástí
velké evropské výzkumné infrastruktury 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 bude od roku 2017 připravovat rubriku
„Metodologie sociálněvědního výzkumu" v recenzovaném odborném časopise Naše
společnost. Tato rubrika obsahovým zaměřením navazuje na dříve vydávaný časopis
Data a výzkum – SDA Info (dav.soc.cas.cz).
Projekty řešené v roce 2016:
• CSDA – Český sociálněvědní datový archiv (řešitel Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.)
• Projekt CESSDA-SaW – Strengthening and Widening the European Infrastructure
for Social Science Data Archives (řešitel Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.)
• Projekt SERISS – Synergies for Europe’s Research Infrastructures in the Social
Sciences (řešitel Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.)
Oddělení se také podílí na aktivitách v rámci výzkumných programů Strategie
AV 21
• Globální konflikty a lokální souvislosti: kulturní a společenské výzvy, koordinátor
doc. PhDr. Marek Hrubec, Ph.D. (SOÚ AV ČR, v.v.i.)
o Mezinárodní workshop International Migration – New Challenges for
Central East Europe, Mgr. Yana Leontiyeva, Ph.D.
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Významné zakázky řešené v roce 2016:
• Analýza postavení migrantů a migrantek na území hl. m. Prahy pro Magistrát hl.m.
Prahy (Mgr. Yana Leontiyeva, 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: PhDr. Kamila Fialová, Ph.D.,
doc. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D.

PhDr. Martina

Mysíková,

Ph.D.,

Výzkumné oddělení ekonomické sociologie rozvíjí svoji činnost v široké oblasti mezi
ekonomií a sociologií – od teoretických otázek až po empirický výzkum. V oblasti životní
úrovně řeší souvislosti objektivních a subjektivních faktorů blahobytu, otázky
spokojenosti v zaměstnání a životě. V oblasti sociálních a ekonomických nerovností řeší
problémy mzdové a příjmové diferenciace, sledování přerozdělovacích procesů a měření
chudoby. Dále řeší problémy v oblasti trhu práce, sociální a hospodářské politiky.
Významným tématem jsou rovněž dějiny české sociologie, kterým byl věnován jeden
z minulých projektů. Dlouhodobě se rovněž zabývá otázkami hodnotových a
náboženských souvislostí ekonomického a společenského života.
Projekty řešené v roce 2016:
• Měnící se hodnoty práce a zaměstnání v České republice v komparativní
perspektivě (řešitel doc. Ing. Jiří Večerník, CSc.)
Tel.: +420 210 310 222, e-mail: Jiri.Vecernik@soc.cas.cz

Gender & sociologie
Vedoucí oddělení: PhDr. Alena Křížková, Ph.D.
Členky oddělení: Mgr. Radka Dudová, Ph.D., Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, Ph.D.,
PhDr. Hana Maříková, Ph.D., Eva Nechvátalová, Mgr. Kristýna Šeflová, Mgr. Zuzana Uhde,
Ph.D., Mgr. Romana Marková Volejníčková

Výzkumné oddělení Gender & sociologie patří již od roku 1990 mezi hlavní vědecké
instituce v České republice rozvíjející genderová studia, feministickou teorii a
metodologii. Vydává etablovaný transdisciplinární časopis genderových studií a
feministické teorie Gender, rovné příležitosti, výzkum. Oddělení je zapojeno do tematicky
zaměřených mezinárodních vědeckých organizací a spolupracuje se zahraničními
i domácími univerzitními pracovišti. Členky oddělení působí také v rámci evropských
expertních sítí poskytujících poradenství v oblasti rovných příležitostí a spolupracují
s občanskou společností. Oddělení je členskou organizací České ženské lobby a
spolupracuje s řadou neziskových organizací. Jednotlivé pracovnice jsou členkami
Genderové expertní komory. Hlavními tématy výzkumu jsou gender a pracovní trh,
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genderové sociální nerovnosti a jejich feministická kritika, sociologie soukromého života a
politika péče.
Časopis Gender, rovné příležitosti, výzkum (Gender and Research) je recenzovaný vědecký
transdisciplinární časopis genderových studií a feministické teorie. Časopis přispívá
k rozvoji kritického vědeckého bádání i diskuse o aktuálních tématech v českém,
evropském i světovém kontextu. V časopise jsou publikovány stati, které uplatňují
genderovou či feministickou perspektivu v sociálních a humanitních vědách. Časopis
vede mezinárodní redakční rada. Je zařazen v databázi SCOPUS, ERIH PLUS, Central
European Journal of Social Sciences and Humanities a v dalších odborných databázích.
Časopis vychází v česko-anglické verzi 2× ročně v tištěné podobě a rovněž na
internetových stránkách (www.genderonline.cz).
Projekty řešené v roce 2016:
• Konfigurace péče o starší v ČR: láska, práce, peníze (řešitelka Mgr. Radka Dudová,
Ph.D.)
• Intersekcionalita v sociologickém výzkumu sociálních nerovností a důsledků
ekonomické krize na zaměstnanost (řešitelka PhDr. Alena Křížková, Ph.D.)
• SEE-GO – Social and Economic Enterprises and Gender Opportunities (řešitelka
PhDr. Hana Maříková, Ph.D.)
• Celoživotní ekonomické dopady mateřtví (řešitelka Mgr. Radka Dudová, Ph.D.)

Oddělení se také podílí na aktivitách v rámci výzkumných programů Strategie
AV 21
• Globální konflikty a lokální souvislosti: kulturní a společenské výzvy, koordinátor
doc. PhDr. Marek Hrubec, Ph.D. (SOÚ AV ČR, v.v.i.)
o Seminář o genderových nerovnostech a migraci, Mgr. Zuzana Uhde, Ph.D.
o Kolektivní monografie a workshop Globální konflikty a riziková
společnost, Mgr. Zuzana Uhde, Ph.D.
Významné zakázky řešené v roce 2016:
• Gender a energetika pro Heinrich Böll Stiftung Praha (řešitelka PhDr. Alena
Křížková, Ph.D.)
Tel.: +420 210 310 351, e-mail: Alena.Krizkova@soc.cas.cz

Národní kontaktní centrum – gender a věda
Vedoucí oddělení: Mgr. Marcela Linková, Ph.D.
Členky a členové týmu: Bc. Jiří Bartoš, Mgr. Kateřina Cidlinská, Mgr. Nina Fárová,
Bc. Martina Fucimanová, Bc. Laura Macháčková Henderson, PhDr. Jaroslav Klepal,
Mgr. Blanka Nyklová, Ph.D., Mgr. et MgA. Alena Ortenová, doc. Tereza Stöckelová, Ph.D.,
Mgr. Naděžda Straková, Mgr. et Mgr. Hana Tenglerová, Mgr. Michaela Trtíková Vojtková,
Mgr. Hana Víznerová, PhDr. Marta Vohlídalová, Ph.D.
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Národní kontaktní centrum – gender a věda je jediným specializovaným pracovištěm
zaměřeným na výzkum v oblasti genderové sociologie vědy, studií vědy a technologií,
genderové rovnosti ve vědě v ČR. Výzkumně se oddělení zaměřuje na tato témata:
organizace vědy a výzkumu, hodnocení výzkumu, excelence a gender; organizační změna
ve vysokoškolském a výzkumném sektoru; odpovědný výzkum a inovace; geografická a
intersektorální mobilita; výzkumné kariéry a odchody z vědy; kombinace vědecké práce
a soukromého života; rodinná a sociální politika, gender a vědecká profese; genderový
mainstreaming a rovné příležitosti ve vědě; sexuální obtěžování ve vysokoškolském
prostředí; sociální studia biomedicíny a komplementární a alternativní medicíny. Členky
oddělení jsou členkami expertních a poradních orgánů v ČR a na úrovni EU a rozvíjejí
mezinárodní výzkumnou spolupráci v oblasti pokročilých genderových studií (RINGS
The International Association of Institutions of Advanced Gender Studies). Vedoucí
oddělení Mgr. Marcela Linková, Ph.D., je předsedkyní Helsinki Group on Gender in
Research and Innovation, poradní skupiny Evropské komise a výboru ERAC.

Projekty řešené v roce 2016:
• TRIGGER – TRansforming Institutions by Gendering contents and Gaining Equality
in Research (řešitelka Mgr. Marcela Linková, Ph.D.)
• Posilování evropské dimenze českého výzkumu zastupováním ČR v expertních
skupinách ERA a transformací výzkumné organizace z hlediska genderové
vyváženosti (řešitelka Mgr. Marcela Linková, Ph.D.)
• Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mentoringu: síťování a výzkum
(řešitelka Mgr. Marcela Linková, Ph.D.)
• Hájíme práva žen v České republice (řešitelka Mgr. Marcela Linková, Ph.D.)
• Gender, science, technology and environment – genderSTE (řešitelka Mgr. Marcela
Linková Ph.D.)
• Ženy a muži v rovnováze (řešitelka PhDr. Marta Vohlídalová, Ph.D.)
• Mnohočetná medicína: Etnografie rozhraní mezi biomedicínskými a alternativními
léčebnými praktikami (řešitelka doc. Tereza Stöckelová, Ph.D.)
• Prey for Many Predators: Challenges for Research Evaluation of ESH in Central and
Eastern Europe – ENRESSH (řešitelka doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.)
Oddělení se také podílí na aktivitách v rámci výzkumných programů Strategie
AV 21
• Formy a funkce komunikace s aktivitou:
o Seminář „Reflexe zodpovědnosti masmédií ve vztahu k veřejnému obrazu vědy“,
doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.
Významné zakázky řešené v roce 2016:
• FRANET – Data Collection and Research Services on Fundamental Rights Issues
(doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.)
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Tel.: +420 210 310 322, e-mail: genderaveda@soc.cas.cz, www.genderaveda.cz
Hodnotové orientace ve společnosti
Vedoucí oddělení: Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D.
Členové oddělení: Mgr. Dita Čermáková, Ph.D., Doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.,
Kristýna Chábová, MSc., Mgr. Jana Klímová Chaloupková, Ph.D., Mgr. Eva Krulichová, Ph.D.,
RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D., PhDr. Jaroslava Pospíšilová, PhDr. Romana Trusinová, Ph.D.
Výzkumné oddělení se zabývá širokou škálou témat v domácím i mezinárodním
srovnání. Jejich pojítkem je kontinuita a změna obecných hodnotových, kulturních
a národních orientací. Výzkumný záměr oddělení stojí na premise, že hodnoty a postoje
stojí za sociálními, politickými a ekonomickými změnami ve společnosti a ty zpětně
působí na změny hodnot a postojů. Nedílnou součástí činnosti oddělení je zajištění
pravidelného provádění hodnotového výzkumu European Social Survey v České
republice, který je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Výsledky práce členek oddělení přinášejí mimo jiné odpovědi na otázky: Komu se rodí
děti mimo manželství? Jsou Češi opravdu nejsekulárnějším národem Evropy? Kdo se
obává kriminality a jaké tresty si zaslouží pachatelé trestných činů? Zastávají Češi
demokratické hodnoty? Jsme hrdí na to, že jsme Češi? Blíží se česká společnost ve svých
hodnotových orientacích Evropě, nebo se od ní vzdaluje? Co ovlivňuje naše postoje
k imigrantům?
Projekty řešené v roce 2016:
• Český národní uzel ESS (ESS-CZ) (řešitelka Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D.)
• Změna poměru mužů a žen ve vyšším vzdělání a transformace sňatkového trhu a
rodinných vztahů (řešitelka doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.)
Oddělení se také podílí na aktivitách v rámci výzkumných programů Strategie
AV 21
• Kvalitní život ve zdraví i nemoci:
o Sociologická studie, doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.
Tel.: +420 210 310 571, e-mail: Klara.Plecita@soc.cas.cz

Lokální a regionální studia
Vedoucí oddělení: PhDr. Josef Bernard, Ph.D.
Členové oddělení: Mgr. et Mgr. Daniel Čermák, Ph.D., JUDr. Michal Illner, PhDr. Marta
Kolářová, Ph.D., RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc., Mgr. et Mgr. Renáta Mikešová, Mgr. Věra
Patočková, M.A., Ph.D., PhDr. Markéta Poláková, Ph.D., PhDr. Jana Stachová, Ph.D., PhDr. Jiří
Šafr, Ph.D., Mgr. Martin Šimon, Ph.D., RNDr. Jana Vobecká, Ph.D., Mgr. Kateřina Vojtíšková,
Ph.D., Mgr. Petr Vašát, Ph.D.
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Výzkumné oddělení se zabývá lokálními a regionálními souvislostmi vývoje ve
společnosti, prostorovou strukturou společnosti a dalšími tématy, která se pohybují na
pomezí mezi sociologickým, geografickým a politologickým výzkumem. Tematicky je
výzkum různorodý, soustřeďuje se mimo jiné na sociálně prostorové nerovnosti, na
utváření a fungování institucionálních struktur, občanskou participaci a volební chování,
význam sociálního kapitálu, bydlení, migraci, kulturní diferenciaci a kulturní dědictví.
Výzkumný zájem zahrnuje též sociologické aspekty lokální a regionální politiky. Oddělení
je zapojeno do řady mezinárodních výzkumných sítí a projektů, zároveň ovšem udržuje
rozsáhlé pracovní kontakty s tematicky blízkými výzkumnými pracovišti v České
republice. Aplikačně orientované výzkumy provádí pro ministerstva a další státní
instituce a také pro partnery z řad krajů, měst nebo obcí.
Projekty řešené v roce 2016:
• Evropský starosta II (řešitel Mgr. et Mgr. Daniel Čermák, Ph.D.)
• Čas a prostor bezdomovců v postsocialistickém městě: komparace Prahy a Plzně
(řešitel Mgr. Petr Vašát, Ph.D.)
• Socio-prostorové znevýhodnění obyvatel periferních venkovských oblastí (řešitel
PhDr. Josef Bernard, Ph.D.)
• Dobrovolnictví v Pardubickém kraji (interní projekt AV ČR, řešitel PhDr. Josef
Bernard, Ph.D.)

Oddělení se také podílí na aktivitách v rámci výzkumných programů Strategie
AV 21
• Rozmanitost života a zdraví ekosystémů (ROZE)
o Ochrana biodiverzity – význam pro českou veřejnost a skupiny zabývající
se životním prostředím, řešitelka Mgr. et Bc. Kateřina Vojtíšková, Ph.D.
• Globální konflikty a lokální souvislosti: kulturní a společenské výzvy, koordinátor
doc. PhDr. Marek Hrubec, Ph.D. (SOÚ AV ČR, v.v.i.)
o Workshop a datová základna: Migrace a proměny regionálních trhů práce,
Mgr. Josef Bernard, Ph.D.

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, Ph.D., Petr Gibas, MSc., Ph.D., Mgr. Ladislav
Kážmér, Mgr. Martina Mikeszová, Ph.D., Mgr. Tomáš Samec, Ing. Petr Sunega
Členové výzkumného oddělení Socioekonomie bydlení se věnují základnímu
i aplikovanému výzkumu z oblasti bydlení a bytové politiky. Při výzkumné činnosti
kombinují metodologické postupy sociologie a ekonomie. Uplatňují inovativní přístupy
experimentální a behaviorální ekonomie, ekonomické sociologie a ekonomie blahobytu.
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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 2016:
• Rizika a důsledky využití investic domácností do bydlení pro zvýšení příjmů
v důchodovém věku. (řešitel Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D.)
• Mezi domovem a přírodou: zahrádkaření v post-socialistickém městě a jeho urbánní
dopady pohledem městské politické ekologie. GA ČR, číslo 16-06077S (řešitel Petr
Gibas, MSc., Ph.D.)
• Tržní selhání v kontextu sociálního bydlení jako služby obecného hospodářského
zájmu. TA ČR, (řešitel Ing. Petr Sunega)

Oddělení se také podílí na aktivitách v rámci výzkumných programů Strategie
AV21
• Efektivní veřejné politiky a současná společnost s aktivitami:
o Trh bydlení a jejich regulace, 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 Prokschová, Mgr. Aleš Kudrnáč, Mgr. Tomáš Lacina, Pat
Lyons, B.A., M.A., Ph.D., Mgr. Ivan Petrúšek, PhDr. Petra Rakušanová Guasti, Ph.D.,
Mgr. Michaela Röschová, Mgr. Pavla Vamberová, Mgr. Kateřina Vráblíková, Ph.D.,
Mgr. Lucie Hrubá, doc. PhDr. Marek Hrubec, PhD., Mgr. Jiří Krejčík

Výzkumné oddělení Sociologie politiky se zabývá systematickým studiem základních
procesů demokratického politického systému a některých jeho aktérů.
Hlavními tématy oddělení jsou: politické strany a systém stran, poslanci a senátoři
Parlamentu ČR, volby a volební chování, politické postoje, občanská společnost a litický
aktivismus, vzájemný vztah občanské společnosti, politických stran a státu a sociologické
aspekty bezpečnosti.
Oddělení od roku 1993 pravidelně organizuje výzkumy poslanců a zaměřuje se
především na otázky politické reprezentace, stranictví a jednotnosti hlasování. Je
zapojeno do řady mezinárodních výzkumných sítí a do řešení několika mezinárodních
projektů. Členové týmu zároveň organizují povolební výzkumy, přičemž spolupracují
v mezinárodních sítích Comparative Study of Electoral Systems a European Election
Study.
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Projekty řešené v roce 2016:
• Protestující v kontextu: integrovaná a komparativní analýza demokratického
občanství v České republice II. (řešitel Pat Lyons, B.A., M.A., Ph.D.)
• Dynamika změny v české společnosti (řešitel Pat Lyons, B.A., M.A., Ph.D.)
• Změny ve vnímání role státu v pokrizovém období. Česká republika v komparativní
perspektivě (řešitelka PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.)
• Bridging the Gap between Public Opinion and European Leadership: Engaging a
Dialogue on the Future Path of Europe – EUENGAGE (řešitelka PhDr. Zdenka
Mansfeldová, CSc.)
• Historical Legacies and New Political Challenges – Bulgaria and the Czech Republic
in EU / Historická dědictví a nové politické výzvy – Bulharsko a Česká republika
v EU (řešitelka PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.)
Oddělení se také podílí na aktivitách v rámci výzkumných programů Strategie
AV 21
• Efektivní veřejné politiky a současná společnost s aktivitami:
o Dynamika změny v české společnosti, řešitel Pat Lyons, B.A., M.A., Ph.D.

•

koordinuje program Globální konflikty a lokální souvislosti: kulturní a společenské
výzvy (koordinátor programu doc. PhDr. Marek Hrubec, Ph.D.)
o Teorie globálních konfliktů v lokálních souvislostech (řešitel doc. PhDr. Marek
Hrubec, Ph.D.)

Tel.: +420 210 310 563, e-mail: Zdenka.Mansfeldova@soc.cas.cz
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SERVISNÍ ODDĚLENÍ
Sociologická knihovna
Vedoucí oddělení: Mgr. Nela Hesová
Členové oddělení: RNDr. Lumír Gatnar, Ing. Eva Mikolášová, Mgr. Radka Taucová
Knihovna vznikla v roce 2003 oddělením od společné Filozofické a sociologické
knihovny. Je koncipována jako veřejná specializovaná knihovna, která slouží jak
pracovníkům ústavu, tak studentům a široké odborné veřejnosti. Uživatelům
je k dispozici přes 30 100 svazků knih a 77 titulů odborných časopisů. Knihovna
zprostředkovává přístup k on-line databázím WOS, SCOPUS, EBSCO, PROQUEST,
EMERALD a JSTOR. On-line katalog je součástí souborných katalogů CASLIN a JIB. Dary a
příspěvky na rozšíření knihovního fondu jsou vítány.
Tel.: +420 210 310 569, e-mail: knihovna@soc.cas.cz

Tiskové a ediční oddělení
Vedoucí oddělení: Mgr. Michaela Trtíková Vojtková (do 30. 9. 2016 PhDr. Filip
Lachmann, jako zástup za rodičovskou dovolenou)
Členové oddělení: doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D., šéfredaktor českého vydání
Sociologického časopisu / Czech Sociological Review, doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.,
šéfredaktorka anglického vydání Sociologického časopisu / Czech Sociological Review,
Mgr. Kristýna Přibylová, výkonná redaktorka českého vydání Sociologického časopisu /
Czech Sociological Review, Robin Cassling, externí výkonná redaktorka anglického vydání
Sociologického časopisu / Czech Sociological Review, RNDr. Darina Vystrčilová, výkonná
redaktorka The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) pro
ČR, doc. PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D, výzkumný pracovník, Mgr. Ondřej Krochmalný, Ph.D.,
asistent (do 30. 8. 2016 Mgr. Nikola Pflegerová)
Tiskové a ediční oddělení slouží zejména vydavatelským záměrům ústavu, zajišťuje
komunikaci vědy prostřednictvím médií a sociálních sítí (Facebook, 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 (sreview.soc.cas.cz), edice
Sociologické monografie, koedice se Sociologickým nakladatelstvím (SLON), a zpracování
dat pro internetovou databázi Visegrádské čtyřky The Central European Journal of Social
Sciences and Humanities (CEJSH) – cejsh.icm.edu.pl.
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Zajišťuje také systematickou spolupráci s novináři a zprostředkovává kontakt mezi vědci
a vědkyněmi a novinářskou obcí. Řada pracovníků SOÚ AV ČR, v.v.i., pravidelně poskytuje
médiím osobní konzultace a rozhovory, vystupuje v televizních a rozhlasových pořadech
a přispívá do tisku.

Tel.: +420 210 310 217
e-mail: tiskove@soc.cas.cz
soc.cas.cz
Facebook.com/Sociologicky.ustav.AVCR
Twitter.com/Sociologicky

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, Andrea Kolbová,
finanční účetní, Andrea Hnčířová, účetní, Bc. Jitka Německá, účetní, Ing. Petra Skalská,
projektová specialistka, Miroslav Siva, IT specialista, Ivana Vlháčková, provozní pracovnice
Externí spolupráce: Milan Paučula, IT specialista
Ekonomické oddělení zajišťuje provozně ekonomický chod ústavu: vede účetnictví
ústavu, zajišťuje evidenci a finanční vedení výzkumných 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.
Tel.: +420 210 310 566, e-mail: dana.bendova@soc.cas.cz

Sekretariát ředitele
Členky oddělení: Mgr. Gabriela Kovářová, vedoucí sekretariátu, Šárka Zumrová,
personalistka, PhDr. Marie Čermáková
Tel.: +420 210 310 220, e-mail: socmail@soc.cas.cz
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2. ZŘIZOVACÍ LISTINA SOÚ AV ČR, v.v.i., CHARAKTERISTIKA A ZMĚNY
V souvislosti se vkladem spoluvlastnického podílu k nemovitému majetku areál Jilská–
Husova ve výši spoluvlastnického podílu byla Sociologickému ústavu AV ČR, v.v.i., v roce
2008 vydána nová zřizovací listina – úplné znění, účinná od 7. 12. 2007. Zřizovací listina
je veřejně uložena v Rejstříku veřejných výzkumných institucí, který spravuje MŠMT ČR,
viz rvvi.msmt.cz.
a. Zřizovatel

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

b. Vznik

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., vznikl ke dni 1. 1. 2007 na základě zákona č. 341/2005
Sb., o veřejných výzkumných institucích (předchozí právnická forma – státní
příspěvková organizace).

Dne 28. 6. 2006 byla vydána zřizovací listina Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.,
s účinností od 1. 1. 2007. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., v souladu se zřizovací listinou
provozuje hlavní činnost, kterou je uskutečňování vědeckého výzkumu v oblasti
sociálních věd, uskutečňování výzkumu veřejného mínění, využívání a šíření jejich
výsledků a jejich aplikace.
c. Změny zřizovací listiny

V roce 2016 nedošlo k dalším změnám zřizovací listiny Sociologického ústavu AV ČR,
v.v.i.
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3. HODNOCENÍ HLAVNÍ ČINNOSTI SOÚ AV ČR, v.v.i.

3.1 Hlavní činnost v roce 2016
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 2016 přispíval výzkum ke zvyšování úrovně vědeckého poznání složitých
společenských procesů, vztahů, souvislostí a mechanismů a k využití výsledků
sociologického bádání v praxi. Hlavním tématem byla sociologická analýza
dlouhodobých sociálních procesů v české společnosti v kontextu rozvoje znalostní
společnosti, lidského, sociálního a kulturního kapitálu, prohloubená o aktuální zkoumání
sociálně, politicky, ekonomicky či hodnotově podmíněných trendů. Výzkum zahrnoval
následující tematické oblasti:
•
institucionální, hodnotové a kulturní souvislosti pracovního i sociálního života,
•
socioekonomie bydlení a instrumenty sociální politiky,
•
výzkum a teorie genderových identit a nerovností,
•
kulturní a národní identity, hodnotové orientace a role sociálního kapitálu,
•
dějiny sociologie a sociologie náboženství,
•
sociologie rodiny a zdraví,
•
sociologie vědy a technologií,
•
výzkum institucionálního rámce a multiúrovňového systému vládnutí,
•
výzkum sociálních, vzdělanostních a prostorových nerovností,
•
výzkum reprezentace zájmů v oblasti politiky, práce a kapitálu a podmínek
rozvoje občanské společnosti,
•
výzkum společenské struktury, dynamiky a kvality života,
•
výzkum veřejného mínění v národním rámci i v evropské komparaci,
•
teorie a metodologie datových analýz.
Pracoviště směřovalo ke dvěma hlavním cílům, které jsou vzájemně provázány a které
společně podmiňují rozvoj sociologické perspektivy výzkumu. SOÚ AV ČR, v.v.i., tak
výsledky své vědecké činnosti přispíval k (1) rozvoji české společnosti a její vzdělanosti,
(2) propojení českého sociologického výzkumu a výzkumu veřejného mínění se
strukturami a aktivitami světové vědy. Hlavní podporované a rozvíjené směry výzkumu,
stejně jako teorie a metodologie s nimi spojené formovaly jedinečnost a specifičnost
sociologické perspektivy výzkumu, ale svými přesahy k jiným oborům společenských
a humanitních věd přispívaly i k rozvoji interdisciplinárních přístupů. Pracoviště aktivně
řešilo výzkumné projekty a kontinuálně navazovalo na svou úspěšnou politiku při
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získávání grantové podpory pro nové projekty. Pracovníci ústavu se významně zapojili
do aktivit v rámci výzkumných programů Strategie AV 21. V rámci těchto aktivit dochází
k většímu propojování sociologického výzkumu s výzkumy v přírodních a technických
vědách. Vysoký mezinárodní kredit vědeckých výsledků ústavu, významná integrace
vědeckých osobností ústavu do evropských a mezinárodních struktur vědy a aktivity
ústavu při organizaci vědeckých konferencí umožnily kontinuitu a rozvoj mezinárodní
spolupráce v mnoha rovinách vědeckého profilu.

3.2 Výzkumné programy a projekty podporované v rámci AV ČR

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., se v roce 2016 zapojil, v rámci výzkumné podpory
AV ČR, do několika výzkumných programů a projektů.
a. Strategie AV 21

Strategie AV 21 je významný špičkový výzkum ve veřejném zájmu realizovaný v rámci
souboru výzkumných programů „Strategie AV 21“ (av21.avcr.cz). V roce 2016 byl
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., zapojen do osmi výzkumných programů, přičemž
výzkumný program „Globální konflikty a lokální souvislosti: kulturní a společenské
výzvy“ byl koordinován SOÚ AV ČR, v.v.i.

Výzkumný program Globální konflikty a lokální souvislosti: kulturní a společenské
výzvy, koordinátor doc. PhDr. Marek Hrubec, Ph.D. (SOÚ AV ČR, v.v.i.).
Aktivity v roce 2016:
o Trhy bydlení a jejich regulace, řešitel Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D.
o Workshop a datová základna: Migrace a proměny regionálních trhů práce, řešitel
Mgr. Josef Bernard, Ph.D.
o Mezinárodní workshop International Migration – New Challenges for Central East
Europe, Mgr. Yana Leontiyeva, Ph.D.
o Omnibusový výzkum: Vnímání problematiky významných globálních konfliktů a
kulturních proměn českou veřejností, Mgr. et Mgr. Paulína Tabery
o Vytvoření Informačního uzlu AV ČR k problematice uprchlictví, Mgr. et
Mgr. Paulína Tabery
o Seminář o genderových nerovnostech a migraci, Mgr. Zuzana Uhde, Ph.D.
o Teorie globálních konfliktů v lokálních souvislostech, řešitel doc. PhDr. Marek
Hrubec, Ph.D.
o Kolektivní monografie a workshop Globální konflikty a riziková společnost,
Mgr. Zuzana Uhde, Ph.D.

Výzkumný program Efektivní veřejné politiky a současná společnost:
Aktivity v roce 2016:
o Dynamika změny v české společnosti, řešitel Pat Lyons, B.A., M.A., Ph.D.
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o Trhy bydlení a jejich regulace, řešitel Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D.

Výzkumný program Formy a funkce komunikace
Aktivity v roce 2016:
o Seminář „Reflexe zodpovědnosti masmédií ve vztahu k veřejnému obrazu vědy“,
řešitelka doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.
Výzkumný program Kvalitní život ve zdraví i nemoci
Aktivity v roce 2016:
o Sociologická studie, řešitelka doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.

Výzkumný program Systémy pro jadernou energetiku
Aktivity v roce 2016:
o Sociální aspekty jaderné energetiky, řešitel Mgr. Martin Ďurďovič, Ph.D.

Výzkumný program Potraviny pro budoucnost
Aktivity v roce 2016:
o Šetření postojů veřejnosti k problematice
PhDr. Martin Buchtík, Ph.D.

plýtvání

potravinami,

řešitel

Výzkumný program Rozmanitost života a zdraví ekosystémů (ROZE)
Aktivity v roce 2016:
o Ochrana biodiverzity – význam pro českou veřejnost a skupiny zabývající se
životním prostředím, řešitelka Mgr. et Bc. Kateřina Vojtíšková, Ph.D.

Výzkumný program Paměť v digitálním věku
Aktivity v roce 2016:
o Paměť současnosti: Interpretace, popularizace a zpřístupňování dat o názorech,
postojích a hodnotách obyvatel České republiky, řešitelka Mgr. Naděžda Čadová
b. Podpora regionální spolupráce krajů a ústavů AV ČR

V rámci programu podpory regionální spolupráce krajů a ústavů AV ČR se SOÚ AV ČR,
v.v.i., zapojil do spolupráce s Pardubickým krajem v rámci projektu „Sociální podnikání
v Pardubickém kraji“, jehož řešitelem byl Mgr. Josef Bernard, Ph.D. Pardubický kraj se
finančně podílel na řešení projektu.
c. Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR
V rámci mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích AV ČR byli úspěšně finančně
podpořeni dva pracovníci ze SOÚ AV ČR, v.v.i.:
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•
•

Mgr. Petr Vašát, Ph.D., s výzkumným tématem „Sociální sítě a prostorová mobilita
bezdomovců“.
Mgr. Věra Patočková, Ph.D., s výzkumným tématem „Volný čas v soudobé
společnosti“.

d. Podpora na rozvoj spolupráce s vědecko-výzkumnými pracovišti v Izraeli

SOÚ v roce 2016 získal finanční podporu na rozvoj spolupráce s prof. Moshem
Semyonovem, význačným izraelským vědcem z katedry sociologie z Tel Aviv University.
e. Činnost NKC – gender a věda v roce 2016
V roce 2016 Akademie věd ČR poskytla finanční podporu na činnost NKC – gender a
věda. Činnost NKC – gender a věda je podrobně zpracována v kapitole 3.12.6

3.3 Výzkumné projekty – struktura a poskytovatelé

V roce 2016 byla výzkumná činnost prováděna v rámci výzkumných projektů, které byly
podpořeny granty včetně zapojení do dvou sítí v rámci akce COST ACTION. Celkem bylo
v různých fázích rozpracování řešeno 30 projektů. Z tohoto počtu bylo 13 projektů
podpořeno GA ČR (12 standardních projektů a jeden projekt excelence). Jeden projekt
byl podpořen TA ČR v rámci programu Omega. SOÚ AV ČR, v.v.i., byl také nositelem čtyř
projektů financovaných MŠMT ČR, které zahrnovaly dva projekty v rámci programu
EUPRO II a dva projekty velkých infrastruktur pro VaVaI. Pracovníci SOÚ AV ČR, v.v.i., se
dále podíleli na řešení sedmi projektů financovaných z EU, z toho dvou projektů
v 7. rámcovém programu EU, tří projektů v rámci programu Horizont 2020 v pozici
Third Party, jednoho projektu v rámci programu Erasmus+ a jednoho projektu v rámci
Progress Programme (2007–2013). Z Norských fondů byly podporovány tři projekty
v rámci programu Dejme (že)nám šanci. V roce 2016 byl Sociologický ústav zapojen do
dvou sítí v rámci akce COST ACTION, a to do sítě genderSTE a ENRESSH. Během roku
2016 byly rovněž podávány další žádosti o podporu grantových projektů, které by měly
doplnit vědecký program ústavu v následujících letech.
Celkem bylo podáno 41 návrhů projektů k financování u poskytovatelů z ČR (GA ČR,
MŠMT ČR), v rámci Operačních programů (OP VVV, OP Z) i ze zahraničí v rámci
programů EC (Horizon 2020, Justice Programme, Norface Dial, COST Action a Erasmus+)
a ostatní zahraniční programy (Visegrad Fund, The Foundation “Remembrance,
Responsibility and Future” aj.).

V rámci podaných projektů v roce 2016 se SOÚ AV ČR, v.v.i., úspěšně v tomto roce zapojil
do sítě v rámci akce COST Action ENRESSH a ve veřejných soutěžích získal projekt z EC
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v rámci programu Erasmus+ a Horizont 2020 s počátkem řešení v roce 2016. Dále SOÚ
získal 11 projektů s počátkem řešení v roce 2017, z toho pět projektů GA ČR, dva
projekty v rámci OP Z, jeden projekt v rámci OP VVV a jeden projekt z programu MŠMT
Inter-Inform, jeden projekt v rámci programu EVZ financovaný The Foundation
“Remembrance, Responsibility and Future“ a jeden projekt financovaný z CESSDA.
Velkým úspěchem je získání projektu GENDERACTION v rámci programu H2020, jehož
je SOÚ AV ČR, v.v.i., koordinátorem. Šest projektů je stále v procesu schvalování.

Obrázek 3.3.1 – Počet projektů akademického výzkumu řešených v SOÚ AV ČR, v.v.i., a výše
celkové dotace podle poskytovatele v roce 2016

Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Poznámka: Zahrnuty jsou projekty vyjma účasti v sítích COST ACTION.

3.4 Výzkumné projekty řešené v roce 2016

Výzkumnou činnost ústavu lze realizovat pouze za podmínek získání finanční podpory
na projekty, které rozvíjejí a podporují dlouhodobý koncepční rozvoj ústavu. Vstupní
branou úspěšného dlouhodobého koncepčního rozvoje bádání v oboru sociologie
je nutnost být úspěšný v získávání grantových podpor a dalších finančních zdrojů.
Přehled projektů uvádějí tabulky 3.4.1 a 3.4.2.
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Tabulka 3.4.1 – Souhrnné údaje o projektech podporovaných ze státního rozpočtu ČR
řešených v SOÚ AV ČR, v.v.i., v roce 2016
Poř.
číslo

Identifikační
č. projektu

Poskyt
ovatel

1

13-29032S

GA ČR

Lyons, P.

2

14-15008S

GA ČR

Večerník, J.

4

15-13766S

GA ČR

Křížková, A.

3

14-36154G

GA ČR

Doba řešení

Řešitel/
spoluřešitel

Lyons, P.

2016

Dynamika změny v české společnosti

2014
2014

2016

2015

2017

Měnící se hodnoty práce a zaměstnání v České
republice v komparativní perspektivě
Intersekcionalita v sociologickém výzkumu sociálních
nerovností a důsledků ekonomické krize na
zaměstnanost
Socio-prostorové znevýhodnění obyvatel periferních
venkovských oblastí

GA ČR

6

15-16452S

GA ČR

Mnohočetná medicína: Etnografie rozhraní mezi
Stöckelová, T. biomedicínskými
a
alternativními
léčebnými
praktikami

8

15-17540S

GA ČR

Vašát, P.

GA ČR

Dudová, R.

Konfigurace péče o starší v ČR: láska, práce, peníze

Aplikace filozofické hermeneutiky na sociologickou
teorii intersubjektivity

9

15-03295S

GA ČR

Ďurďovič, M.

10

15-03295S

GA ČR

Čermák, D

11

15-03295S

GA ČR

Gibas, P.

12

15-03295S

GA ČR

13

15-03295S

GA ČR

15

LM2015060

16

Mansfeldová,
Z.

Do

2013

15-10602S

15-07898S

Od

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

5

7

Bernard, J.

Název

Čas a prostor bezdomovců v postsocialistickém městě:
komparace Prahy a Plzně
Evropský starosta II

Mezi domovem a přírodou: zahrádkaření v postsocialistickém městě a jeho urbánní dopady pohledem
městské politické ekologie
Změny ve vnímání role státu v pokrizovém období.
Česká republika v komparativní perspektivě

2018

2015

2017

2015

2017

2015

2017

2015

2017

2015

2017

2015

2017

2015

2017

2015

2017

2015

2017

Lux, M.

Rizika a důsledky využití investic domácností do
bydlení pro zvýšení příjmů v důchododvém věku

MŠMT

Krejčí, J.

CSDA – Český sociálněvědní datový archiv

2016

2019

LM2015066

MŠMT

Plecitá, K.

ESS-CZ Český národní uzel ESS

2016

2019

17

LE14021

MŠMT

Linková, M.

2014

2017

18

LE14016

MŠMT

Linková, M.

2014

2017

14

TD03000050

TA ČR

Sunega, P.

Tržní selhání v kontextu sociálního bydlení

Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mentoringu:
síťování a výzkum

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

Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Poznámka: Projekty jsou řazeny podle poskytovatelů.
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2016

2017

Tabulka 3.4.2 – Souhrnné údaje o zahraničních projektech řešených v SOÚ AV ČR, v.v.i.,
v roce 2016
Identifikační
č. projektu

Druh
projekt
u

1

605140

7. RP

Durďovič M.

2

611034

7. RP

Linková, M.

3

40000004909

Progress

Maříková H.

7

TN1201

COSTgender
STE
COSTgender
STE

Linková, M.

Poř.
číslo

4
5
6
8

263
255
274

OC-2015-119837

9

NF
NF
NF

Řešitel/
spoluřešitel

Linková, M.
Vohlídalová, M.
Dudová, R.
Stöckelová, T.

Erasmus
+

Durďovič, M

H2020

Mansfeldová Z.

10

649281

11

674939

H2020

Krejčí, J.

12

654221

H2020

Krejčí, J.

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

Název

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
Gender, Science, Technology and
Environment
Prey
for
Many
Predators:
Challenges for Research Evaluation
of EEH in Central and Eastern
Europe
Integrating Social Sciences and
Humanities into Teaching about
Energy
Bridging the Gap between Public
Opinion and European Leadership:
Engaging a Dialogue on
the Future Path of Europe
Strengthening and Widening the
European Infrastructure for Social
Science Data Archives
SERISS – Synergies for Europe’s
Research Infrastructures in the
Social Sciences

Akronym

Doba řešení
Od

Do

PLATENSO

2013

2016

TRIGGER

2014

2017

SEE-GO

2014

2016

genderSTE

2013

2016

2014
2014
2014

2016
2016
2016

ENRESSH

2016

2019

TEACHENER

2016

2019

EUENGAGE

2016

2016

CESSDA SaW

2015

2017

SERISS

2015

2019

3.5 Charakteristiky výzkumných projektů – ČR
Pro dále uvedené projekty byla získána podpora v grantových veřejných soutěžích
v rámci ČR. Jsou tedy podporovány ze státního rozpočtu ČR a Sociologický ústav AV ČR,
v.v.i., je příjemcem nebo spolupříjemcem dotace.

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 byl zaměřen na zkoumání povahy a determinant demokratického
občanstí a politického aktivismu v České republice. V jeho rámci byly realizovány vlny
dvou mezinárodních výzkumných programů: Caught in the Act of Protest:
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Contextualizing Contestation (2013) a ISSP Module Citizenship (2014). V obecné rovině
bylo cílem projektu prozkoumat občanské normy a hodnoty a jejich souvislost
s politickou participací. Kromě toho měl projekt řadu dílčích témat. Zaprvé kladl důraz
na to, jak se občané účastní protestů a demonstrací. Cílem bylo ukázat, jak se protestující
liší od ostatních obyvatel ve smyslu jejich postojů a chování. Zadruhé se projekt zaměřil
na mechanismy mobilizace občanů k různým formám politické participace. Zatřetí
projekt přinesl nové poznatky o tom, jak kontext ovlivňuje povahu postojů a úroveň
aktivismu protestujících a řadových občanů. Dosavadní analýzy mimo jiné prokázaly
všudypřítomnou politickou nespokojenost a nedůvěru v politické instituce, kritický
pohled na responzivitu politických institucí, relativně vysoké hodnoty psychologického
odcizení od politiky a ochoty se v ní angažovat a dlouhodobě klesající legitimitu
demokratického režimu. V obecné rovině lze říci, že česká veřejnosti sleduje politiku a je
ochotná se politicky angažovat téměř stejně jako v 90. letech, nicméně dramaticky
narostla politická nespokojenost, nedůvěra a cynismus v pohledu na politické instituce.
Výstupem tohoto projektu je 13 unikátních datových souborů. Jedná se o 12 průzkumů
protestních hnutí a ISSP modul občanství II. Tyto datové soubory a publikace na nich
založené přispějí k lepšímu pochopení toho, co činí občany rozdílné v jejich přístupu
k politickému aktivismu. Role prostředí (státní instituce a politická kultura) a generační
příslušnosti se jeví jako zásadní pro vytváření občanského aktivismu a silného systému
demokratického vládnutí. Tyto výsledky přinášejí důležité implikace pro oblast veřejné
politiky. Členové a členky týmu publikovali články v impaktovaných časopisech a knihu
What Kind of Democracy?: Participation, Inclusiveness and Contestation (Routledge,
2017).

Měnící se hodnoty práce a zaměstnání v České republice v komparativní
perspektivě
Řešitel: doc. Ing. Jiří Večerník, CSc.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Doba řešení projektu: 2014–2016
Oblast práce a zaměstnání zůstává předmětem především ekonomické analýzy
statistických dat, zatímco její vnitřní, hodnotové a subjektivní aspekty bývají opomíjeny.
Právě na ně se zaměřil uvedený projekt, a to hlavně na základě analýzy individuálních
dat mezinárodních výzkumů umožňujících srovnání v rámci Evropy. Obdobně zatímco
ekonomický výzkum sleduje pouze jedince, v analýzách projektu byl zdůrazněn kontext
domácností a rodin. Podle plánu projektu byly analyzovány čtyři tematické oblasti:
1. proměny životních a pracovních hodnot, 2. vyrovnávání mezi pracovním a rodinným
životem, 3. motivace k práci a udržení příjmů domácností, 4. hodnoty a chování
pracujících imigrantů. Databáze mezinárodních statistických šetření a sociologických
výzkumů byla použita pro sledování různých dimenzí českého trhu práce, hodnot
souvisejících s prací a zaměstnáním a rovněž s prací souvisejícího blahobytu. Česká
realita byla zasazena do srovnávacího evropského kontextu. Byl realizován sociologický
výzkum „Pracovní orientace“ International Social Survey Programme (ISSP), který byl
poskytnut mezinárodní vědecké komunitě prostřednictvím archivu GESIS v Mannheimu.
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Výsledná monografie „Práce, hodnoty, blahobyt. České reálie v evropském kontextu“
(Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016) usiluje o souhrnnější pohled na souvislosti
práce, hodnot a vnímaného blahobytu. Kromě ní bylo publikováno šest článků v IF
časopisech a tři v ostatních recenzovaných odborných časopisech.

Dynamika změny v české společnosti
Řešitel: Pat Lyons, B.A., M.A., Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Doba řešení projektu: 2014–2018
Projekt zkoumá dynamiku změn v české společnosti prostřednictvím panelového
výzkumu domácností. S použitím poznatků ze sociologie, ekonomie a politologie
se projekt zaměřuje na pět tematických oblastí: rodinu, využití času a hospodaření
s příjmy; vzdělávání a pracovní trh; sociální stratifikaci; bydlení a nerovnosti v bydlení;
politickou participaci a občanskou společnost. Postoje, preference a chování v rámci
domácnosti jsou používány k testování řady teorií sociální změny. Časové snímky
a dotazování dětí poskytují evidenci o jejich každodenním životě a procesu socializace,
v němž se další generace občanů připravuje na participaci v české společnosti.
Explanační modely jsou testovány s využitím pokročilých statistických metod. Kromě
zmapování procesu sociálních změn projekt přispívá k odborné přípravě další generace
českých vědců z oblasti společenských věd. Cílem projektu je výzkum sociálních změn
v soudobé české společnosti prostřednictvím čtyř vln panelového výzkumu domácností.
Základními tématy výzkumu jsou rodina, vzdělávání, trh práce, bydlení a nerovnosti
v bydlení a politická participace. Členové a členky týmu prozatím publikovali řadu
impaktovaných článků a dvě knihy – jednu českou (47 odstínů české společnosti, 2015)
a jednu anglickou (Contemporary Czech Society, 2016). Data z první vlny dotazníkového
šetření českých domácností jsou dostupná v Českém sociálněvědním datovém archivu.
Intersekcionalita v sociologickém výzkumu sociálních nerovností a důsledků
ekonomické krize na zaměstnanost
Řešitelka: PhDr. Alena Křížková, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Doba řešení projektu: 2015–2017
Podstatou projektu je rozvinout intersekcionální přístup v české sociologii zaměřené na
zkoumání sociálních nerovností. Intersekcionalita, jako teoretický rámec a analytický
nástroj pro pochopení nerovností ve společnosti, je využita pro zmapování dopadů
ekonomické krize na zaměstnanost. Projekt odpoví na otázku, které skupiny populace
definované prolínáním sociálních charakteristik byly nejvíce negativně ovlivněny
dopady současné ekonomické krize a jaké jsou zkušenosti, prožívání a strategie
vyrovnávání se těchto skupin s měnícími se podmínkami v tomto procesu? V projektu se
pracuje se vzájemnou interakcí především těchto charakteristik: věk, vzdělání, třída,
ekonomické postavení, gender, etnicita, národnost, rodinná situace (rodinný stav, počet
dětí, typ domácnosti), fáze životního cyklu. Projekt aplikuje smíšený metodologický
přístup: a) sekundární analýza reprezentativních sociologických a statistických dat
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zaměřená na skupiny nejvíce postižené dopady krize, b) kvalitativní výzkum zaměřený
na prolínání znevýhodňujících charakteristik. V rámci řešení projektu byly vydány tři
recenzované a impaktované články. Informace o projektu a jeho výstupech jsou
pravidelně
zveřejňovány
na
webové
stránce
projektu:
http://intersekcionalita.soc.cas.cz/

Socioprostorové znevýhodnění obyvatel periferních venkovských oblastí
Řešitel: Mgr. Josef Bernard, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Doba řešení projektu: 2015–2017
Projekt se věnuje problematice socioprostorového znevýhodnění obyvatel periferních
venkovských oblastí v České republice. Periferní venkovské oblasti jsou území, která
zaostávají za jinými regiony v určitých aspektech ekonomického a sociálního rozvoje.
Sociálněprostorové znevýhodnění je vícerozměrný koncept týkající se obtíží při přístupu
k ekonomickým, vzdělanostním a dalším sociálním zdrojům a systémům podpory na
určitém území. Souvisí také s chudobou, deprivací a sociální exkluzí. Hlavním cílem
projektu je prozkoumat podobu a koncentraci sociálního znevýhodnění v periferních
venkovských oblastech a mechanismy, které k němu přispívají. Bude zkoumána životní
situace včetně příležitostí a strategií obyvatel periferních venkovských oblastí a
porovnána se situací obyvatel jiných regionů. Budou identifikovány znevýhodněné
skupiny obyvatel periferií a hledány faktory, které znevýhodnění ovlivňují. Přitom
bereme v úvahu individuální i kontextové vlivy. V projektu bude využita sekundární
analýza dat, dotazníkové šetření a kvalitativní rozhovory. Během řešení projektu byly
prozatím vydány dva články v impaktovaných časopisech a jeden článek v časopise
zařazeném v databázi Scopus. Vydané texty se věnují změnám ve venkovském území,
klasifikaci periferních lokalit a problematice sociálního znevýhodnění souvisejícího
s bydlením v periferních oblastech. Další články a odborná monografie jsou
připravovány v roce 2017.

Mnohočetná
medicína:
Etnografie
rozhraní
mezi
biomedicínskými
a alternativními léčebnými praktikami
Řešitelka: doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Doba řešení projektu: 2015–2017
Projekt se zabývá propojováním, konflikty a přechody mezi biomedicínou
a komplementární a alternativní medicínou (KAM). Jeho autoři vycházejí z medicínské
antropologie, studií vědy a technologií a sociologie medicíny a navrhují uskutečnit
etnografický výzkum v České republice, který by jednak v rámci těchto tří disciplín
rozpracoval originální teoretické přístupy a metodologické strategie týkají se nemoci,
zdraví a těla a jednak přispěl k porozumění specifikům alternativních léčebných praktik
a jejich rozhraní s biomedicínou v současné české společnosti. Klíčové rysy tohoto
výzkumného projektu zahrnují důraz na (1) rozhraní mezi biomedicínou a KAM a také
mezi rozličnými přístupy v rámci KAM; (2) různorodé materiality a technologie jako
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aktéry terapeutických praktik; (3) technologie já, utvářející se sociality a biosociální
diferenciaci a proměny, které se odehrávají i mimo místa výkonu samotné medicínské či
terapeutické praxe v úzkém slova smyslu.

Konfigurace péče o starší v ČR: láska, práce, peníze
Řešitelka: Mgr. Radka Dudová, Ph.D.
Zastupující řešitelka: PhDr. Hana Maříková, PhD.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Doba řešení projektu: 2015–2017
Projekt zkoumá proměny chápání odpovědnosti za péči a důsledky, které toto chápání
má na uspořádání péče o starší v České republice. Analyzuje podoby a důsledky
peněžních transferů v průsečíku formální a neformální péče, zejména v kontextu trhu a
veřejné podpory a financování neformální péče, deset let po zavedení příspěvku na péči
vypláceného příjemcům péče. Zaměřuje se na mapování posouvající se hranice mezi
formální a neformální péčí v kontextu trhu, rodiny a veřejné podpory péče o seniory.
Projekt využívá kombinaci kvantitativní a kvalitativní metodologie. Byla jednak
analyzována data longitudinálního evropského výzkumu SHARE, dále byl realizován
kvalitativní výzkum formou hloubkových rozhovorů zaměřený na chápání péče o starší a
významů přikládaných penězům placeným za péči jak formálními, tak neformálními
pečujícími. Výsledky výzkumu přispějí k rozvoji teorií péče zaměřených na rozdělení a
konfigurace pečovatelských aktivit a odpovědnosti v rámci širších socioekonomických
změn v pozdně moderní společnosti. V rámci řešení projektu byla doposud vydána
publikace Postarat se ve stáří (2015) a byly odevzdány články do impaktovaných a
recenzovaných zahraničních časopisů.

Čas a prostor bezdomovců v postsocialistickém městě: komparace Prahy a Plzně
Řešitel: Mgr. Petr Vašát, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Doba řešení projektu: 2015–2017
Projekt se věnuje času a prostoru osob bez domova s ohledem na podmínky
postsocialistického města. Jeho cílem je popsat charakteristiky, životní a časoprostorové
trajektorie a každodenní život osob bez domova v kontextu dvou českých měst. Projekt
je unikátní v několika ohledech. Jedná se o první komparativní výzkum bezdomovectví
v ČR, který se zabývá vědci dosud opomíjenými tématy, např. specifickým časem a
časováním aktivit bezdomovců. Díky tomu, že pracuje s lidmi bez domova napříč
ustálenými kategoriemi, přináší nový pohled na dynamiku života v různých typech
bezdomovectví. Ojedinělá je i kombinace výzkumných metod, které používá – jako jeden
z mála v Evropě využívá empirického studia mobilit pomocí GPS trasování, využívá také
v ČR dosud nepoužitou metodu dotazníkového šetření RDS (respondent driven
sampling). Dotazníková šetření a hloubkové rozhovory jsou doplněny o etnografický
přístup a photovoice. Při sběru dat je kladen velký důraz na participaci samotných lidí
bez domova. Výsledkem projektu je mimo jiné vizuálně atraktivní soubor jedinečných
dat o situaci lidí na ulici.
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Aplikace filozofické hermeneutiky na sociologickou teorii intersubjektivity
Řešitel: Mgr. Martin Ďurďovič, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Doba řešení projektu: 2015–2017
Projekt je koncipován jako interdisciplinární teoretický výzkum na pomezí filozofie
a sociologie s přesahy do ekonomické teorie jednání. Cílem projektu je analyzovat
a propojit teorie intersubjektivity v moderní (G. Simmel, A. Schütz, H. Blumer,
E. Goffman) a současné sociologii (J. Habermas, A. Giddens), aplikovat na sociologickou
teorii intersubjektivity vybrané pojmy současné filozofické hermeneutiky (zejm.
H.-G. Gadamer a P. Ricoeur) a identifikovat implikace provedených analýz pro oblast
sociologické a ekonomické teorie jednání. Záměrem je na jednu stranu konfrontovat
sociologickou teorii s pojmovými možnostmi hermeneutické teorie rozumění, na druhou
stranu doplnit filozofický výzkum vztahu mezi rozuměním a jednáním o sociologickou
analýzu intersubjektivity, která zahrnuje analýzu sociální interakce a kolektivního
jednání. Během roku 2016 autor prezentoval předběžné záměry a výsledky projektu na
třech zahraničních a jedné domácí konferenci s cílem získat zpětnou vazbu a korigovat
další postup práce v tomto teoretickém projektu.

Evropský starosta II
Řešitel: PhDr. Daniel Čermák, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Doba řešení projektu: 2016–2018
Starostové jako klíčoví aktéři místních samospráv ztělesňují politické vůdcovství na
úrovni obcí. V České republice lze díky různorodému charakteru jejích obcí příhodně
studovat nejen individuální, ale také institucionální a strukturální podmíněnost výkonu
role starosty. Cílem projektu je získat komplexní obraz lokálního vůdcovství v České
republice s využitím jak dat získaných v rámci mezinárodního projektu Political Leaders
in European Cities v obcích nad 10 tisíc obyvatel, tak dat z domácího šetření starostů
v obcích do 10 tisíc obyvatel a dalších dat ze sekundárních zdrojů. Důraz je v rámci
projektu kladen na institucionální, strukturální i individuální podmíněnost výkonu role
starostů. V prvém roce řešení projektu (2016) bylo připraveno a realizováno rozsáhlé
reprezentativní dotazníkové šetření mezi starosty obcí do 10 tisíc obyvatel a bylo
zahájeno psaní několika odborných článků vycházejících z takto získaných dat.
Mezi domovem a přírodou: zahrádkaření v post-socialistickém městě a jeho
urbánní dopady pohledem městské politické ekologie
Řešitel: Mgr. Petr Gibas, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Doba řešení projektu: 2016–2018
Projekt zkoumá pražské zahrádkové osady jako empirický příklad změn v přístupu
k územnímu plánování a městské přírodě po pádu socialismu. Osady představují
prostory vztahu a péče, ale také intenzivního politického vyjednávání. Cílem projektu je
prostřednictvím výzkumu osad analyzovat změny v rozvoji (politik) města a městské
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přírody a zkušenosti domova a města s nimi spojených. Kombinací mikro a makro
perspektivy za použití multimetodického výzkumu (rozšířená případová studie) projekt
(1) poskytne detailní vhled do praktik/zkušeností městského zahrádkaření a jejich změn
v rámci postsocialistické transformace; (2) prozkoumá, jak se tyto změny projevují
v představách a zkušenosti domova, přírody a města; a (3) zanalyzuje vyjednávání
městského prostoru a přírody osad. Záměrem projektu je zjistit, jak se transformace po
pádu socialismu projevila v komplexních politikách městské přírody a jaký dopad měla a
má na každodenní zkušenost domova a přírody v postsocialistickém městě. Výstupy
projektu za rok 2016 jsou v recenzním řízení (jeden článek v impaktovaném časopise a
dvě kapitoly v monografiích, z toho jedna zahraniční k vydání v Německu). Vydána byla
informační brožura s názvem Zahrádkaření v tisku a plánech: Pražské zahrádkové
osady pohledem územního plánování a médií“. Byl uspořádán mezinárodní workshop
nazvaný „Příroda – domov – bydlení: Vyjednávání městského prostoru a jeho rozvoje“
zaměřující se na městskou přírodu a její roli v politikách rozvoje města i zkušenosti být
doma ve městě. Zároveň byly spuštěny webové stránky projektu s aktualitami
http://zahradky.soc.cas.cz.

Změny ve vnímání role státu v pokrizovém období. Česká republika
v komparativní perspektivě
Řešitel: PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Doba řešení projektu: 2016–2018
Cílem projektu je prozkoumat v komparativní perspektivě změny v představách o úloze
státu a podobě odpovědného vládnutí v České republice po finanční a ekonomické krizi,
která kromě změny přerozdělovacích očekávání měla jako vedlejší efekt nárůst
nedůvěry vlády a pokles legitimity demokratického režimu. Teoretickými východisky
projektu jsou vztah legitimity politického a distributivního systému a jejich vzájemná
podmíněnost, důvěra ve stát a jeho instituce versus trh a jeho instituce a rostoucí vliv
víceúrovňového vládnutí na vnímání úlohy státu. Téma je vědecky a společensky
relevantní; od konce 90. let lze zaznamenat v České republice pokles legitimity
distributivního systému, provázený výrazným oslabením důvěry v princip rovných
příležitostí, a tudíž delegitimizací nerovností, chudoby i bohatství. Na základě
mezinárodního výzkumu ISSP „Role vlády“ se projekt zaměří na analýzu současného
stavu v ČR v časovém a mezinárodním srovnání (k dispozici jsou národní a mezinárodní
data za moduly 1996 a 2006) a jeho zhodnocení v rámci existujících teoretických
modelů demokratického vládnutí. V rámci řešení projektu byl doposud publikován
článek Guasti, P. Development of citizen participation in Central and Eastern Europe
after the EU enlargement and economic crises. Communist and Post-Communist Studies
2016, Vol. 49, No. 3, p. 219–231, a další článek byl odevzdán do recenzního řízení do
zahraničního impaktovaného časopisu.
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Rizika a důsledky využití investic domácností do bydlení pro zvýšení příjmů
v důchodovém věku
Řešitel: Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Doba řešení projektu: 2016–2018
Projekt se zaměřuje na budoucí roli bydlení i jako aktiva sloužícího ke zvýšení příjmu
domácnosti v důchodovém věku. Aktuálnost tématu je dána stárnutím populace,
finanční neudržitelností veřejných penzijních systémů a posílením role privátních úspor
a majetku domácností pro zajištění dostatečného příjmu ve stáří; vlastní bydlení přitom
tvoří hlavní část majetku domácností. Ačkoliv se danému tématu výzkum již věnuje,
důsledky na budoucí sociální nerovnosti mezi domácnostmi důchodců a potažmo
budoucí sociální nerovnosti obecně (z důvodu přetržení mezigeneračních majetkových
transferů) nebyly výzkumem dostatečně řešeny. Stejně tak není jasné, zdali je vzhledem
k rostoucí nestabilitě trhů bydlení tato strategie vůbec dlouhodobě udržitelná. Cílem
projektu je zaplnit tyto mezery za využití kvalitativního výzkumu i mikrosimulačního
modelování. V rámci řešení projektu byly doposud publikovány statě v zahraničních
vědeckých časopisech Urban Studies, Housing Theory and Society a International
Journal of Housing Policy; monografie Private Rental Housing in Transition Countries
byla zaslána k publikaci do nakladatelství Palgrave.

Tržní selhání v kontextu sociálního bydlení
Řešitel: Ing. Petr Sunega
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Doba řešení projektu: 2016–2018
Cílem projektu je vytvoření metodiky pro identifikaci tržního selhání v oblasti bydlení
sloužící jako podklad pro přípravu a aplikaci nástrojů sociálního bydlení v ČR. Cíl
projektu vychází z požadavků Evropské komise o provozování sociálního bydlení jako
služby obecného hospodářského zájmu, tj. v prokazatelném případě tržního selhání.
Tržním selháním se rozumí nemožnost domácnosti obstarat si přiměřené, finančně
dostupné, kvalitativně standardní a prostorově nevyloučené bydlení za tržních
podmínek. Metodika pro zkoumání tržního selhání by měla zajistit efektivní veřejnou
intervenci v oblasti sociálního bydlení, která (1) odpovídá rozhodnutím a nařízením
Evropské komise, (2) optimalizuje veřejné výdaje a (3) nevede k ohrožení konkurence
na trhu bydlení či jiným tržním distorzím. Hlavním výstupem projektu bude
certifikovaná metodika, která bude předložena v roce 2017. Náplní projektu v roce 2016
bylo v souladu se schváleným zadáním vytvoření co možná nejjednoduššího způsobu
rámcové identifikace tržního selhání v oblasti bydlení na základě dostupných
sekundárních dat o obcích. Výstupem byl také manuál obsahující popis metodiky pro
rámcovou identifikaci tržního selhání v oblasti bydlení v jednotlivých obcích ČR,
zejména metodiky výpočtu indikátoru tržního selhání. Publikačním výstupem této fáze
řešení projektu byl článek publikovaný v časopise Urbanismus a územní rozvoj 1/2017.
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CSDA – Český sociálněvědní datový archiv
Řešitel: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.
Poskytovatel: MŠMT
Doba řešení projektu: 2016–2019
Hlavní cíle projektu jsou dva: (1) podpora činnosti a rozvoje sociálněvědní výzkumné
infrastruktury poskytované Českým sociálněvědním datovým archivem (CSDA) a
(2) zajištění zapojení České republiky do velké panevropské výzkumné infrastruktury
CESSDA. CSDA slouží jako národní datové centrum pro sociálněvědní výzkum, které
shromažďuje, zpracovává a uchovává soubory dat z českých a mezinárodních
výzkumných projektů a zpřístupňuje je pro účely jejich dalšího analytického využití ve
vědeckém výzkumu a při výuce na vysokých školách. CSDA je rovněž zapojen v sítích pro
mezinárodní výměnu dat, vytváří zázemí pro českou účast v mezinárodních
komparativních šetřeních a poskytuje podporu pro využívání sekundární analýzy dat
v sociálněvědním výzkumu. CSDA je českým národním uzlem panevropské výzkumné
infrastruktury CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives) a
poskytovatelem jejích služeb v ČR. Hlavním cílem CESSDA, která byla založena v rámci
realizace Cestovní mapy Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury
(ESFRI Roadmap), je poskytování snadného přístupu k sociálněvědním datům nehledě
na jejich umístění v datových úložištích, hranice zemí, jazyky a oblasti výzkumu. CESSDA
vytváří komplexní integrovanou sociálněvědní datovou infrastrukturu na základě
propojení a spolupráce národních datových archivů a vyvíjí a koordinuje rozvoj
standardů a postupů a definuje nejlepší praxe v oblasti uchovávání a poskytování dat.

ESS-CZ Český národní uzel ESS
Řešitel: Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D.
Poskytovatel: MŠMT
Doba řešení projektu: 2016–2019
Český národní uzel panevropské distribuované výzkumné infrastruktury (dále jen „VI“)
European Social Survey (dále jen „ESS“) sídlí v Sociologickém ústavu AV ČR, v. v. i. (dále
jen „SOÚ AV ČR“). VI ESS vznikla v roce 2001 a právní rámec Evropského konsorcia
výzkumné infrastruktury (European Research Infrastructure Consortium, dále jen
„ERIC“) získala prováděcím rozhodnutím Komise ze dne 22. listopadu 2013
(2013/700/EU). Členy VI ESS ERIC jsou Belgie, Česká republika, Estonsko, Francie,
Irsko, Itálie, Litva, Německo, Nizozemsko, Norsko, Maďarsko, Polsko, Portugalsko,
Rakousko, Slovinsko, Švédsko a Velká Británie. Švýcarsko je pozorovatelská země a
sedm zemí (Dánsko, Finsko, Maďarsko, Izrael, Lotyšsko, Španělsko, Slovensko)
spolupracuje jako hosté. Hlavním úkolem VI ESS ERIC je příprava a realizace
mezinárodních kvantitativních výzkumných šetření hodnot, postojů, chování a
sociodemografických a sociostrukturálních charakteristik populací evropských zemí.
Výzkumná šetření probíhají jednou za dva roky a jsou věnována nejaktuálnějším
sociálním problémům evropských zemí, jako je využívání zdravotní péče, slaďování
práce a péče o rodinu, ageismus, důvěra v policii a soudy, migrace a postoje
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k imigrantům, chápání a hodnocení demokracie, postoje ke klimatickým změnám,
energetické bezpečnosti, sociální spravedlnost a postoje k sociálnímu zabezpečení atd.

Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mentoringu: síťování a výzkum –
EUPRO II
Řešitelka: Mgr. Marcela Linková, Ph.D.
Poskytovatel: MŠMT
Doba řešení projektu: 2014–2017
Cílem projektu je vytvořit mentoringové schéma pro začínající vědkyně (Ph.D., postdoc).
Program pomáhá začínajícím vědkyním a vědcům identifikovat vlastní kariérní cíle a
kroky, jak jich dosáhnout; usnadňuje orientaci ve vědeckém kariérním systému;
zprostředkovává začínajícím vědkyním a vědcům důležité kontakty s „vrstevníky“ a se
zkušenějšími vědkyněmi a vědci, a rozšiřuje tak jejich profesní síť a možnosti uplatnění
ve vědě; posiluje vzájemnou výměnu zkušeností mezi účastnicemi a účastníky programu
a v neposlední řadě podporuje sebevědomí začínajících vědkyň a vědců. Mentoringový
program také umožňuje plnohodnotné zapojení do evropské sítě mentoringových
programů pro vědkyně eument-net, což přispívá k 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
riérní rozvoj žen ve vědě získává NKC-ŽV možnost účastnit se mezinárodní diskuse o
kariérách začínajících vědců a vědkyň.

Posilování evropské dimenze českého výzkumu zastupováním ČR v expertních
skupinách ERA a transformací výzkumné organizace z hlediska genderové
vyváženosti – EUPRO II
Řešitelka: Mgr. Marcela Linková, Ph.D.
Poskytovatel: MŠMT
Doba řešení projektu: 2014–2017
Část projektu se zaměřuje na zavádění kulturních a institucionálních změn na 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 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 výměny 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.
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3.6 Charakteristiky zahraničních výzkumných projektů
PLATENSO – Building a Platform for Enhanced Societal Research Related to
Nuclear Energy in Central and Eastern Europe
Řešitel za partnera projektu: Mgr. Martin Ďurďovič, PhD.
Poskytovatel: 7. rámcový program, EU
Doba řešení projektu: 2013–2016
Cílem PLATENSO bylo připravit návrh na vytvoření právního základu pro evropský
subjekt, který 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. Byly mapovány výzkumné
infrastruktury, v jejichž rámci se uskutečnily výzkumné aktivity, a usilovalo se o to, aby
byla uplatněna široká paleta výzkumných přístupů. Výzkumné strategie byly tvořeny
pro výzkum v oblasti řízení, sociálních a společenských otázek, které jsou integrovanou
součástí programů EU. Strategie byly testovány na případových studiích, aby byla
zajištěna jejich proveditelnost. Řada aktivit podporujících síťování významně přispívá k
rozvoji výzkumných strategií v PLATENSO zemích.
Vytvoření právního základu evropského subjektu zabývajícího se socioekonomickými
záležitostmi jaderných technologií má potenciál překonat bariéry, které stále existují,
tím, že je plně bere v úvahu a je si vědom sociálních a politických problémů, které je
provázejí.

TRIGGER – TRansforming Institutions by Gendering contents and Gaining Equality
in Research
Řešitelka za partnera projektu: Mgr. Marcela Linková, Ph.D.
Poskytovatel: 7. rámcový program, EU
Doba řešení projektu: 2014–2017
Cílem projektu TRIGGER je navrhnout a uskutečnit na institucionální úrovni systémové
a udržitelné změny 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
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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.
Problematika a témata projektu jsou šířeny napříč celou Evropou. Přidaná hodnota
projektu vzniká na jedné straně na strategické úrovni tím, že se projekt zaměřuje na
integraci genderové dimenze do výzkumu, na druhé straně na pracovní úrovni
prostřednictvím vzájemného učení a sdílení zkušeností mezi partnery projektu a
účastníky dalších evropských projektů strukturální změny, což vytváří základnu pro
zrod nového integrovaného modelu.

SEE-GO – Social and Economic Enterprises and Gender Opportunities
Řešitelka za partnera projektu: PhDr. Hana Maříková, Ph.D.
Poskytovatel: Progress Programme, EU
Doba řešení projektu: 2014–2016
Cílem projektu bylo přispět ke zvýšení zapojení žen do rozhodovacích pozic v šesti
odlišných evropských zemích a na evropské úrovni. V tomto ohledu si projekt stanovil
dosažení těchto specifických aktivit: přispět k rozvoji vědění, pokud jde o problémy
a překážky, s nimiž se setkávají ženy při své účasti na ekonomickém rozhodování; zvýšit
povědomí mezi zúčastněnými stranami o situaci ženské participace na ekonomickém
rozhodování; přispět k rozvoji politik a právních předpisů na vnitrostátní úrovni
a na úrovni Evropské unie podporou posilování a participace žen na ekonomickém
rozhodování. V rámci projektu byla vydána recenzovaná publikace Maříková, H.,
E. Huchet, L. Formánková, A. Křížková. 2016. Women in Management of Small
Enterprises: Co-inspiration between Social and Conventional Enterprises to Promote
Equal Access to Decision-making Positions in Six European Countries. Praha:
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 103 s. a byly uspořádány tři workshopy pro
zainteresovanou veřejnost (zaměstnavatelské organizace z podnikatelské sféry, státní a
veřejnou správu).

Hájíme práva žen v České republice
Řešitelka za partnera projektu: Mgr. Marcela Linková, Ph.D.
Poskytovatel: Norské fondy, OSF
Doba řešení projektu: 2014–2016
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., byl partnerem projektu Hájíme práva žen v České
republice, jehož řešitelem byla Česká ženská lobby. Projekt podpořila Nadace Open
Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských
fondů. Aktivity Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., v projektu se zaměřily primárně na
ustavení a provozování profesní Komory genderových expertů a expertek,
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http://gekcr.cz/. Prostřednictvím spolupráce několika významných institucí vznikla
doposud chybějící profesní komora, která sdružuje kvalifikované genderové experty a
expertky s odlišnými specializacemi, z různých vědních a společenských oblastí. Tuto
platformu koordinuje SOÚ AV ČR, v.v.i., ve spolupráci s Fakultou humanitních studií
Univerzity Karlovyv , Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity a dalšími
partnery mimo akademický sektor. Komora poskytuje služby v oblasti genderového
vzdělávání, poradenství a konzultační činnosti. Garantuje vysokou expertní znalost
v oboru genderových a feministických studií se zaměřením na konkrétní oblasti: různé
aspekty fungování trhu práce, kombinace práce a rodiny, genderové násilí a sexuální
obtěžování, porodnictví a sexuální práva žen, LGBT, menšiny, genderové aspekty
přistěhovalectví a migrace.

Ženy a muži v rovnováze
Řešitelka za partnera projektu: PhDr. Marta Vohlídalová, Ph.D.
Poskytovatel: Norské fondy, OSF
Doba řešení projektu: 2014–2016
Projekt reagoval na znevýhodnění žen v přístupu k rozhodování a nedostatečné
zohledňování jejich potřeb a zkoumal souvislosti mezi oběma problémy. Cílem projektu
byla systémová změna na základě výzkumů, osvěty a práce s klíčovými aktéry.
Sociologický ústav zajišťoval výzkumné aktivity, jejichž cílem bylo mapovat a analyzovat
podmínky a okolnosti ženské politické participace v ČR. Byly realizovány (1) výzkum
veřejného mínění a kvalitativní studie formou focus groups zaměřené na postoje
veřejnosti k politické participaci a ženám v politice a (2) hloubkové rozhovory
s političkami v klíčových a vrcholových funkcích zacílené na jejich pracovní a rodinné
dráhy. Dalšími aktivitami projektu byly: (1) přímá podpora žen v rozhodovacích
pozicích, (2) mezinárodní mentoringový program pro političky, (3) zvyšováním
povědomí o tématu zastoupení žen v rozhodovacích pozicích a (4) praktická
implementace gender mainstreamingu. Sociologickým ústavem byla v rámci projektu
dosud vydána publikace Sólo pro soprán: o ženách v české vědě (2016), dvě výzkumné
zprávy z dotazníkového šetření a z focus groups publikované na webu SOÚ AV ČR a byl
odevzdán článek do odborného recenzovaného časopisu.
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 byla
diseminována k osobám v rozhodovacích pozicích a veřejnosti s cílem minimalizovat
negativní ekonomické dopady mateřství na ženy. Zapojení SOÚ AV ČR, v.v.i., do projektu
spočívalo v provedení kvalitativního výzkumu možných příčin ekonomického
znevýhodnění žen z důvodu mateřství. Výzkum byl zaměřen na rozhodování žen
v různých životních situacích, percepci vlastních možností a životních/ekonomických
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strategií a jejich dopady na konkrétní životy osob a rodin. Hlavním řešitelem projektu
byla Gender studies, o.p.s. Výstupem projektu byla řada výzkumných zpráv publikovaná
online a diseminovaná ke klíčovým aktérům v rozhodovacích pozicích. Dále byla
12. 5. 2016 uspořádána konference Celoživotní ekonomické náklady mateřství,
prezentující výsledky projektu.

Aktivita COST Action, EU bez finančního příspěvku v rámci akce genderSTE –
Gender, Science, Technology and Environment
Řešitelka za partnera projektu: Mgr. Marcela Linková, Ph.D.
Poskytovatel: COST Action, EU
Doba řešení projektu: 2013–2016
Projekt byl první cílenou (orientovanou) sítí na základě Plánu strategických aktivit
a zaměřoval se na orientovaný cíl genderové rovnosti ve vědě, technologiích a životním
prostředí. Akce COST genderSTE se účastní 33 účastnických zemí, dvě blízké sousední
země, dvě mezinárodní partnerské země a pět specifických organizací.
Projekt se zaměřoval na rozvoj 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 bylo: (1) Podpořit kariérní rozvoj žen ve vědě a
technologiích zaváděním kulturní a institucionální změny, a to prostřednictvím
diseminace existujícího výzkumu a existující dobré praxe, (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). V rámci řešení projektu bylo realizováno pět
mezinárodních konferencí Engendering, které představily poslední výzkumy týkající se
genderové dimenze ve vědě a technologiích v prioritních oblastech projektu (města,
udržitelný rozvoj, výzkumné kariéry v přírodních a technických vědách). Realizováno
bylo též čtyři až šest tréninků ročně pro tvůrce vědních politik a výzkumníky a
výzkumnice. Výstupem je též toolkit věnovaný prosazování strukturální změny ve
výzkumných organizacích.
Aktivita COST Action, EU bez finančního příspěvkuv rámci akce – ENRESSH
European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the
Humanities
Řešitelka za partnera projektu: doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.
Poskytovatel: COST Action, EU
Doba řešení projektu: 2016–2019
„Evropská síť pro hodnocení výzkumu v oblasti sociálních a humanitních věd (SHV)“,
vytvořená v rámci programu COST, existuje od dubna 2016 a má podporu do dubna
2020. Jejím cílem je navržení jasně vymezených nejlepších postupů hodnocení výzkumu
na poli SHV. Síť sdružuje odborníky z různých oblastí, např. odborníky zabývající se
profesně hodnocením vědy, tvůrce vědních politik a členy hodnoticích orgánů, stejně
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jako akademiky z různých společenskovědních oborů. Cílem aktivit je mimo jiné srovnat
oblast hodnocení výzkumu ve společenských vědách v různých evropských zemích tak,
aby nedocházelo k opakování stejných chyb a zlepšovaly se metody hodnocení. Na
základě výměny zkušeností vytvoří přehled postupů napříč Evropou a navrhne
standardy v oblasti evaluací. V následujících letech bude projektový tým organizovat
konference, workshopy a setkání zaměřená na překlenutí propasti mezi odborníky
zabývajícími se hodnocením SHV, manažery výzkumných organizací a tvůrci vědních
politik.

TEACHENER – Integrating Social Sciences and Humanities into Teaching about
Energy
Řešitel za partnera projektu: Mgr. Martin Ďurďovič, Ph.D.
Poskytovatel: Erasmus+, EU
Doba řešení projektu: 2016–2019
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., je jedním ze sedmi partnerů v projektu TEACHENER,
který je kofinancován v programu strategického partnerství Erasmus+ Evropské komise
a zaměřuje se na integraci sociálních a humanitních věd do výuky o energii a energetice.
TEACHENER je tříletý projekt, který začal 1. září 2016, je koordinován Univerzitou
Mikuláše Koperníka v Toruni (Polsko) a bude implementován ve čtyřech státech EU:
Polsko, Německo, Česká Republika a Španělsko. Cílem projektu TEACHENER je vyplnit
mezeru mezi sociálními a humanitními vědami a výukou energetiky na evropských
univerzitách tím, že poznatky sociálních a humanitních věd přenese do oblasti
vysokoškolského technického vzdělávání. Partneři vytvoří výukový nástroj „Edu-Kit“,
který bude sestávat ze souboru výukových modulů pokrývajících různá témata spojená
se sociálními aspekty energetiky, a budou tyto moduly testovat jednak při
vysokoškolské technické výuce, jednak na dvou studentských zimních školách.
Prostřednictvím projektu TEACHENER získají absolventi interdisciplinární dovednosti,
vědomosti a kompetence v sociálních a humanitních vědách, které jim umožní lépe
reagovat na potřeby trhu práce spojené s energetickou tranzicí a posunem k vědomostní
společnosti.

EUENGAGE – Bridging the Gap between Public Opinion and European Leadership:
Engaging a Dialogue on
Řešitelka za Third party: PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.
Poskytovatel: H2020, EU
Doba řešení projektu: 2016–2019, zapojení SOÚ v roce 2016
Cílem projektu je analýza rozdílů v postojích k aktuálním otázkám – ekonomická
integrace, bezpečnost, migrace, prohlubování nebo naopak oslabování integračního
procesu mezi členskými zeměmi Evropské Unie, ale také mezi občany jednotlivých
členských států a jejich politickými elitami. Sociologický ústav AV ČR v.v.i. , byl zapojen
jako třetí strana do WP1. V roce 2016 probíhal empirický výzkum politických elit v 10
zemích (Czech Republic, France, Germany, Greece, Netherlands, Italy, Spain, United
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Kingdom, Poland and Portugal) s využitím dotazníkového šetření a metodologického
experimentu.

CESSDA-SaW – Strengthening and Widening the European Infrastructure for Social
Science Data Archives
Řešitel za Third party: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.
Poskytovatel: Horizon 2020, EU
Doba řešení: 2015–2017
V roce 2013 bylo založeno Konsorcium evropských sociálněvědních datových archivů
CESSDA, které vytváří integrovaný systém evropských datových služeb na základě
spolupráce národních datových archivů. K zakládajícím členům patří 13 evropských
zemí včetně České republiky, zastoupené Českým sociálněvědním archivem (ČSDA)
Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. K cílům projektu CESSDA-SaW (Posílení a rozšíření
evropské infrastruktury sociálněvědních datových archivů) patří realizace aktivit na
podporu dalšího rozšíření konsorcia, vytvoření sítě spolupracujících institucí
v nečlenských zemích, posílení spolupráce uvnitř konsorcia a rozšíření aktivit z hlediska
pokrytí různých typů dat pocházejících z různých zdrojů. Stránky projektu:
cessda.net/CESSDA-Services/Projects/CESSDA-SaW
SERISS – Synergies for Europe’s Research Infrastructures in the Social Sciences
Řešitel za Third party: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.
Poskytovatel: Horizon 2020, EU
Doba řešení projektu: 2015–2019
Evropa čelí obrovským socioekonomickým výzvám: ekonomické krizi a vysoké
nezaměstnanosti mladých lidí, stárnutí populace či klimatickým změnám, které nás nutí
změnit energetické, dopravní a ubytovací zvyklosti. Projekt SERISS spojuje tři
sociálněvědní výzkumné infrastruktury – mezinárodní výběrová šetření European Social
Survey (ESS) a Survey for Health Ageing and Retirement in Europe (SHARE) a dále
sdružení evropských datových archivů CESSDA (Consortium of European Social Science
Data Archives). Projekt SERISS má za cíl dodat Evropské unii, Evropské komisi a vládám
členských států spolehlivé socioekonomické informace.
Konkrétní cíle projektu jsou následující:
1) lépe reprezentovat evropskou populaci s důrazem na reprezentaci ohrožených
skupin, jako jsou mladí nezaměstnaní, staří lidé v institucích a migranti,
2) posílit mezinárodní harmonizaci dat,
3) pracovat na vývoji softwaru pro efektivnější sběr dat,
4) propojit data z výzkumů s administrativními daty,
5) zajistit etické aspekty výzkumu a ochranu osobních dat vytvořením EU standardu pro
výběrová šetření.
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3.7 Výsledky aplikovaného výzkumu dosažené na základě hospodářských
smluv a projektů aplikovaného výzkumu
Tabulka 3.7.1 – Vybrané výsledky spolupráce s podnikatelskou sférou a veřejnou správou
zadavatel

popis

Česká televize

Generation Quoi – rekrutace pro Českou televizi. Centrum pro výzkum veřejného mínění
Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., se podílelo na přípravě projektu „Generation What?“,
která zahrnovala spolupráci při vzniku televizního dokumentárního pořadu, ale
i internetové ankety. V první fázi projektu mělo CVVM na starosti rekrutaci osob pro
dokumentární pořad.

Technologické centrum
AV ČR

Univerzita Karlova,
Přírodovědecká fakulta

Potravinářská komora

Potravinářská komora
České republiky; Česká
technologická platforma
pro potraviny.
Univerzita Karlova,
Fakulta sociálních věd
Univerzita Karlova,
Fakulta sociálních věd

Uplatnění: Výsledky byly využity zadavatelem při zapojení do mezinárodního projektu a
při tvorbě dokumentárních pořadů.
Odborná spolupráce na přípravě mezinárodního workshopu. Centrum pro výzkum
veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., se podílelo na přípravě a rekrutaci
účastníků mezinárodního workshopu k vizím budoucího vývoje, který realizovalo
Technologické centrum v rámci mezinárodního projektu CIMULACT.
Uplatnění: Výsledky byly využity zadavatelem při zapojení do mezinárodního projektu
CIMULACT.

Pořízení databáze sociálně-geografických ukazatelů reflektujících postoje obyvatelstva
Česka. Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.,
realizovalo výzkum postojů české veřejnosti k různým sociálně geografickým tématům.
Údaje byly zařazeny do databáze sociálně geografických ukazatelů reflektujících postoje
obyvatel Česka.
Uplatnění: Výsledky budou zadavatelem využity ve vzdělávací a osvětové činnosti a při
jeho další vědecké práci.

Mladí lidé a alkohol. Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu
AV ČR, v.v.i., realizovalo kvalitativní výzkum formou hloubkových narativních rozhovorů
(se 30 mladými lidmi a 10 rodiči těchto lidí). Cílem výzkumu bylo zmapovat postoje a
vzorce chování mladých lidí ve vztahu ke konzumaci alkoholu.
Uplatnění: Výsledky budou zadavatelem využity ve vzdělávací a osvětové činnosti.

Buchtík M., M. Pospíšilová (roz. Dlouhá), F. Lachmann, T. Samec. 2016. Mladí lidé a
alkohol. Závěrečná zpráva z výzkumu. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.,

Uplatnění: Výsledky budou zadavatelem využity v manažerské, vzdělávací a osvětové
činnosti.

Průzkum mediální gramotnosti obyvatel ČR. Centrum pro výzkum veřejného mínění
Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., realizovalo výzkum mediální gramotnosti obyvatel ČR
formou zařazení otázek do pravidelného omnibusového šetření.
Uplatnění: Výsledky budou zadavatelem využity ve vzdělávací a osvětové činnosti.

Realizace výzkumu Kvalita pracovního života v České republice 2016. Centrum pro
výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., realizovalo výzkum
mapující kvalitu pracovního života v České republice v roce 2016. Výsledky budou
zařazeny do webové aplikace „SQWL Individual“ a „SQWL Prezentace“.

Uplatnění: Výsledky budou využity při začlenění zadavatele do mezinárodního projektu a
k jeho další vědecké práci.

59

zadavatel

popis

Český statistický úřad

Obraz Českého statistického úřadu u české veřejnosti 2016. Centrum pro výzkum
veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., realizovalo v roce 2016 výzkum
mapující názory a postoje české veřejnosti k Českému statistickému úřadu a jeho
výstupům.

Heinrich Böll Stifftung,
Praha
Magistrát hl. m. Prahy

Akademie výtvarných
umění AVU
Evropská agentura pro
základní práva (FRA)

Evropská agentura pro
základní práva (FRA)

Evropská agentura pro
základní práva (FRA)

Evropská agentura pro
základní práva (FRA)

Evropská agentura pro
základní práva (FRA)

Uplatnění: Výsledky budou využity orgány státní a veřejné správy.

Odborná příprava a zhotovení studie „Gender a energetika v České republice“. Křížková,
A. 2016. Gender a energetika. Odborná studie. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Uplatnění: Výsledky budou zadavatelem využity v manažerské, vzdělávací a osvětové
činnosti.

Analýza postavení migrantů a migrantek na území hl. m. Prahy. Leontiyeva, Y. 2016–
2017. Analýza postavení migrantů a migrantek na území hl. m. Prahy. Sociologický ústav
AV ČR, v.v.i.
Uplatnění: Výsledky budou zadavatelem využity v manažerské činnosti

Anketa studentů AVU 2016. Bendová, T., J. Šafr. 2016. Anketa studentů AVU 2016.
Výsledky. Výzkumná zpráva pro Akademii výtvarných umění. Sociologický ústav AV ČR,
v.v.i., ve spolupráci s vedením AVU.
Uplatnění: Výsledky budou využity v pedagogické činnosti.

Expertní zpráva pro Evropskou agenturu pro základní práva (FRA) Stöckelová, T., L.
Otáhal, E. Szenássy, H. Holubkovová, D. Bartáková. 2016. Short Thematic Report FRANET
Contribution to the FRA Annual Report 2015. Zpráva vznikla v rámci zakázky Data
Collection and Research Services on Fundamental Human Rights Issue – FRANET, Lot 3 –
Czech Republic, FRAnet.
Uplatnění: Orgány státní a veřejné správy, organizace občanského sektoru.

Detence migrujících dětí. Stöckelová, T., E. Szenássy, D. Bartáková. 2016. Expertní zpráva
pro Evropskou agenturu pro základní práva (FRA) v rámci zakázky Data collection and
research services on fundamental human rights issue – FRANET, Lot 3 – Czech Republic,
FRAnet.
Uplatnění: Orgány státní a veřejné správy, organizace občanského sektoru.

Mapování minimálních požadavků na věk ve vztahu k právům dítěte v EU. Stöckelová, T.,
L. Otáhal, H. Holubkovová. 2016 Expertní zpráva pro Evropskou agenturu pro základní
práva (FRA) v rámci zakázky Data Collection and Research Services on Fundamental
Human Rights Issue – FRANET, Lot 3 – Czech Republic, FRAnet.
Uplatnění: Orgány státní a veřejné správy, organizace občanského sektoru.

Národní zpravodajské orgány a dohled v EU: záruky základních práv a opravných
prostředků. Stöckelová, T., L. Otáhal. 2016. Expertní zpráva pro Evropskou agenturu pro
základní práva (FRA) v rámci zakázky Data Collection and Research Services on
Fundamental Human Rights Issue – FRANET, Lot 3 – Czech Republic, FRAnet.
Uplatnění: Orgány státní a veřejné správy, organizace občanského sektoru.

Práva obětí trestných činů na přístup ke spravedlnosti. Stöckelová, T., L. Otáhal. 2016.
Rights of Crime Victims to Have Access to Justice. Expertní zpráva pro Evropskou
agenturu pro základní práva (FRA) v rámci zakázky Data Collection and Research
Services on Fundamental Human Rights Issue – FRANET, Lot 3 – Czech Republic, FRAnet.
Uplatnění: Orgány státní a veřejné správy, organizace občanského sektoru.
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zadavatel

popis

Evropská agentura pro
základní práva (FRA)

Žádost o informace o ochraně mediálních odborníků a o podněcování k nenávisti.
Stöckelová, T., L. Otáhal, E. Szenássy. 2016. Information Request on Protecting Media
Professionals and on Incitement to Hatred. Expertní zpráva pro Evropskou agenturu pro
základní práva (FRA) v rámci zakázky Data Collection and Research Services on
Fundamental Human Rights Issue – FRANET, Lot 3 – Czech Republic, FRAnet.
Uplatnění: Orgány státní a veřejné správy, organizace občanského sektoru.

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

Tabulka 3.7.2 – Vybrané výsledky vytvořené v rámci projektů aplikovaného výzkumu
zadavatel, program/projekt

popis

uplatnění výsledku

Open Society Fund & Norway
Grants/ Celoživotní ekonomické
dopady mateřství

Dudová, R., H. Hašková, A. Křížková. Ekonomické
náklady mateřství – kvalitativní sondy. Publikovaná
výzkumná zpráva.
http://genderstudies.cz/download/Ekon_naklady_kv
ali_sondy_vyzkumna_zprava_unor_2016_fin_format.pd
f

veřejná správa,
zaměstnavatelské
organizace, odbory

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

Ďurďovič, M. 2016. Průvodce komunikací a účasti na
rozhodování o vybudování hlubinného úložiště.
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Certifikovaná
metodika.

veřejná správa a
samospráva

Ďurďovič, M., J. Vinopal. 2016. Síť výzkumných
institucí v zemích střední a východní Evropy.
Přehledová studie.

veřejná správa,
organizace občanského
sektoru

Evropská komise, FP7/Projekt
PLATENSO – budování platformy
pro lepší společenský výzkum
v oblasti jaderné energie ve
střední a východní Evropě

Vojtechová, H., M. Ďurďovič, J. Vinopal. 2016. Strategie
výzkumu do sociálních, společenských a správních
otázek spojených s jadernou energií. Výzkumná
zpráva.

státní správa

MŠMT ČR

Linková, M., H. Tenglerová. 2016. Aktualizovaný
Střednědobý strategický plán MŠMT v oblasti
genderové rovnosti ve výzkumu a vývoji. Odborná
studie.

státní správa

Evropská komise, FP7 / Projekt
PLATENSO – budování platformy
pro lepší společenský výzkum
v oblasti jaderné energie ve
střední a východní Evropě

Evropská komise – Helsinki Group
on Gender in Research and
Innovation

Evropská komise – Helsinki Group
on Gender in Research and
Innovation

Linková, M. 2016. Zpráva o šetření mezi členy a
členkami Helsinki Group na téma Národních
kontaktních bodů a genderové rovnosti ve výzkumu a
inovacích. Výzkumná zpráva zpracovaná pro poradní
skupinu Evropské komise a výboru ERAC pro prioritu
4 ERA Genderová rovnost a genderový
mainstreaming.

vědecká a decizní sféra

Linková, M. 2016. Zpráva o šetření na téma cílů a kvót
v rozhodovacích pozicích. Zpráva z výzkumu
provedeného v členských státech na podporu
genderové rovnováhy v rozhodovacích pozicích pro
potřeby Helsinki Group on Gender in Research and
Innovation.

vědecká a decizní sféra
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zadavatel, program/projekt

popis

uplatnění výsledku

Bertelsmann Stiftung, Gütersloh,
Germany/ Bertelsmann
Transformation Index

Mansfeldová, Z., P. Guasti. 2016. Bertelsmann
Transformation Index – BTI 2016. Česká republika –
národní zpráva. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung.
http://www.bti-project.org/en/reports/countryreports/detail/itc/CZE/, autorství expertízy na:
http://www.bti-project.org/en/about/countryexperts/

vědecká, decizní a
soukromá sféra,
organizace občanské
společnosti
v analyzovaných zemích

Guasti, P., Z. Mansfeldová, M. Myant, F. Bönker. 2016.
Česká republika – národní zpráva pro Sustainable
Governance Indicators (SGI 2016). Gütersloh:
Bertelsmann Stiftung Publishing House. Expertní
studie, hodnocení úrovně politiky a vládnutí v 41
zemích OECD a EU. http://www.sginetwork.org/2016/Czech_Republic

vědecká, decizní a
soukromá sféra
v analyzovaných zemích

Bertelsmann Stiftung, Gütersloh,
Germany/ Sustainable
Governance Indicators

Open Society Fund & Norway
Grants/Dejme (že)nám šanci
Horizon 2020 (GERI-4-2014)/
Špičková inovační opatření
k dosažení genderové rovnováhy
ve výzkumné činnosti.
Evropská komise, FP7, GA no.
610014/projekt TRIGGER

Evropská komise, FP7, GA no.
610014/project TRIGGER

Evropská komise, FP7, GA no.
610014/projekt TRIGGER

Open Society Fund & Norway
Grants/Ženy a muži v rovnováze
TA ČR/Tržní selhání v kontextu
sociálního bydlení jako služby
obecného hospodářského zájmu

Národní zpráva pro mezinárodní komparativní
hodnocení 128 zemí.

Pospíšilová, M., M. Svatošová, H. Tenglerová. 2016.
Analýza genderově podmíněného násilí. Výzkumná
zpráva.

vědecká a decizní sféra

Tenglerová, H., H. Víznerová. 2016. Granty, výzkum a
rodičovství. Výzkumná zpráva.

decizní sféra

Vohlídalová, M. 2016. Životní a pracovní podmínky
zaměstnanců a zaměstnankyň VŠCHT Praha: techničtí
a administrativní pracovníci a dělnické profese.
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Zpráva
z výzkumného šetření.

vědecká a decizní sféra

Vohlídalová, M. 2016. Postavení mužů a žen na
VŠCHT. Zpráva z analýzy agregovaných statistik.
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

vědecká a decizní sféra

Mikeszová, M., M. Lux, P. Sunega, I. Boumová.
Rámcová identifikace tržního selhání v oblasti bydlení
v jednotlivých obcích ČR: Metodika výpočtu
souhrnného indikátoru. Praha: Sociologický ústav
AV ČR, v.v.i. Metodika výpočtu souhrnného indikátoru.

Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR a dalšími
orgány státní správy

Vohlídalová, M. 2016. Životní a pracovní podmínky
zaměstnanců a zaměstnankyň VŠCHT Praha:
pedagogičtí a výzkumní pracovníci a pracovnice.
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Zpráva
z výzkumného šetření.

vědecká a decizní sféra

Vohlídalová, M., H. Maříková, R. Volejníčková. 2016.
Postoje české veřejnosti k politice, politické
angažovanosti a ženám v politice. Sociologický ústav
AV ČR, v.v.i. Závěrečná zpráva z focus groups.

decizní sféra,
organizace občanské
společnosti

Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
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3.8 Publikační výstupy
Vědecké poznatky a výsledky výzkumů byly zveřejňovány ve vědeckých publikacích –
domácích i zahraničních –, prezentovány na seminářích, národních a mezinárodních
konferencích a byly k dispozici orgánům státní správy, vzdělávacím a dalším institucím.
Databáze pořízené v rámci výzkumných projektů byly zpřístupňovány odborné
veřejnosti v Českém sociálněvědním archivu pro jejich další využití ve výzkumu
a při výuce.
V roce 2016 ústav vydal šest čísel (4× česky, 2× anglicky) recenzovaného
impaktovaného oborového periodika Sociologický časopis / Czech Sociological Review a
pět samostatných odborných recenzovaných monografií. Dále Sociologický ústav AV ČR,
v.v.i., vydával následující recenzované odborné časopisy: Data a výzkum – SDA Info;
Gender, rovné příležitosti, výzkum, Naše společnost a Critical Housing Analysis. Přehled
vydaných publikací uvádí Příloha 3.
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Publikační činnost Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., za rok 2016
Rozsah a strukturu publikační činnosti výzkumných pracovníků Sociologického ústavu
AV ČR, v.v.i., dokumentuje následující tabulka 3.8.1.1. Je sestavena tak, aby odrážela dvě
hlediska: celkovou publikační činnost a současně také publikační činnost, která
je uplatněna v databázi Rady pro výzkum, vývoj a inovace ČR – RIV. Zachycuje také ty
výsledky pracovníků ústavu, které byly publikovány v odborných časopisech a knihách
vydaných jinými institucemi v ČR a v zahraničí. Seznam publikační činnosti je v Příloze 2.
Tabulka 3.8.1.1 – Přehled publikační činnosti za rok 2016
Typ dokumentu (zdroj: ARL/IPAC)
článek v impaktovaném periodiku (Jimp)
článek
v recenzovaném
neimpaktovaném
periodiku (JSC, Jneimp, Jrec)
článek
v recenzovaném
neimpaktovaném
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 (český jazyk)
kapitola v monografii (český jazyk)
kapitola v monografii (cizí jazyk)
kapitola v monografii (cizí jazyk)
kapitola v monografii (český jazyk)
konferenční příspěvek ve sborníku
certifikovaná metodika
recenze
elektronický dokument
elektronický dokument
uspořádání konference, workshopu, výstavy
uspořádání konference, workshopu, výstavy
výzkumná zpráva souhrnná – smluvní výzkum
výzkumná zpráva
výzkumná zpráva
ostatní výsledky
Celkem záznamů v databázi ARL/IPAC
Z toho zařazeno do RIV

RIV/not počet
RIV
výsledků poznámka
RIV
19
RIV

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

12

1
11
2
2
2
1
14
1
1
2
1
6
68
1
33
2
8
4
147
2
341
178

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

Do RIV jako O

Zdroj: on-line katalog IPAC: https://asep.lib.cas.cz/arl-cav/cs/rozsirene-vyhledavani/ ke dni
20. 3. 2017
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3.9 Mezinárodní spolupráce
Zahraniční stáže a pobyty
V roce 2016 se sedm mladých vědeckých pracovníků Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.,
zúčastnilo dlouhodobých zahraničních stáží a pobytů na významných univerzitách a
vědeckých institucích, jmenovitě na Goethe University, Frankfurt am Main (Německo),
Hertie School of Governance, Berlin (Německo), Transparency International School on
Integrity, Mykolas Romeris University in Vilnius (Lotyšsko), Soochow University, Taipei
(R.O.C.), Institute for the Study of Societies and Knowledge, Bulharská akademie věd
(Bulharsko), Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS, Centro
Brasileiro de Pesquisas em Democracia, Porto Alegre (Brazílie), Faculty of Economics,
University of Coimbra (Portugalsko), a Institut für Politikwissenschaft, Universität Wien
(Rakousko).
Vědecké stáže a pobyty v SOÚ AV ČR, v.v.i.

Ústav byl vyhledávaným pracovištěm pro pracovní návštěvy, studijní pobyty a odborné
stáže zahraničních studentů, doktorandů a výzkumníků. V roce 2016 realizovali dva
vědečtí pracovníci ze zahraničních univerzit pracovní pobyt či stáž ve výzkumných
odděleních SOÚ AV ČR, v.v.i. Byli to as. prof. David Siroky z Arizona State University, USA,
School of Politics and Global Studies, a doc. Dr. Dobrinka Kostova z Institute for the
Research of Societies and Science Bulharské akademie věd v Sofii v rámci bilaterálního
projektu tematické spolupráce mezi AV ČR a BAS. Kratší pracovní návštěvy pak byly
zaměřeny na přednášky či konzultace.
Mezinárodní dohody o vědecké spolupráci mezi SOÚ AV ČR,v.v.i., a:
•
•
•
•

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

Organizace mezinárodních vědeckých setkání

Významné jsou organizační aktivity pracovníků v mezinárodních vědeckých asociacích
jako IPSA, ISA, ECPR, ESA, ICSU. SOÚ AV ČR, v.v.i., organizoval nebo se podílel na
organizaci 16 akcí s mezinárodní účastí doma či v zahraničí.
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Účast v mezinárodních výzkumných programech
V roce 2016 pokračovala účast ve výzkumných programech EU. Celkem sedm projektů
bylo podporováno z programů v rámci European Research Area (dva projekty
v 7. rámcovém programu, jeden z PROGRESS Programme, tři projekty v programu
Horizon 2020 v pozici Third Party a jeden projekt v rámci programu Erasmus+).
Z Norských fondů byly podporovány tři projekty v rámci programu Dejme (že)nám
šanci. SOÚ AV ČR, v.v.i., v roce 2016 získal finanční podporu na rozvoj spolupráce
s prof. Moshem Semyonovem, význačným izraelským vědcem z katedry sociologie z Tel
Aviv University.

3.10 Spolupráce s vysokými školami a pedagogická činnost
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., je spolurealizátorem následujících dvou akreditovaných
doktorských programů Sociologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy:
• Doktorský studijní program Sociologie se studijním oborem Sociologie, forma studia
je prezenční a kombinovaná, standardní doba studia je čtyři roky,
• Doktorský studijní program Sociology se studijním oborem Sociology, forma studia
je prezenční a kombinovaná, výuka probíhá v anglickém jazyce, standardní doba
studia je čtyři roky.
• Doktorský studijní program Sociologie se studijním oborem Sociologie a Veřejná a
sociální politika, forma studia je prezenční a kombinovaná, výuka probíhá
v anglickém jazyce, standardní doba studia je tři roky.

Současně probíhá další rozsáhlá bilaterální spolupráce mezi SOÚ AV ČR, v.v.i., a
vysokoškolskými institucemi nad tento rámec, a to jak v oblasti doktorandského, tak
i magisterského a bakalářského studia. 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.
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Výuka v SOÚ AV ČR, v.v.i., počty doktorandů, spolupráce s VŠ
Tabulka 3.10.1 – Zapojení doktorandů do výzkumu v SOÚ AV ČR, v.v.i., v roce 2016

Doktorandi
Počet doktorandů k 31. 12. 2016
Počet nově přijatých v r. 2016
Počet absolventů v r. 2016

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

18

0
3

Tabulka 3.10.2 – Spolupráce ústavu s VŠ ve výzkumu: počet projektů a grantů řešených
v roce 2016 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.

2
1

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 2016 podíleli
na výuce (vedení přednášek a seminářů, vedení diplomových a doktorských prací atp.)

Doktorské programy
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Magisterské programy

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové
CERGE-EI
Fakultät für Sozialwissenschaften, Universität Wien
Bakalářské programy

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy
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Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Institut fuer Politikwissenschaft, Johannes Gutenberg Universitaet Mainz
Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni
CERGE-EI
Unicorn College
New York University, Prague
CIEE (Council on International Educational Exchange) Study Centre, Univerzita Karlova
Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Vzdělávací kurzy
Kurzy profesního a osobnostního rozvoje pro doktorand(k)y a postdoktorand(k)y
realizované v rámci mentoringového programu pro začínající vědkyně a vědce
• Manažerské dovednosti. 4. 4. 2016 (Praha), 26. 4. 2016 (Brno). Počet účastníků: 18.
• Manažerské dovednosti II. 10. 11. 2016 (Brno). Počet účastníků: 8.
• Identifikace a rozvoj silných stránek. 15. 6. 2016 (Praha), 27. 6. 2016 (Brno). Počet
účastníků: 20.
• Identifikace a rozvoj silných stránek II. 24. 10. 2016 (Brno). Počet účastníků: 9.
• Time management a slaďování. 12. 5. 2016 (Brno) 16. 5. 2016 (Praha). Počet
účastníků: 19.
• Time management a slaďování II. 19. 12. 2016 (Brno). Počet účastníků: 10.
• Jak předejít vyhoření. 2. 12. 2016 (Brno), 12. 12. 2016 (Praha) Počet účastníků: 14.
• Základy projektového řízení. 3. 10. 2016 (Praha), 1. 11. 2016 (Brno). Počet
účastníků: 24.
• Finanční řízení projektu. 28. 11. 2016 (Praha) 30. 11. 2016 (Brno). Počet účastníků:
25.
• Jak napsat konkurenceschopný projekt. 5. 12. 2016 (Praha) 13. 12. 2016 (Brno).
Počet účastníků: 27.
Kurz pro pracovníky Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.

• Úvod do R. Základy programovacího jazyka R. SOÚ AV ČR, v.v.i., 20.–23. 9. 2016.
Počet účastníků: 14.
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
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

ve dnech 1.–14. 11. 2016 zahrnoval představení oboru sociologie a činnosti ústavu a
tematicky zaměřené přednášky. Účastníky byli především studenti středních škol a
gymnázií.
Jarní a podzimní cyklus čtvrtečních seminářů SOÚ AV ČR, v.v.i.
Cykly pravidelných seminářů jsou přístupné pro širší veřejnost. V roce 2016 jarní a
podzimní cyklus seminářů zahrnovaly dohromady 17 seminářů, na kterých
přednášelo 12 českých a pět zahraničních hostů. Semináře pokrývaly celou řadu
aktuálních společenských témat, jako jsou migrace, kriminalita, politické chování,
sociálněvědní data a metody a další.
Město má být z kamene. Nebo ne?
Veřejná diskuse o postavení, roli a budoucnosti přírody a zeleně v životě města,
zaměřená na české prostředí, vedená odborníky z oblasti sociologie, územního
plánování a biologie. Navazovala na odborný seminář „Nature – Home – Housing:
Negotiating Urban Space and Its Development“.
Seminář o plýtvání potravinami
Seminář pořádaný Centrem pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., v rámci
Strategie AV 21 – Potraviny pro budoucnost. Garboložka Lenka Brunclíková
posluchače seznámila s výzkumem plýtvání a odpadů a Anna Strejcová z iniciativy
Zachraň jídlo se zaměřila na problém křivé zeleniny. Součástí setkání bylo promítání
dokumentu „10 miliard – co máme na talíři?“.
Měření chudoby v USA – doplňující přístup
Veřejně přístupný seminář, kde Thesia I. Garner, vedoucí ekonomka statistického
odboru Ministerstva práce USA, prezentovala nejnovější výzkum v oblasti měření
chudoby.
Chraňme naše ženy: migrace, bezpečnost a maskulinita
Diskuse, pořádaná v rámci evropské Noci vědkyň a vědců, o tom, jaký pohled na role
žen a mužů ve společnosti nám nabízí bezpečnostní diskurz, jakou roli hraje fakt, že
bezpečnostní politiku i její provádění mají v rukou převážně muži, či jaké typy
maskulinity podporují výroky vrcholných politiků ČR.
Sociologický ústav na Veletrhu vědy 2016
Prezentace publikací a vybraných projektů SOÚ na výstavišti v pražských Letňanech,
např. projektu HOBOhemia – časoprostor bezdomovců nebo oddělení NKC – gender a
věda.
Sociologický ústav na festivalu Academia Film Olomouc 2016
V rámci spolupráce zavedené již v minulých letech na festivalu proběhlo několik akcí
socioložek z oddělení NKC – gender a věda, např. debata o sexuálním obtěžování
v akademickém prostředí, panelové diskuse o problematice znásilnění, diskuse nad
tématy rovné odměňování a ženy ve vědě.
Vítání knihy Sólo pro soprán
Sólo pro soprán: O ženách v české politice autorek Marty Vohlídalové, Hany Maříkové,
Marie Čermákové a Romany Volejníčkové.
Prezentace knihy Železná opona v Československu. Usmrcení na
československých státních hranicích v letech 1948–1989
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Představení publikace, která vyšla v rámci společné koedice SOÚ s Ústavem pro
studium totalitních režimů.

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

workshopy

pořádané

nebo

Pravidelné semináře SOÚ AV ČR, v.v.i. – jarní a podzimní cyklus
Semináře jaro 2016
• 18. 2. Ladislav Kážmér. Geografie zdraví a nemoci – aktuální metodologické přístupy
a aplikace.
• 5. 5. Klára Plecitá. Národní hrdost jako sociální emoce: proč je tak mnoho Čechů tak
málo hrdých na své občanství?
• 19. 5. František Kalvas. Modelování náboženské paměti.
• 26. 5. Perin Emel Yavuz. Not so far away from West, the Turn of Art in Bratislava
(1960–1980).
• 26. 5. Hana Huntová. Promítání filmu: „Výzkumnická fiála“. Čtvrtstoletí českého
výzkumu trhu.
• 2. 6. Štěpán Jurajda. Intergenerational Transmission of Nationalism: What’s in a
Name in a War a Zkušenosti s hodnocením vědeckých výstupů v SHV oborech.
• 9. 6. Dino Numerato. Aktivismus fotbalových fanoušků v Evropě a sociální změna.

Semináře podzim 2016
• 13. 10. Jan Husák. Výzkum o mládeži v ČR a jeho využití pro veřejné politiky?
Aktuální výzvy a příležitosti.
• 20. 10. Ondřej Císař. Sociální hnutí a politický protest po roce 1989: Inventura a
perspektivy jednoho výzkumného směru.
• 3. 11. Ruud Koopmans. Cosmopolitanism and Communitarianism – How
Globalization Is Reshaping Politics in the 21st Century.
• 10. 11. Jakub Růžička. Jak učit Data Science.
• 14. 11. Zsuzsa Gille. Thriftiness, Reusing and Do-It-Yourself: Rethinking Consumption
and Political Subjectivity in State Socialism.
• 24. 11. Moshe Semyonov. Attitudes toward Immigrants.
• 24. 11. Milan Hrubeš. (Re)Konstrukce významu ve veřejné diskusi: Od léčby
Evropskou unií k evropskému vazalství?
• 1. 12. Eva Krulichová. Pocit bezpečí a obavy z kriminality v České republice.
• 8. 12. Christian Fleck. In Hirschman’s Footsteps: Is There a Specific Rhetoric of
Populism?
• 15. 12. Daniela Prokschová. Mladí lidé a politika napříč hranicemi: Jak a proč se čeští
a němečtí studenti angažují v politice?
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Vybrané další vědecké konference, semináře, workshopy
• PLATENSO WP2 meeting (Setkání projektu PLATENSO WP2). Sociologický ústav
AV ČR. Praha, 15. 2. 2016. Počet účastníků celkem/z toho ze zahraničí: 9/2.
• Capacity Building Symposium for Policy Makers – COST Targeted Network
TN1201 (Symposium pro tvůrce veřejných politik v oblasti budování kapacit –
cílená síť COST TN1201). Univerzita ve Vilniusu, Sociologický ústav AV ČR. Vilnius,
Litva, 4. a 5. 4. 2016. Počet účastníků celkem/z toho ze zahraničí: 40/39.
• Nuclear and Energy from the Perspective of Social Sciences and Humanities
(Nukleární energie v perspektivě sociálních a humanitních věd). Univerzita
Collegium Civitas, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Merience. Varšava, Polsko,
7. 4. 2016. Počet účastníků celkem/z toho ze zahraničí: 11/10.
• Konference Celoživotní ekonomické dopady mateřství. Gender Studies, o.p.s.,
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., IDEA při Cerge-EI. Praha, 12. 5. 2016. Počet účastníků
celkem/z toho ze zahraničí: 75/2.
• Politika genderové rovnosti ve vědě v ČR a EU. Sociologický ústav AV ČR. Praha,
25. 5. 2016. Počet účastníků celkem/z toho ze zahraničí: 25/0.
• Parasitic Relations in Academic Publishing (Parazitické vztahy v akademickém
publikování). Etnologický ústav AV ČR, Sociologický ústav AV ČR, Filozofický ústav
AV ČR. Praha, 2. 6. 2016. Počet účastníků celkem/z toho ze zahraničí: 12/2.
• OSVČ jako prekérní forma zaměstnání. Gender Studies, o.p.s, Sociologický ústav
AV ČR, v.v.i. Praha, 9. 6. 2016. Počet účastníků celkem/z toho ze zahraničí: 25/10.
• Rovnost nezná hranice. Sociologický ústav AV ČR. Praha, 20. 6. 2016. Počet
účastníků celkem/z toho ze zahraničí: 40/5.
• Čtvrtá národní konference o genderu a vědě „Moje instituce, moje
odpovědnost“. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha, 22. 6. 2016. Počet účastníků
celkem/z toho ze zahraničí: 120/8.
• Social Changes of Silk Road Economic Belt Countries II (Sociální změny v zemích
„pásu zemí hedvábné stezky“ II.). Sociologický ústav AV ČR. Praha, 2.–3. 9. 2016.
Počet účastníků celkem/z toho ze zahraničí: 25/10.
• CESSDA Expert Seminar 2016: ‘Technical Work Plan – Developing Components
for the Research Infrastructure’ (Expertní seminář CESSDA 2016:
Technologický pracovní plán – vývoj komponent pro výzkumnou
infrastrukturu). Sociologický ústav AV ČR, CESSDA AS, UK Data Service. Praha, 13.–
14. 9. 2016.
Počet
účastníků
celkem/z toho
ze
zahraničí:
28/22.
http://cessda.net/CESSDA-Services/Resources/Events/CES2016-Technical-WorkPlan-Developing-components-for-the-Research-Infrastructure
• 7th CESSDA Service Providers’ Forum (7. Fórum poskytovatelů služeb CESSDA).
Sociologický ústav AV ČR, CESSDA AS. Praha, 14.–15. 9. 2016. Počet účastníků
celkem/z toho
ze
zahraničí:
24/22.
http://cessda.net/CESSDAServices/Resources/Events/7th-Meeting-of-the-Service-Providers-Forum
• Nature – Home – Housing: Negotiating Urban Space and Its Development.
(Příroda-domov-bydlení: Vyjednávání městského prostoru a rozvoj bydlení).
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Sociologický ústav AV ČR. Praha, 31. 10. 2016. Počet účastníků celkem/z toho ze
zahraničí: 13/9
Globální konflikty a lokální souvislosti. Sociologický ústav AV ČR, Filosofický ústav
AV ČR, Ústav státu a práva AV ČR, Etnologický ústav AV ČR, Orientální ústav AV ČR,
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. Praha, (7.–9. 11. 2016) a Bratislava (10.–
11. 11. 2016).
Počet
účastníků
celkem/z toho
ze
zahraničí:
85/10.
http://globalnikonflikty.cz/2016/10/25/konference-globalni-konflikty-a-lokalnisouvislosti/ http://globalnikonflikty.cz/2016/10/25/konference-globalni-konfliktya-lokalni-souvislosti/
Seminář k výzvě Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj (OP VVV) – podpora
genderové rovnosti. Sociologický ústav AV ČR. Praha, 15. 11. 2016. Počet účastníků
celkem/z toho ze zahraničí: 29/0.
The Geopolitics of Gender Studies (Geopolitika genderových studií).
International Research Association of Institutions of Advanced Gender Studies,
University of Western Cape, Institute of Sociology CAS. Kapské Město, Jihoafrická
republika, 16.–17. 11. 2016. Počet účastníků celkem/z toho ze zahraničí: 41/ 39
http://ringsgender.org/aktuality/rings-conference-the-geopolitics-of-genderstudies#.WFe0Qlc1Wf4
Mezi bibliometrií a peer review: Jak smysluplně a průhledně hodnotit vědecký
výzkum. Etnologický ústav AV ČR, Sociologický ústav AV ČR, Filozofický ústav AV ČR.
Praha, 18. 11. 2016. Počet účastníků celkem/z toho ze zahraničí: 70/1.
Capacity Building Symposium for Policy Makers – COST Targeted Network
TN1201 (Symposium pro tvůrce veřejných politik v oblasti budování kapacit –
cílená síť COST TN1201). Center for the Promotion of Science, Sociologický ústav
AV ČR, v.v.i. Bělehrad, Srbsko, 24. 11. 2016. Počet účastníků celkem/z toho ze
zahraničí: 17/16.
Spatial Polarization (Peripherization), Territorial Governance and Social
Consequences (Prostorová polarizace /periferizace/, územní správa a sociální
dopady). Institute for Regional Studies at the Hungarian Academy of Sciences,
Institute of Sociology CAS. Budapešť, 10.–12. 10. 2016. Počet účastníků celkem/z toho
ze zahraničí: 10/5.
Mezinárodní migrace – nová výzva pro střední a východní Evropu. Sociologický
ústav AV ČR, v.v.i. Fakulta humanitních studií UK. Praha, 12. 12. 2016. Počet účastníků
celkem/z toho ze zahraničí: 57/5. http://www.soc.cas.cz/akce/internationalmigration-new-challenges-central-and-eastern-europe

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

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

•
•

•

•
•

Sociologický časopis / Czech Sociological Review je jediné české recenzované
a impaktované oborové periodikum v oblasti sociologie.
Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) zpřístupňuje vědecká data pro účely
jejich sekundárního analytického využití, je jediným veřejně přístupným zařízením
tohoto druhu v ČR a zároveň tvoří český uzel velké evropské distribuované
infrastruktury CESSDA, která provozuje celoevropský systém datových služeb.
Evropský sociální výzkum ESS je dlouhodobý program kvantitativního výzkumu
hodnot, postojů, chování a sociodemografických a sociostrukturálních 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.
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•

•

•

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.

3.12.1 Sociologický časopis / Czech Sociological Review
Recenzovaný oborový vědecký časopis, který patří mezi impaktované časopisy,
je citován v Journal Citation Reports (JCR) – Social Sciences Edition, Web of Knowledge,
Social Sciences Citation Index (SSCI), Current Contents/Social&Behavioral Sciences
a v dalších scientometrických a bibliografických databázích Thomson Reuters. Časopis
je zařazen do řady dalších významných mezinárodních databází, jako jsou SCOPUS,
EBSCO, JSTOR, CEEOL. Obsah časopisu a plná znění statí jsou uveřejněna na internetu na
adrese sreview.soc.cas.cz. V roce 2016 vyšel ročník 52, č. 1–6, z toho dvě čísla
v angličtině. Celkový objem celého ročníku je 1025 stran.
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 2015, který byl zveřejněn v roce 2016, je 0,262. Časopis se umístil na
123. příčce ze 142 časopisů, které databáze Web of Science eviduje v kategorii
Sociologie. Oproti předchozímu roku se impakt faktor snížil, viz graf 3.12.1.1. Časopis
však zároveň dosáhl hodnoty tzv. Eigenfactor score 0,00029, která je vyšší než u většiny
ostatních společenskovědních periodik vydávaných v ČR. Tento indikátor má větší
vypovídací schopnost než impakt faktor tím, že nezahrnuje autocitace a zohledňuje
prestiž citujících časopisů. 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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Obrázek 3.12.1.1 – Webové stránky Sociologického časopisu / Czech Sociological
Review: sreview.soc.cas.cz

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

Graf 3.12.1.1 – Výpis impakt faktoru pro Sociologický časopis / Czech Sociological
Review pro roky 2011–2015

Zdroj: Thomson Reuters
jcr.incites.thomsonreuters.com
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Články publikované v Sociologickém časopise / Czech Sociological Review v roce 2016
odrážely pestrou paletu zájmů soudobé české i zahraniční sociologie. V roce 2016 vyšlo
monotematické číslo (5/2016) „Proměny českého parlamentarismu a stranické politiky
po roce 1989“. Příspěvky v běžných číslech se dotkly celé řady dalších témat a přístupů.
V č. 5/2016 byla věnována zvláštní rubrika vzpomínkových textů významnému čekému
sociologovi Ivo Možnému, který v roce 2016 zemřel. V anglickém vydání časopisu (které
publikuje pouze původní texty a nijak se nepřekrývá s českým vydáním) vyšla
v č. 3/2016 speciální rubrika „Special Forum: An Open Letter to the ESA“ – otevřená
diskuse vztahující se ke konferenci ESA, kterou v roce 2015 v Praze pořádal SOÚ AV ČR,
v.v.i. Číslo 6/2016 bylo monotematické a věnovalo se urbánní dynamice a proměnám
sousedství v postsocialistickém městě (Urban Dynamics and Neighbourhood Change in
Cities after Transition).
Sociologický časopis vedle publikace výsledků původního výzkumu také poskytl
platformu pro rozvíjení vnitrooborové debaty v rámci české sociologie. Jednalo
se především o desítky recenzí českých i zahraničních sociologických titulů a časopis
se věnoval i reflexi důležitých postav a událostí disciplíny.
3.12.2 Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) a konsorcium CESSDA
Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) slouží jako národní centrum zpřístupňující
nejširší odborné veřejnosti datové soubory ze sociálních výzkumů pro účely jejich
dalšího analytického zpracování v nekomerčním výzkumu a pro účely výuky, využití ve
vědeckém výzkumu a při výuce na vysokých školách. ČSDA je zároveň českým národním
uzlem panevropské výzkumné infrastruktury CESSDA (Consortium of European Social
Science Data Archives) a poskytovatelem jejích služeb u nás. Hlavní přístup je na
internetu na adrese archiv.soc.cas.cz.

Datová knihovna ČSDA
ČSDA vytváří, udržuje a rozvíjí vlastní knihovnu digitálních dat, která v roce 2016
obsahovala data ze 780 sociálněvědních výzkumných projektů. Větší část tvoří primární
data z šetření určená pro statistickou analýzu. Dále jsou zde digitalizované tabulky
agregovaných dat z historických výzkumů, přepisy rozhovorů z kvalitativních výzkumů
a další druhy digitálních objektů vzniklé při výzkumech. Ke všem datovým souborům je
vytvořena podrobná dokumentace ve standardizovaném formátu.
Získávání a zpracování dat pro archivaci a zpřístupnění
ČSDA aktivně vyhledává a získává data pro zpřístupnění v datové knihovně. V ČR dosud
nejsou zavedeny principy otevřeného přístupu k datům z veřejných zdrojů. Archivace je
tak založena především na dobrovolné spolupráci výzkumníků a ČSDA proto musí
investovat velké úsilí do získávání dat a následně do jejich zpracování pro účely dalšího
analytického využití. V roce 2016 bylo nově archivováno a zpřístupněno 39 datových
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souborů. Nově zveřejněná data pocházejí z následujících institucí: Sociologický ústav
AV ČR, v.v.i, Česká televize, Transparency International, Cesta domů, Fond dalšího
vzdělávání, Ústav pro studium totalitních režimů.

Dlouhodobé uchování dat
Systém zabezpečení, archivace dat a uspořádání archivu vychází z modelu Otevřeného
archivačního a informačního systému (OAIS) a dalších relevantních standardů
digitálních archivů. Jedná se o kontinuální proces, nastavený s ohledem na (a) změny
digitálních formátů, technologií a výzkumných metod a (b) další použití dat ve výzkumu
v kontextu ostatních datových zdrojů a návaznosti procesů výzkumu.
Zpřístupnění dat
ČSDA poskytuje datové soubory pro účely nekomerčního výzkumu a výuky. Datové
služby směřují k naplňování Principů a doporučení OECD pro přístup k výzkumným
datům z veřejného financování. Hlavní přístup je přes internet.

Tabulka 3.12.2.1 – Počty uživatelů dle účelu využití dat a sektoru; domácí vs.
zahraniční
Registrovaní uživatelé v systému pro přístup k datům
Počet registrovaných uživatelů
Počet nových registrací
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.

2494
284
podíl v %
14
8
66
3
9

88,4
3,0
3,2
1,5
3,9
90
10

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
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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.

Data Seal of Approval
V roce 2016 prošel ČSDA úspěšně procesem hodnocení pro získání certifikace Data Seal
of Approval, kterou jsou označována důvěryhodná digitální úložiště dat:
(http://www.datasealofapproval.org). Informace o DSA certifikaci pro ČSDA:
https://assessment.datasealofapproval.org/assessment_200/seal/html/

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.
V roce 2016 byla zahájena transformace CESSDA na nový právní subjekt CESSDA ERIC.
ČSDA se podílí na aktivitách organizace a interních projektech, účastní se činnosti
CESSDA Service Providers Forum a různých pracovních skupin. Doc. Dana Hamplová,
Ph.D., ze SOÚ AV ČR, v.v.i., je členkou CESSDA Board of Directors a podílí se na řízení
CESSDA AS. V roce 2016 CESSDA organizoval v Praze dvě akce v rámci interních
projektů CESSDA a podílel se na dvou projektech programu Horizon 2020.
ČSDA je dále členem Mezinárodní federace datových organizací IFDO (www.ifdo.org),
členem středoevropské sítě REGIO a spolupracuje na 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 Mgr. Jindřich Krejčí,
Ph.D., je českým koordinátorem programu a členem ISSP General Assembly. V r. 2016
byl český tým členem pracovní skupiny Drafting Group on ISSP 2018 Religion a vedl
pracovní skupinu ISSP Translation Group.
Nové projektové žádosti podané v r. 2016
• CSDA Research – Participace České republiky v mezinárodním projektu
International Social Survey Programme, výzkum kvality dat a datových zdrojů;
Evropské fondy – Česká republika (MŠMT) Operační program výzkum, vývoj a
vzdělávání, výzva „Výzkumné infrastruktury“.
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•

•

Kombinovaný modul data managementu pro sociálněvědní výzkumníky věnující se
komparativnímu výzkumu. Interní projekt CESSDA, dotace byla přidělena a projekt
bude zahájen v lednu 2017. ČSDA se bude podílet na vývoji vzdělávacího modulu.
Pro výzvu H2020-INFRAIA-2016 se ČSDA podílel na žádosti projektu Data without
Boundaries 2, který měl navázat na předchozí obdobný projekt. Cílem bylo
v kooperaci s CESSDA, národními archivy, Eurostatem a národními statistickými
úřady zajistit otevřený přístup k oficiálním statistickým mikrodatům.

3.12.3 Evropský sociální výzkum (ESS – European Social Survey)
European Social Survey (ESS) je dlouhodobý výzkumný program, jehož cílem je přinést
data umožňující porozumět moderním evropským společnostem a změnám, které v nich
probíhají. ESS patří mezi přední projekty Evropského výzkumného prostoru. V roce
2001 byl iniciován na půdě Evropské nadace pro vědu (European Science Foundation).
V roce 2005 získal jako první projekt v oblasti sociálních a humanitních věd s českou
účastí Descartovu cenu, udělovanou Evropskou komisí. Od listopadu 2013 jej na základě
rozhodnutí Evropské komise spravuje evropské výzkumné konsorcium ESS-ERIC,
založené Velkou Británií. Členy VI ESS ERIC jsou Belgie, Česká republika, Estonsko,
Francie, Irsko, Itálie, Litva, Německo, Nizozemsko, Norsko, Maďarsko, Polsko,
Portugalsko, Rakousko, Slovinsko, Švédsko a Velká Británie. Švýcarsko je
pozorovatelskou zemí a sedm zemí (Dánsko, Finsko, Maďarsko, Izrael, Lotyšsko,
Španělsko, Slovensko) spolupracuje jako hosté.
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,
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•

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

Tabulka 3.12.3.1 – Země participující ve výzkumném programu ESS
Vlna a rok
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
šetření
(2002) (2004) (2006) (2008) (2010) (2012) (2014) (2016)
/ země
●
●
●
●
●
●
●
●
Belgie
●
●
●
●
●
●
●
●
Británie
●
●
●
●
Bulharsko

Česko

●

●

●
●
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
22
26
Zdroj: European Social Survey

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
25

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●

●
●

●
●
●
●
●

●
●
●

●
●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
31

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
28

27

23

24

●
●

●
●

●

●
●

●
●
●
●
●
●

●
●

●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Pravidelná témata opakující se v každém šetření ESS:
• postoje k demokracii (spokojenost s demokracií, legitimita demokracie, důvěra
v instituce, politická orientace, atd.),
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•
•
•
•

zapojení do politiky (zájem o politiku, politická participace, volební chování, atd.),
sociální a politické orientace (individualizace, viktimizace, postmaterialismus, atd.),
využívání médií a komunikace, sociálněpolitické identity (národní identita,
etnocentrismus, xenofobie, patriotismus, atd.),
sociodemografické a sociostrukturální charakteristiky populací.

Specializovaná témata zařazená jednorázově do výzkumů ESS8:
• Občanství, občanská angažovanost a demokracie
• Imigrace (postoje k imigraci)
• Ekonomická morálka
• Vyhledávání zdravotní péče
• Rodina, práce a blahobyt
• Osobní a sociální blahobyt: vytváření indikátorů pro prosperující Evropu
• Časování života: organizace životní dráhy v Evropě
• Zkušenosti s ageismem a jeho vyjádření
• Postoje k sociálnímu zabezpečení v měnící se Evropě
• Práce, rodina, blahobyt: důsledky ekonomické recese
• Důvěra v trestní spravedlnost: evropská komparativní analýza
• Osobní a sociální blahobyt
• Jak Evropané rozumí demokracii a jak ji hodnotí
• Sociální nerovnosti v oblasti zdraví a jejich determinanty
• Postoje k přistěhovalcům a jejich předkům
• Postoje veřejnosti ke klimatickým změnám, energetické bezpečnosti a energetickým
preferencím
• Postoje k sociálnímu zabezpečení v měnící se Evropě: solidarity pod tlakem
Témata připravovaná pro výzkum ESS9:
• Časování života: organizace životní dráhy v Evropě
• Spravedlnost a férovost v Evropě: zvládání rostoucí nerovnosti a heterogenity

Důležité odkazy
• Domovská stránka projektu: www.europeansocialsurvey.org
• České stránky: ess.soc.cas.cz
• Přímý přístup k datům: ess.nsd.uib.no
• ESS Findings: www.europeansocialsurvey.org/essresources/findings.html
• EduNet (on-line výuka): essedunet.nsd.uib.no
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3.12.4 Knihovna SOÚ AV ČR, v.v.i., – veřejně přístupná specializovaná knihovna
Knihovna SOÚ AV ČR, v.v.i. poskytuje výpůjční, bibliograficko-informační a reprografické
služby registrovaným čtenářům a dalším návštěvníkům z řad odborné veřejnosti. V roce
2016 knihovnu navštívilo celkem 2905 uživatelů, 582 čtenářů mělo registraci.
V on-line katalogu bylo ke konci roku k dispozici 30 102 knihovních jednotek. Přírůstek
knihovny byl za celý rok 1228 knih a ročníků časopisů. Katalogizační záznamy Knihovny
SOÚ jsou součástí souborných katalogů Caslin, Jednotná informační brána a Souborného
katalogu knihoven Akademie věd.
Graf 3.12.4.1 – Nárůst knihovního fondu v letech 2012–2016

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

V roce 2016 se uskutečnilo 4888 absenčních a prezenčních výpůjček. Knihovna poskytla
také 218 meziknihovních výpůjček. V rámci meziknihovních služeb je navázána
spolupráce se 199 institucemi. Pro čtenáře zaměstnanci vyhledali v databázích celkem
63 článků.
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Graf 3.12.4.2 – Struktura výpůjček v roce 2016 (absolutně, procento)

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

Graf 3.12.4.2 – Výpůjčky v jednotlivých měsících

Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
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Graf 3.12.4.3 – Struktura meziknihovních výpůjček (absoutně, procento)

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

Knihovna zajišťuje přístup do plnotextových on-line databází EBSCO, JSTOR, PROQUEST,
Emerald a SAGE (Sociology, Urban Studies & Planning). Zároveň zpřístupňuje
bibliografické a citační databáze Web of Knowledge a SCOPUS.
V roce 2016 se knihovna zapojila do projektu Obálky.cz a začala ve spolupráci s dalšími
knihovnami obohacovat katalogizační záznamy náhledy obálek a naskenovanými obsahy
knih.
Knihovna soustavně rozšiřuje u svých uživatelů informovanost o možnostech využití
souborných katalogů a elektronických on-line zdrojů.
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3.12.5 Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM)
Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) je výzkumným oddělením
Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Jeho historie sahá do roku 1946, kdy jako součást
Ministerstva informací začal fungovat Československý ústav pro výzkum veřejného
mínění. Současné Centrum vzniklo v roce 2001 převedením svého předchůdce (IVVM)
z Českého statistického úřadu do Sociologického ústavu AV ČR.
CVVM je tvořeno 14 stálými zaměstnanci, jejichž specializace pokrývají potřeby
provádění kompletního výzkumu veřejného mínění a sociologického výzkumu.
Disponuje vlastní tazatelskou sítí, jejíž rozsah o zhruba 350 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 Univerzity Karlovy.
Činnost CVVM je průběžně prezentována na webových stránkách cvvm.soc.cas.cz, kde
jsou zveřejňovány tiskové zprávy z pravidelných výzkumů a články časopisu Naše
společnost. Archiv tiskových zpráv, dostupný on-line, sahá do roku 2002, na aktuální
informace jsou registrovaní uživatelé upozorněni e-mailem. V roce 2016 činil počet
unikátních návštěvníků webových stránek měsíčně v průměru 5160. Celkový počet
přístupů těchto návštěvníků na stránky CVVM v roce 2016 dosáhnul hodnoty 100 294,
což v průměru odpovídá cca 274 návštěvám za den.

Výzkumný projekt Naše společnost
Hlavní náplní práce oddělení je výzkumný projekt Naše společnost, v jehož rámci bylo
v průběhu roku 2016 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 2016 se každé
vlny šetření účastnilo minimálně 982 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 (politické, ekonomické, ostatní), dílčí témata (volby a
strany, instituce a politici, hodnocení politické situace, mezinárodní vztahy, demokracie,
občanská společnost, práce, příjmy, životní úroveň, ekonomický vývoj, hospodářská
politika, sociální politika, zdraví, negativní jevy, bezpečnost, vztahy a životní postoje,
životní prostředí) i jednotlivé otázky, včetně různé periodicity jejich zkoumání.
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Tabulka 3.12.5.1 – Výzkumy projektu Naše společnost v roce 2016 a jejich výstupy
Počet
Počet znaků
Počet
Počet
Měsíc
Výzkum respondentů (proměnných) výzkumných
tiskových
v dotazníku
zpráv
konferencí
Leden
NS 1601
1047
202
17
Únor
NS 1602
1080
257
18
Březen
NS 1603
1079
284
16
Duben
NS 1604
1063
133
10
Květen
NS 1605
1015
216
14
Červen
NS 1606
1005
215
18
Září
NS 1609
999
245
16
3
Říjen
NS 1610
982
179
11
Listopad NS 1611
1019
255
14
Prosinec NS 1612
1028
234
15
Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Díky svému tematicky rozsáhlému, dlouhodobému a kontinuálnímu charakteru
je vědecký projekt zkoumání veřejného mínění Naše společnost v České republice
ojedinělý a jeho výstupy jsou cenným materiálem pravidelně využívaným odbornou
veřejností, studenty nebo žurnalisty.
CVVM se v roce 2016 i nadále podílelo na mezinárodní spolupráci agentur pro výzkum
veřejného mínění Central European Opinion Research Group (CEORG).

Prezentace výsledků
CVVM v roce 2016 pokračovalo v pravidelné prezentaci výsledků projektu Naše
společnost formou krátkých výzkumných zpráv (tiskových informací) určených širší
odborné veřejnosti a médiím (viz tabulku 3.11.5.1). Těchto zpráv bylo vydáno celkem
149, což znamená v průměru 14 zpráv z jednoho výzkumu. Jednotlivé zprávy mají
v průměru 6,1 strany na jednu tiskovou zprávu, za rok 2016 tak celkově představují cca
905 stran.

V rámci prezentace výsledků projektu Naše společnost byla uspořádána tisková
konference Pivo v české společnosti v roce 2016 (23. 11. 2016). Tisková konference
Českého svazu pivovarů a sladoven a Centra pro výzkum veřejného mínění
Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., Praha (Jiří Vinopal). Dále byly výsledky výzkumu
Naše společnost představeny v rámci akce V4-workshop Heritage of Traditional
Beverages Quality s příspěvkem Czech Beer in the Context of Changing Consumption
Patterns in Europe, který se konal 9. a 10. listopadu 2016 v Praze (Jiří Vinopal) nebo na
23. ústeckém kolokviu konaném 19. – 20. května 2016 s prezentací České pivo a pivní
kultura v kontextu proměn konzumačních vzorců.
Široké veřejnosti je k dispozici Archiv CVVM obsahující tiskové zprávy výzkumného
projektu Naše společnost od roku 2001 a také archiv závěrečných zpráv z výzkumů
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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 2016 byl archiv výzkumných materiálů CVVM využíván externími zájemci
o různá témata. Pracovníci CVVM pro ně na základě jejich žádosti připravili na 30
souhrnných rešerší z aktuálních i dříve realizovaných průzkumů obsahujících informace
o stavu a vývoji postojů české veřejnosti k daným tématům (např. prestiž povolání,
hrdost Čechů, češství, vztah k ČR, důvěra v politické instituce, mínění o členství ČR v EU,
spokojenost se životem).
Primární datové soubory z výzkumů z roku 2016 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 2016 také
následující grantové projekty: projekt „Aplikace filozofické hermeneutiky na
sociologickou teorii intersubjektivity“ (financovaných GA ČR), projekt „PLATENSO –
Building a Platform for Enhanced Societal Research Related to Nuclear Energy in Central
and Eastern Europe“ (EU 7. FP), projekt „TEACHENER – Integrating Social Sciences and
Humanities into Teaching about Energy“. CVVM se také podílí na aktivitách v rámci
Strategií AV 21 a realizovalo tak jak projekty základního, tak aplikovaného výzkumu,
včetně těch provedených v rámci komerční činnosti.
Tabulka 3.12.5.2 – Další výzkumy realizované CVVM v roce 2016
Měsíc
Téma výzkumu
Zadavatel
leden–
Mgr. Martin Buchtík, Ph.D.
Globální konflikty a lokální
souvislosti: kulturní a společenské
říjen
výzvy
leden–
Mgr. Naděžda Čadová
Paměť v digitálním věku
listopad
březen– Socio-prostorové
znevýhodnění Mgr. Josef Bernard, Ph.D.
obyvatel
periferních
venkovských
červenec
oblastí
duben
Mediální gramotnost občanů ČR
Institut komunikačních
studií a žurnalistiky FSV
UK
květen
Ochrana biodiverzity – význam
Mgr. et Bc. Kateřina
Vojtíšková, Ph.D.
pro českou veřejnost
květen
Budoucnost jaderné energetiky a
Mgr. Martin Ďurďovič,
jaderná fúze pohledem české
Ph.D.
veřejnosti

Typ
Strategie
AV 21
Strategie
AV 21
GA ČR
Zakázka
Strategie
AV 21
Strategie
AV 21
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červen

Potraviny pro budoucnost

Mgr. Martin Buchtík, Ph.D.

září–
listopad
říjen–
listopad

„Generation What?“

Česká televize

září–
listopad

listopad
listopad
listopad
listopad

prosinec

Qualitas – Kvalitní život v nemoci Doc. PhDr. Dana
i ve zdraví
Hamplová, Ph.D.
Evropský starosta II

PhDr. Daniel
Ph.D.

Zakázka

Čermák, GA ČR

Rizika a důsledky využití investic Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D.
domácností do bydlení pro zvýšení
příjmů v důchodovém věku
Kvalita pracovního života
Výzkumný
ústav
bezpečnosti práce
Kvalita života
Katedra sociologie FF UK
Pilotáž dotazníku mezinárodního Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.
projektu ISSP
Obraz ČSÚ u české veřejnosti
Český statistický úřad

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

Strategie
AV 21
Strategie
AV 21

GA ČR
Zakázka
Zakázka
MŠMT
Zakázka

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 2016 byla vydána dvě pravidelná čísla časopisu (14. ročník) – č. 1/2016
a č. 2/2016, obě v nákladu 400 výtisků. Obě čísla byla následně po svém vydání
distribuována do knihoven, na univerzitní pracoviště, na vybraná gymnázia, vědecké
instituce, médiím, politickým institucím a soukromým zájemcům. Elektronické verze
článků jsou volně ke stažení na webových stránkách cvvm.soc.cas.cz.

Další publikace
Pracovníci CVVM v roce 2016 realizovali nebo se podíleli na realizaci: jedné stati
v recenzovaném časopise zařazeném na seznamu recenzovaných neimpaktovaných
časopisů, jedné kapitoly v odborné knize, dvou elektronických dokumentů a sedmi
výzkumných zpráv. Rovněž přednesli 10 příspěvků na odborných konferencích, osm
příspěvků na odborných seminářích a workshopech a spoluorganizovali jednu
mezinárodní konferenci.
Vystoupení v médiích
Výsledky průzkumů projektu Naše společnost byly i v roce 2016 pracovníky CVVM
pravidelně prezentovány a komentovány ve všech druzích médií (viz Vybraná
vystoupení v médiích a tabulku 3.11.5.3).
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Vybraná vystoupení v médiích:
• Tekutý hněv. ČT1, 168 hodin, 14. 2. 2016 (Martin Buchtík)
• Host do domu. ČT1, 168 hodin, 21. 2. 2016 (Martin Buchtík)
• Proč česká společnost (ne)důvěřuje církvím? ČT1, Křesťanský magazín, 7. 2. 2016
(Jan Červenka)
• Uprchlíci jako politické téma ženou Čechy do extrémů. Neovlivní.cz, 29. 2. 2016
(Jarmila Pilecká)
• Důvěra prezidentovi. ČT24, Studio ČT24, 30. 3. 2016 (Jan Červenka)
• Multimediální projekt Generation What? ČT24, Studio 6, 11. 4. 2016 (Martin
Buchtík)
• Generation What? Cestování, jazyky a obrovský přístup k informacím. ČT24, Hyde
Park, 26. 4. 2016 (Martin Buchtík)
• Důvěra Evropské unii a mezinárodním organizacím. Radio ZET, 2. 5. 2016
(Jarmila Pilecká)
• Mladí lidé a alkohol. Frekvence 1, Zprávy, 17. 5. 2016 (Martin Buchtík)
• Češi jsou otevřenější k adopci homosexuálními páry, ukázal průzkum.
Nytrová ho shazuje. Lidovky.cz, 2. 8. 2016 (Naděžda Čadová)
• Postoje české společnosti k uprchlíkům. TV Prima, Televizní noviny,
29. 8. 2016 (Martin Buchtík)
• Otázky Václava Moravce. ČT1, ČT24, 30. 10. 2016 (Paulína Tabery)
• Přání otcem myšlenky. Agentury pro výzkum veřejného mínění se opět
znemožnily. Novinky.cz, 9. 11. 2016 (Naděžda Čadová)
• Průzkumy opět selhaly: v Americe zásadně podcenily voliče Trumpa.
E15.cz, 9. 11. 2016 (Naděžda Čadová)
• Císař pán je vůl. ČT1, 168 hodin, 20. 11. 2016 (Paulína Tabery)

Tabulka 3.12.5.3 – CVVM v médiích v roce 2016
počet odkazů na CVVM
v tisku + TV, R
leden
41 + 5
únor
32 +3
březen
43 +5
duben
39+6
květen
28 + 2
červen
21 +2
červenec
30 +1
srpen
23 + 3
září
15 +1
říjen
25 +4
listopad
43 + 6
prosinec
40 + 5
celkem
380 + 43

počet odkazů na CVVM na
webu
200
147
225
174
152
122
141
74
53
146
182
140
1756

Zdroj: Media Monitoring, NEWTON Media, a.s., Česká republika; Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
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3.12.6 Národní kontaktní centrum – gender a věda (NKC – gender a věda)
Národní kontaktní centrum – gender a věda (NKC – gender
a věda) je 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.
Zabezpečuje funkce národního kontaktního bodu pro oblast
genderové rovnosti a genderového mainstreamingu v Horizontu 2020. Spolupracuje na
zavádění kulturní a institucionální změny pro genderovou rovnost v českých
vysokoškolských a výzkumných institucích a pro tento účel koordinuje Pracovní skupinu
pro změnu. Oddělení zvyšuje povědomí o genderové problematice ve vědě a zviditelňuje
vědkyně a jejich práci. Prostřednictvím mentoringových programů motivuje dívky ke
vstupu do přírodních a technických věd a podporuje začínající vědkyně a vědce v rozvoji
vědeckých kariér. Vydává také popularizační publikace a elektronický měsíčník
newsletter, který je distribuován na více než 3000 adres.

4. národní konference o genderu a vědě
V roce 2016 NKC – gender a věda ve spolupráci s Výborem pro vzdělávání, vědu a
kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR uspořádalo 4. národní konferenci o genderu
a vědě, která se konala v Hlavním sále Valdštejnského paláce. Konference nesla podtitul
Moje instituce, moje zodpovědnost a zaměřila se na to, jak podpořit genderovou
rovnost a profesní růst vědkyň na straně vysokých škol a výzkumných institucí. V roli
hlavního řečníka vystoupil profesor Curt Rice, rektor Univerzity aplikovaných věd v Oslo
a Akershus, předseda Norského výboru pro genderovou vyváženost a diverzitu a
světově uznávaný propagátor genderové rovnosti ve vědě a výzkumu. V panelu
věnovaném kulturní a institucionální změně a tomu, jak ji realizovat, vystoupili klíčoví
aktéři české vědy, výzkumu a inovací a politiky rovných příležitostí pro ženy a muže,
včetně vedoucích představitelů předních institucí, např. Grantové agentury ČR či
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Výstupem konference je VÝZVA ZA
FÉROVOU A ODPOVĚDNOU VĚDU, která byla východiskem pro následná jednání
s odpovědnými institucemi. Záštitu nad konferencí převzali: Mgr. Kateřina Valachová,
Ph.D., ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA,
místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a prof. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c.,
předseda Akademie věd ČR.
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Reportáž z konference je možné nalézt v newsletteru oddělení na:
http://www.genderaveda.cz/prectete-si/newsletter/newsletter-6-2016, videozáznam
je pak dostupný na Youtube kanálu na:
https://www.youtube.com/watch?v=Uy1v3tPQsVA&list=PLEPm95u8YD5w74c2UjqeVav9pObdZlpK.

Vedoucí oddělení NKC – gender a věda Mgr. Marcela Linková, Ph.D., byla v únoru 2016
zvolena předsedkyní Helsinki Group on Gender in Research and Innovation,
poradní skupiny Evropské komise a výboru ERAC, která předkládá návrhy týkající se
oblasti genderové rovnosti v Evropském výzkumném prostoru. Pod jejím vedením
zahájily činnost čtyři podskupiny: ERA a genderová rovnost, genderová vyváženost ve
vedoucích pozicích, střednědobé hodnocení H2020 a přípravy dalšího rámcového
programu a genderová dimenze v mezinárodní spolupráci ve vědě, technologiích a
inovacích.

Mentoringový program pro středoškolské studentky se zájmem o vysokoškolské
studium technických a přírodních věd
V roce 2016 proběhl šestý ročník mentoringového programu
pro středoškolské studentky se zájmem o technické a přírodní
vědy. Programu se účastnil rekordní počet studentek a mentorek
ze všech koutů republiky, nejvíce z okolí Ostravy a Olomouce.
Čtyřicet tři středoškolaček spolupracovalo s 28 mentorkami,
studentkami pražského Českého vysokého učení technického,
Vysoké školy chemicko-technologické a Univerzity Karlovy
(Matematicko-fyzikální fakulty a Přírodovědecké fakulty),
Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického v Brně,
Mendelovy univerzity v Brně, Univerzity Palackého v Olomouci a Západočeské
univerzity v Plzni (Fakulty aplikovaných věd).
Mentoringový program pro začínající vědkyně a vědce
V roce 2016 proběhl první ročník mentoringového programu pro
začínající vědkyně a vědce, jehož hlavním cílem je podpora
profesního rozvoje (post)doktorandek a (post)doktorandů, pomoc
s rozjezdem vědecké kariéry a ujasněním si jejího směřování.
Prvního ročníku se zúčastnilo 54 mentees, z toho 46 žen a osm
mužů. Mezi mentees bylo 42 studujících v doktorských studijních
programech a 12 osob v postdoktorské fázi kariéry. 25 mentees
působí v sociálněvědních a humanitních oborech a 29 mentees
v oborech přírodovědných či technických.
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Kulturní a institucionální změna pro genderovou rovnost ve výzkumných
a vysokoškolských organizacích
V roce
2016
oddělení
poskytovalo
podporu
výzkumným a vysokoškolským institucím, které
systematicky řeší genderovou rovnost na svých
pracovištích, a to prostřednictvím individuálních
konzultací a organizováním seminářů pro Pracovní
skupinu pro změnu, která čítá více než 50 členů a
členek. V roce 2016 proběhly čtyři semináře. Zároveň
byla poskytnuta podpora institucím ucházejícím se o
projekty strukturální změny v Horizontu 2020 (ÚMG AV ČR, FF UK) a pokračovala
spolupráce na projektech strukturální změny EGERA (CzechGlobe) a TRIGGER (VŠCHT
Praha).

Cena Milady Paulové
V roce 2016 proběhl 8. ročník udílení ceny za celoživotní přínos
české vědkyni, kterou po organizační stránce zašťituje NKC – gender
a věda a kterou udílí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Cenu Milady Paulové za celoživotní přínos rozvoji oboru v oblasti
zemědělských věd v roce 2016 získala prof. Zdeňka Svobodová
z Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Laureátka se zabývá
výzkumem akvakultur, především toxikologií ryb. Věnuje se také
kontaminaci vodního prostředí rezidui léčiv, pesticidů,
hormonálních přípravků a dalších syntetických látek používaných
v kosmetice a čistících přípravcích a jejich možnému vlivu na organismus ryb.

Popularizace a komunikace vědy
Na 4. výroční přednášce NKC – gender a věda se o zkušenosti s budováním pracovní
kariéry ve vědě podělila fyzička Kateřina Falk, která pracuje v laserovém centru ELI
Beamlines Fyzikálního ústavu AV ĆR. Záznam z přednášky je dostupný na
https://www.youtube.com/watch?v=grYe8OuPSk8.
V pátek 30. září 2016 proběhla jako součást Noci vědců a vědkyň diskuse Chraňme
naše ženy: migrace, bezpečnost a maskulinita, která se věnovala tématu postavení
mužů a žen ve společnosti a podporovaným maskulinitám v kontextu současné migrační
vlny, kdy se nenápadně, ale jednoznačně klade důraz na posilování bezpečnostních
složek státu a zaznívají i apely na ozbrojování civilního obyvatelstva.
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V rámci Týdne vědy a techniky AV ČR jsme uspořádali druhý
#editathon v Česku na téma Posviťme si na (české) vědkyně. Cílem
akce bylo zviditelnit české úspěšné a doposud aktivní vědkyně,
které jsou ve veřejném prostoru často opomíjené, a přivést k editaci
Wikipedie nové lidi, především ženy, které mezi editujícími chybí.

Popularizace a propagace témat, jimiž se NKC – gender a věda zabývá, probíhá také
prostřednictvím elektronického měsíčníku newsletter – www.zenyaveda.cz/prectetesi/newsletter, který odebírají více než čtyři tisícovky osob, facebookových stránek
www.facebook.com/NKCgenderaveda, Twitter účtu twitter.com/NKC_CZ, LinkedIn účtu
a prostřednictvím kanálu Youtube na www.youtube.com/user/NKCzenyaveda.
Členství a síťování NKC – gender a věda
Členství v mezinárodních sítích a iniciativách: At Gender; Evropská síť mentoringových
projektů pro ženy ve vědě a výzkumu EUMENT-net; Evropská platforma pro ženy a vědu
(European Platform for Women and Science, EPWS); RINGS International Research
Association of Institutions of Advanced Gender Studies.
3.12.7 CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities,
http://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 2016 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 2016 ji zastupoval prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. Výkonná
redakce CEJSH pro ČR působí od roku 2007 v Tiskovém a edičním oddělení
Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.
Kromě vydavatelů ze zakládajících zemí V4 se ke spolupráci postupně přidali vydavatelé
z Bosny a Hercegoviny, Estonska, Litvy, Lotyšska, Slovinska, Srbska a Ukrajiny.

Od roku 2010, kdy bylo úložiště CEJSH po schválení předsedy akademií věd Visegrádské
skupiny začleněno do platformy YADDA (Polské softwarové platformy pro vytváření
digitálních úložišť dat), prošel celý systém postupně několika technickými změnami,
díky nimž se podstatně zlepšily jeho technické parametry a rozšířil se rozsah dat, která
je možno ukládat. Vydavatelé časopisů s otevřeným přístupem mohou nově plné texty
ukládat přímo do úložiště CEJSH, takže CEJSH nyní zčásti slouží i jako databáze
plnotextová. Záznamy jsou v současné době dostupné nejen z původní webové stránky
CEJSH http://cejsh.icm.edu.pl/, ale také z polské digitální knihovny Centrum otwartej
nauky http://bibliotekanauki.ceon.pl/yadda/, http://yadda.icm.edu.pl/yadda (viz obr.
3.12.7.1).
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Obrázek 3.12.7.1 – Webová stránka CEJSH a přístup k datům CEJSH prostřednictvím
CEON, http://cejsh.icm.edu.pl/

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

Obrázek 3.12.7.2 – Ukázka
http://cejsh.icm.edu.pl/
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Zdroj: Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of
Warsaw

Vývoj a správu dat zajišťuje ICM UW (Mezioborové centrum pro matematické a
počítačové modelování Varšavské univerzity), jehož pracovníci poskytují i technickou
podporu národním redakcím CEJSH a jejich prostřednictvím všem uživatelům.
Webové rozhraní CEJSH nabízí nástroje pro vyhledávání podle názvů článků, autorů,
klíčových slov, citací, názvů časopisů, ročníků či vyhledáváním zvoleného řetězce
v jakémkoli poli. Kromě toho lze užívat nástroje pro procházení podle časopisů,
klíčových slov či autorů, pro filtrování či řazení podle zvolených parametrů, jak je patrné
z obrázků 3.12.7.1 a 3.12.7.2.
Každý záznam zahrnuje název článku v původním jazyce a v anglickém překladu,
anglický abstrakt a klíčová slova, základní bibliografické údaje, kromě toho může
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obsahovat odkaz na plný text a další údaje, jako např. identifikátory publikace, abstrakty
a klíčová slova v dalších jazycích, citace, apod. Od roku 2016 jsou všechna tato data
shrnuta na jedné kartě (obr. 3.12.7.3).
Obrázek 3.12.7.3 – Ukázka záznamu článku, http://cejsh.icm.edu.pl/

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

Počet časopisů registrovaných v CEJSH významně narůstal zejména od listopadu 2011,
kdy polské ministerstvo pro vědu a vysoké školství zařadilo CEJSH mezi 17 vybraných
referenčních databází významných z hlediska hodnocení časopisů, a v roce 2016 se
přiblížil 1300 titulům, z toho přibližně 70 titulů tvoří v současné době časopisy
vydávané v ČR.

Činnost české redakce CEJSH v roce 2016
Bibliografická data z časopisů vydávaných v České republice byla českou redakcí nadále
zpřístupňována na webu CEJSH dvěma postupy: V roce 2016 bylo již plně funkční
zpracování pomocí editačního programu DeskLight, vyvinutého ICM Varšavské
univerzity
(aktuální odkaz:
http://maven.ceon.pl/artifactory/simple/yaddareleases/pl/edu/icm/yadda/DeskLight/4.4.4/DeskLight-4.4.4-distribution.zip). Touto
cestou česká redakce přejímá metadata pro webovou stránku zejména z těch časopisů,
jejichž vydavatelé nespadají pod Akademii věd ČR. Od roku 2008, kdy byla uzavřena
dohoda o spolupráci mezi CEJSH a Knihovnou AV ČR, v.v.i., lze alternativně metadata pro
CEJSH exportovat z Digitální knihovny AV ČR; tento postup využívají především
vydavatelé z AV ČR. V lednu 2016 uspořádala Knihovna AV ČR, v.v.i., ve spolupráci
s českou redakcí CEJSH školení pro práci se systémem ProArc pro redakce
spolupracující s oběma subjekty, a mohl se tak rozběhnout nový postup zpracování dat
pro tuto alternativu. Nový systém je ve spolupráci obou subjektů dolaďován a od druhé
poloviny roku je užíván v praxi. Jeho další zlepšení byla plánována v rámci přípravy
projektu OP VVV Digital humanities pod vedením Knihovny AV ČR, v.v.i., a Filosofického
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ústavu AV ČR, v.v.i., přihláška toho projektu však nakonec nebyla podána. V rámci
spolupráce s KNAV byla databáze CEJSH zařazena mezi informační zdroje Digital
humanities (obr. 3.12.7.4).

Obrázek 3.12.7.4 – Informace
https://www.lib.cas.cz/dh/zdroje/

o

CEJSH

na

portálu
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humanities,

Zdroj: Knihovna AV ČR

V roce 2016 byly prostřednictvím české redakce CEJSH uzavřeny smlouvy pro tři nové
časopisy vydávané v ČR (Právník, The Lawyer Quarterly, Časopis zdravotnického práva
a bioetiky), dvěma časopisům byla smlouva vypovězena. Celkový počet časopisů
registrovaných v CEJSH přes českou redakci tak po odečtení časopisů zaniklých, či těch,
které ukončily spolupráci kvůli změně vydavatele apod., případně smlouva s nimi byla
vypovězena, ke konci roku 2016 činil 65, z toho ve 32 případech se jedná o časopisy
vydávané pracovišti AV ČR, zbývajících 33 časopisů vydávají univerzitní pracoviště nebo
další subjekty. Kromě toho je na portálu CEJSH několik českých či česko-slovenských
časopisů registrovaných na základě jiných smluv. Přibývá českých časopisů, které
databázi CEJSH využívají jako plnotextovou databázi a plné texty ukládají přímo
v úložišti CEJSH; v roce 2016 stoupl jejich počet na 17.
Z grafu 3.12.7.5 je patrný trvalý nárůst počtu českou redakcí vkládaných záznamů od
spuštění webu CEJSH v roce 2004. V roce 2016 dosáhl jejich počet 1549; oba výkyvy
patrné z tohoto grafu odrážejí technické úpravy systému: v letech 2010–2012 šlo o
testování a spouštění nové stránky CEJSH, pokles v roce 2015 byl způsoben očekáváním
spuštění nového systému konverze dat z Digitální knihovny AV ČR.
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Obrázek 3.12.7.5 – Počet nových záznamů vložených prostřednictvím české redakce
CEJSH v letech 2004–2016

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

Využití databáze
Návštěvnost stránek od spuštění webové stránky databáze CEJSH neustále narůstá,
zvláště velký nárůst je patrný od jejího začlenění do platformy YADDA. Statistika
přístupů ukazuje, že v prosinci 2016 se v průměru uskutečnilo 9300 návštěv webových
stránek CEJSH denně, což je zhruba desetinásobný nárůst oproti roku 2012.
3.12.8 Mezinárodní program sociálního výzkumu ISSP
ISSP (International Social Survey Programme) je dlouhodobý mezinárodní program
výzkumných sociologických šetření, který byl zahájen v roce 1984. Z původních čtyř
se do současnosti počet členských zemí postupně rozšířil na téměř 50. Každoročně je
organizováno vzájemně srovnatelné dotazovací šetření na stanovené téma, témata se
pravidelně opakují. Výzkumy ISSP tak kombinují mezinárodní a časovou perspektivu
komparace a sledují vývoj postojů ve významných tematických oblastech
(www.issp.org).
Jedním z výstupů programu je celosvětově nejrozsáhlejší databáze mezinárodně
srovnatelných dat z postojových šetření, která je veřejně přístupná pro účely
nekomerčního výzkumu a výuky. Spojené mezinárodní soubory primárních dat jsou
dostupné
v mezinárodním
archivu
ISSP
(GESIS,
Německo,
http://www.gesis.org/en/issp/home/). V Českém sociálněvědním datovém archivu
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(ČSDA) Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., (archiv.soc.cas.cz) jsou zpřístupněny
kompletní české datové soubory.

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 2016 bylo realizováno šetření Role vlády (ISSP 2016 Role of the Government IV)
a česká data z modulu Pracovní orientace (ISSP 2015 Work Orientations IV) byla
integrována do mezinárodní databáze ISSP. Členové týmu ze SOÚ AV ČR, v.v.i., se podíleli
na činnosti pracovní skupiny Drafting Group ISSP 2018 a doc. Dana Hamplová, Ph.D., ze
SOÚ AV ČR, v.v.i., je 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
Sociální nerovnosti
Rodina a genderové role
Pracovní orientace
Náboženství
Životní prostředí
Národní identita
Občanství
Volný čas a sport
Zdraví

Rok šetření
1985, 1990, 1996, 2006, 2016
1986 (2017)
2001
1987, 1992, 1999, 2009 (2019)
1988, 1994, 2002, 2012
1989, 1997, 2005, 2015
1991, 1998, 2008 (2018)
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.
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3.12.9 Distribuce publikací
Publikace vydávané v SOÚ AV ČR, v.v.i., jsou rozesílány veřejným knihovnám, vysokým
školám, nevládním organizacím, vybraným výborům Poslanecké sněmovny a Senátu
Parlamentu ČR, partnerským zahraničním vědeckým institucím a univerzitám. Jsou
distribuovány Tiskovým a edičním oddělením SOÚ AV ČR, v.v.i., a dalšími distribučními
sítěmi.

99

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 2016 v průměru 90,43 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, tabulka 4.1.1 a tabulka 4.1.2.
Z celkového počtu 90,43 pracovníků činil podíl atestovaných pracovníků dle Kariérního
řádu 52,77 % (47,72 pracovníků) a podíl ostatních pracovníků činil 47,23 % (42,71
pracovníků). Podrobné zastoupení pracovníků v jednotlivých kategoriích znázorňuje
tabulka 4.1.1 a obrázky 4.1.1 a 4.1.2.

Tabulka 4.1.1 – Struktura zaměstnanců Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., podle
dosaženého kvalifikačního stupně dle Kariérního řádu v roce 2016

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
Celkem

počet

%

47,72
8,3
11,48
5,5
10,28
12,16
0
42,71
31,7
2,07
7,94
1

52,77%
9,18%
12,69%
6,08%
11,37%
13,45%
0,00%
47,23%
35,05%
2,29%
8,78%
1,11%

90,43

100,00%

Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Poznámka: N = 90,43 pracovníků (průměrný přepočtený počet za rok 2016 při přepočtu
fyzického počtu pracovníků na úvazek 1,00)
1

Přepočet fyzického počtu pracovníků na úvazek 1,00 se vypočítal jako součet odpracovaných hodin za rok 2016
dělený fondem pracovní doby (do tohoto počtu nejsou zahrnuty zaměstnankyně na MD/RD a pracovníci čerpající
neplacené volno).
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Obrázek 4.1.1 – Struktura pracovníků dle kategorií v roce 2016 I.

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

Obrázek 4.1.2 – Struktura pracovníků dle kategorií v roce 2016 II.

Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
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Pracovníci zařazení v kategoriích vědecký pracovník a odborný pracovník VaV se dle
Kariérního řádu na základě atestačních řízení řadí do kvalifikačních stupňů. Kategorie
výzkumný pracovník se dále člení na kvalifikační stupně vedoucí vědecký pracovník,
vědecký pracovník, vědecký asistent a postdoktorand. Kategorie odborný pracovník VaV
se člení na kvalifikační stupeň doktorand a odborný pracovník VaV.
Z pohledu věkové struktury v průměrném přepočteném počtu pracovníků
je Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., řazen mezi pracoviště AV ČR s mladší věkovou
strukturou. V Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i., bylo v roce 2016 67 % pracovníků ve
věku do 40 let včetně (19,92 % ve věku do 30 let, 47,09 % ve věku 31–40 let), 19,24%
tvořili pracovníci ve věku 41–50 let, 8,69 % pracovníci ve věku 51–60 let a 4,58 %
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
2016

Věková
struktura
Muži
Ženy
celkem

věk do 30
let
5,27
12,74
18,01

31–40
14,20
28,38
42,58

41–50
7,65
9,75
17,40

51–60
2,00
5,86
7,86

nad 60 let
1,40
3,18
4,58

celkem
30,52
59,91
90,43

Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Poznámka: N = 90,43 pracovníků (průměrný přepočtený počet za rok 2016 při přepočtu
fyzického počtu pracovníků na úvazek 1,00)

Také z demografického pohledu, kdy neuvažujeme o průměrném přepočteném počtu
pracovníků, ale použijeme statický pohled k 31. 12. 2016, tvoří pracovníci
Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., mladou věkovou strukturu (uvádějí se počty
fyzických osob bez ohledu na úvazek a uváděny jsou zde i pracovnice na mateřské
a rodičovské dovolené). Z následujícího obrázku 4.1.3., který znázorňuje pracovníky
a pracovnice po pětiletých věkových skupinách, je vidět, že výrazně větší podíl
pracovníků tvořily ženy, a to 68,91 % (82 pracovnic), zatímco muži představovali
31,09 % (37 pracovníků). Největší zastoupení žen bylo ve věku 35–39 let (29 pracovnic)
a u mužů bylo největší zastoupení ve věku 40–44 let (11 pracovníků). Celkem do 40 let
věku je 69,51 % žen a 48,65 % mužů. Průměrný věk žen byl 38,33 let a mužů 40,76 let.
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Obrázek 4.1.3 – Pracovnice a pracovníci SOÚ AV ČR, v.v.i., podle pohlaví a věku
k 31. 12. 2016, absolutní četnosti

Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Poznámka: N = 119 pracovníků a pracovnic (fyzický počet k 31. 12. 2016 včetně pracovnic na
MD a RD)
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5. HOSPODÁŘSKÉ POSTAVENÍ
Tato část výroční zprávy poskytuje finanční informace o skutečnostech, které jsou
významné jak z hlediska posouzení hospodářského postavení instituce, tak z hlediska
vývoje instituce a perspektivy rozvoje jednotlivých segmentů vědecké činnosti.

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

V roce 2016 Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., provozoval hlavní činnost s rozpočtem
102 083 tis. Kč.
Obrázek 5.1.1 – Struktura financování hlavní činnosti v roce 2016

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

Struktura financování činnosti Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., byla tvořena
institucionální dotací od zřizovatele v celkové výši 46 018 tis. Kč, která se dále dělí dle
charakteru na podporu VO – dlouhodobý koncepční rozvoj v celkové výši 35 169 tis. Kč
a dotaci na činnost v celkové výši 10 849 tis. Kč. Dotace na činnost byla určena
především k financování výzkumných programů a projektů podporovaných v rámci
AV ČR viz kapitola 3.2, dále k zajištění kofinancování dvou projektů udělených z EU (EK),
ke krytí nákladné a běžné údržby areálu Jilská–Husova, udílení Prémií Otto Wichterleho
aj.
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Dále strukturu financování tvoří dotace od tuzemských poskytovatelů projektů z ČR na
řešení 18 projektů ve výši 41 080 tis. Kč (viz Tabulka 3.4.1) a dotace od Pardubického
kraje na spolufinancování výzkumného programu v rámci činnosti AV ČR – spolupráce
s kraji ve výši 60 tis. Kč. Dotace od zahraničních poskytovatelů (dotace z EU a Norských
fondů) v celkové výši 3843 tis. Kč byla čerpána na řešení 12 projektů (viz Tabulka 3.4.2).
V roce 2016 byl čerpán Fond účelově určených prostředků – dotace z předchozích let ve
výši 4295 tis. Kč a ostatní výnosy v celkové výši 6328 tis. Kč (prodej publikací, zakázky
hlavní činnosti, odpisy, použití Sociálního fondu atd.).

Investiční dotace v roce 2016 poskytnutá zřizovatelem AV ČR byla udělena v celkové
výši 718 tis. Kč na pokrytí projektových prací v Areálu Jilská–Husova (Půdní vestavba
v podkroví objektu Jilská 3 a zateplení vybraných kanceláří Budovy Jilská 1) a na
pořízení a instalaci klimatizace ve vybraných kancelářích budovy Jilská 1.

Projektová činnost Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., byla v roce 2016 podpořena
finančně 28 projekty (bez zapojení v sítích v rámci Cost Action) a spolufinancováním
Pardubického kraje v rámci výzkumné spolupráce s kraji s dotací v celkové výši 45 724
tis. Kč, což činí 44,79% výnosů (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 2015 ve výši 1171 tis. Kč.

Hlavními poskytovateli účelové dotace na řešení projektů v roce 2016 byly Grantová
agentura ČR s poskytnutou dotací ve výši 30 981 tis. Kč na řešení 13 projektů
a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR s dotací 9087 tis. Kč na řešení
čtyř projektů. Dále projektovou činnost podpořila Technologická agentura ČR ve výši
1012 tis. Kč na řešení jednoho projektu. Evropská komise podpořila výzkum dotací ve
výši 2958 tis. Kč na řešení dvou projektů v rámci 7. rámcového programu, tří projektů
v rámci programu H2020 (Third party), jednoho projektu v rámci programu PROGRESS
a jednoho projektu v rámci programu Erasmus+. Z Norských fondů prostřednictvím
Open Society Fund byly podpořeny tři projekty ve výši 885 tis. Kč.
Povinné kofinancování projektů z TA ČR, GA ČR a Norských fondů ve výši 471 tis. Kč
financoval SOÚ z udělené dotace VO a na kofinancování projektů programu PROGRESS
a 7. RP poskytla institucionální dotaci Akademie věd ČR v celkové výši 270 tis. Kč.
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Obrázek 5.1.2 – Struktura financování projektové činnosti dle poskytovatelů v roce
2016 (podíl financování v %)

Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.; data jsou uvedena bez čerpání FÚUP
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5.2 Hospodářský výsledek roku 2016
Z hlediska struktury nákladů vynaložil Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., na hlavní činnost
ústavu náklady v celkové výši 101 624 tis. Kč, z toho věcné náklady činily 36,27 %, tj. 36
860 tis. Kč, a osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonného pojištění a ostatních
zákonných odvodů) 63,73 %, tj. 64 764 tis. Kč. Průměrný výdělek pracovníků
Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., v roce 2016 činil 39 180 Kč měsíčně. Výnosy byly
zúčtovány ve výši 102 083 tis. Kč a hospodářský výsledek za rok 2016 činil po zdanění
459 tis. Kč. Podrobnější struktura nákladů a výnosů včetně procentuálního vyjádření je
uvedena níže v tabulce 5.2.1.

107

Tabulka 5.2.1 – Hospodářský výsledek roku 2016
Položka rozpočtu

Náklady

v tis. Kč.

%

101 624

100,00%

30 139

29,66%

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných látek

3573

3,52%

Náklady na cestovné

2 161

2,13%

Spotřebované nákupy celkem

Opravy a udržování

Náklady na reprezentaci
Ostatní služby

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
Změna stavu zásob vlastní činnosti

Osobní náklady
Mzdové náklady

Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální náklady

1167
80

1,15%
0,08%

23 158

39

0,04%

39

64 764

0,04%

63,73%

47 981

47,21%

2 212

2,18%

14 556

22,79%

14,32%

Daně a poplatky

15

12

0,01%

Ostatní náklady

3 917

3,85%

12

0,01%

3 874

3,81%

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále
Kurzové ztráty

Jiné ostatní náklady

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opr.
položek celkem
Odpisy dlouhodobého majetku

Tvorba a použití rezerv a opravných položek

Poskytnuté příspěvky
Daň z příjmů

Výnosy
Provozní dotace
Tržby za vlastní výkony a za zboží
Ostatní výnosy
Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále
Kurzové zisky

Zúčtování fondů

Jiné ostatní výnosy

Hospodářský výsledek před zdaněním
Hospodářský výsledek po zdanění

Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
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31

0,01%

0,03%

2 404

2,37%

2 392
12

2,35%

333

0,33%

16

0,02%

102 083

100,00%

87 159

85,38%

2 511

2,46%

12 413

12,16%

76

0,07%

9 096

8,91%

193

0,01%

0,19%

3 048

2,99%

475

0,47%

459

0,45%

6. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., má jasně vymezenou oblast výzkumného zaměření,
adekvátní materiální i technické podmínky pro své fungování a funkční vnitřní
strukturu. Nejcennějším kapitálem ústavu jsou jeho pracovníci, kteří většinou
představují domácí špičku ve svých oborech, někteří patří mezi špičku i v rámci
evropského výzkumného prostoru, což mimo jiné prokazuje i výborné hodnocení jejich
publikačních aktivit mezinárodními evaluačními komisemi.
Ve střednědobém a dlouhodobém horizontu je předpokládaný budoucí vývoj SOÚ
AV ČR, v.v.i., silně závislý na rozhodnutích Parlamentu ČR ohledně legislativy upravující
jeho činnost (především možné změny zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a
vývoje, a zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích), 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 úspěšnosti SOÚ AV ČR, v.v.i.,
v hodnocení) a na rozhodnutích nejvýznamnějších poskytovatelů účelové podpory, jako
jsou Grantová agentura ČR a Technologická agentura ČR (především rozhodnutích
ohledně typu financovaných projektů základního a aplikovaného výzkumu a vymezení
okruhu potenciálních žadatelů o projekty). V proměňujícím se vnějším prostředí musí
být příprava SOÚ AV ČR, v.v.i., na možné budoucí změny ve finančním a organizačním
rámci jeho fungování založena na vědecké koncepci ústavu, která rozvoj sociologického
poznání společenských jevů, procesů a mechanismů opírá o dlouhodobý úspěšný vývoj
instituce zejména v oblastech, jako jsou:
•
•
•
•

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

6.1 Zajištění zdrojů pro výzkum
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., dlouhodobě usiloval o udržení poměru institucionálního
financování oproti projektové činnosti a dalším aktivitám a výnosům v rámci hlavní
činnosti v poměru cca 50 : 50. Od roku 2009 se v důsledku snižování dotace od
zřizovatele snížil podíl institucionálního financování ústavu pod 50 %. Po finančně
netypickém roce 2015, kdy Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., organizoval mezinárodní
konferenci Evropské sociologické asociace, díky čemuž činil poměr institucionální
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dotace oproti projektové činnosti a dalším aktivitám 31 : 69, představoval rok 2016 do
značné míry rok návratu ke standardnímu stavu, v němž činil poměr institucionální
dotace k projektové činnosti a dalším aktivitám 45 : 55.

V roce 2016 SOÚ AV ČR, v.v.i., úspěšně aplikoval ve veřejných výzvách, udržel počet
řešených projektů a především se navýšil celkový objem účelové dotace určené na
projektovou činnost, zejména v důsledku realizace velkých šetření (např. ESS, ISSP či
panelového šetření domácností).
Graf 6.1 – Struktura financování v letech 2007–2016, v tis. Kč

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 pro své
výzkumné projekty. Během roku 2016 byly rovněž podávány žádosti o podporu
grantových projektů, které by měly doplnit či již doplnily vědecký program ústavu.
Celkem bylo podáno 41 návrhů projektů k financování u poskytovatelů z ČR (GA ČR,
MŠMT ČR), v rámci Operačních programů (OP VVV, OP Z) i ze zahraničí v rámci
programů EC (Horizon 2020, Justice Programme, Norface Dial, COST Action a Erasmus+)
a ostatních zahraničních programů (Visegrad Fund, The Foundation “Remembrance,
Responsibility and Future” aj.).
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Z celkového počtu 41 podaných projektů za rok 2016 ke dni přípravy VZ bylo 15
projektů přijato k řešení, 20 projektů bylo zamítnuto a šest projektů je ve schvalovacím
řízení.

Ačkoliv je úspěšnost grantových návrhů podávaných pracovníky SOÚ AV ČR, v.v.i.,
různým potenciálním poskytovatelům zpravidla nad průměrem, je procento úspěšných
grantových žádostí relativně malé; pro rok 2016 činí úspěšnost 36,6 %. Tuto skutečnost
je proto v budoucnu třeba vzít v úvahu a jednak hledat další možné zdroje financování
výzkumu a jednak podávat celkově větší počty grantových žádostí.

6.3 Mezinárodní spolupráce
V roce 2016 se úspěšně rozvíjela činnost Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., v oblasti
mezinárodní spolupráce, a to jak v rámci společných mezinárodních či bilaterálních
projektů, tak v rámci dalších vědeckých aktivit. V této činnosti je třeba i nadále
pokračovat. Důležité je podporovat organizační aktivity pracovníků v mezinárodních
vědeckých asociacích jako ESA, IPSA, ISA, ECPR. Ředitel ústavu RNDr. Tomáš Kostelecký,
CSc., byl zvolen členem Executive Committee ESA na funkční období 2015–2017 a podílí
se na činnosti Perogramme Committee an Finacial Committee. V roce 2017 bude usilovat
o znovuzvolení na další funkční období. Mgr. Marcela Linková, Ph.D., bude v roce 2017
působit ve funkci předsedkyně Helsinki Group on Gender in Research and Innovation,
poradní skupiny Evropské komise a výboru ERAC, do níž byla zvolena v roce 2016.
Významným počinem mezinárodní spolupráce bude také zahájení projektu H2020
GENFERACTION – GENDer equality in the ERA Community To Innovate policy
implementatiON, jehož mezinárodní koordinátorkou se stala Mgr. Marcela Linková,
Ph.D. Ústav si klade za cíl být i nadále pracovištěm, které je připravené přijímat
zahraniční studenty, doktorandy i výzkumníky na studijní pobyty a odborné práce. SOÚ
AV ČR, v.v.i., bude i nadále zajišťovat účast ČR v mezinárodním programu sociálního
výzkumu ISSP, který je nejrozsáhlejším kontinuálním mezinárodním programem
postojových šetření na světě. Ústav bude pokračovat i ve spolupráci na budování
evropské výzkumné infrastruktury European Social Survey (ESS), která je podpořena
projektem MŠMT ČR „Český národní uzel ESS (European Social Survey)“. Sociologický
ústav AV ČR, v.v.i., bude i v budoucnu zajišťovat provoz veřejně přístupné národní
datové infrastruktury pro sociálněvědní výzkum – Českého sociálněvědního datového
archivu (ČSDA). Archiv je zapojen do evropské sítě datových organizací CESSDA a
v rámci projektu s podporou MŠMT a procesu budování velkých evropských
infrastruktur ESFRI se podílí na budování jednotného evropského systému datových
služeb CESSDA.
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7. AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO
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
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., se účastnil činnosti Pracovní skupiny pro dialog o
hlubinném úložišti (PS), která funguje pod Radou vlády pro energetickou a surovinovou
strategii a je platformou pro jednání o výběru lokality pro výstavbu hlubinného úložiště
jaderného odpadu v ČR. V roce 2016 měl SOÚ AV ČR, v.v.i., v PS zástupce v osobě
Mgr. Martina Ďurďoviče, Ph.D., který je jejím členem v pozici „sociolog-zástupce
veřejnosti“. Ten v roce 2016 fungoval také jako koordinátor nově vzniklé Pracovní
podskupiny pro přípravu socioekonomických kritérií výběru lokality, která se dvakrát
sešla a připravila k připomínkování dokument „Návrh socioekonomických indikátorů
pro výběr lokality pro hlubinné úložiště“. Na jeho přípravě se podílel rovněž
PhDr. Daniel Čermák, Ph.D., výzkumný pracovník SOÚ.

V roce 2016 byla publikována v češtině a následně v angličtině certifikovaná metodika
s názvem „Metodika pro komunikaci a účast na rozhodování o hlubinném úložišti
vyhořelého jaderného paliva a vysokoaktivních odpadů v ČR“, jejímž autorem je
M. Ďurďovič. Dále byl dokončen mezinárodní projekt PLATENSO (09/2013–08/2016),
který byl financován ze 7. Rámcového programu EU a vedle M. Ďurďoviče se na něm
podílel PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. Jejich úkolem v projektu bylo vytvořit síť výzkumných
institucí v osmi zemích střední a východní Evropy a přispět k přípravě strategie pro
výzkum sociálních aspektů jaderné energetiky.
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M. Ďurďovič byl v roce 2016 řešitelem tématu „Sociální aspekty jaderné energetiky“ ve
výzkumném programu „Systémy pro jadernou energetiku“ v rámci strategie AV 21 a
také se jako její člen účastnil činnosti Komise pro energetiku AV ČR.

V roce 2016 se mezinárodnímu výzkumnému konsorciu podařilo v programu Erasmus+
uspět s projektem TEACHENER (09/2016–08/2019), který se zabývá vzděláváním
technických odborníků v energetice v oblasti humanitních a sociálních věd. Do projektu
je za SOÚ AV ČR, v.v.i., zapojen M. Ďurďovič.

Všechny zmíněné realizované aktivity se dotýkají problematiky sociálních aspektů
energetiky a jaderné energetiky a v širším záběru také ochrany životního prostředí.
Zabývají se tématy, jako jsou komunikace s veřejností a účast veřejnosti na rozhodování
o otázkách jaderné energetiky, vnímání rizik spojených s jadernou energetikou, názorem
na energetickou politiku apod.

7.2 Aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů
a. Vlastnické vztahy

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

Pracovníky Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., zastupuje základní organizace
Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i.
Pracovněprávní podmínky pracovníků jsou ošetřeny Kolektivní smlouvou a Vnitřním
mzdovým předpisem.
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PŘÍLOHA 1
Zřizovací listina Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.
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PŘÍLOHA 2
Zpráva auditora o ověření účetní závěrky za rok
2016
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PŘÍLOHA 3
Přehled publikační činnosti Sociologického ústavu
AV ČR, v.v.i., za rok 2016
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Přehled publikační činnosti za rok 2016
Typ dokumentu (zdroj: ARL/IPAC)
článek v impaktovaném periodiku (Jimp)
článek
v recenzovaném
neimpaktovaném
periodiku (JSC, Jneimp, Jrec)
článek
v recenzovaném
neimpaktovaném
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 (český jazyk)
kapitola v monografii (český jazyk)
kapitola v monografii (cizí jazyk)
kapitola v monografii (cizí jazyk)
kapitola v monografii (český jazyk)
konferenční příspěvek ve sborníku
certifikovaná metodika
recenze
elektronický dokument
elektronický dokument
uspořádání konference, workshopu, výstavy
uspořádání konference, workshopu, výstavy
výzkumná zpráva souhrnná – smluvní výzkum
výzkumná zpráva
výzkumná zpráva
ostatní výsledky
Celkem záznamů v databázi ARL/IPAC
Z toho zařazeno do RIV

RIV/not počet
RIV
výsledků poznámka
RIV
19
RIV

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

12

1
11
2
2
2
1
14
1
1
2
1
6
68
1
33
2
8
4
147
2
341
178

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

Do RIV jako O

Zdroj: on-line katalog IPAC: https://asep.lib.cas.cz/arl-cav/cs/rozsirene-vyhledavani/ ke dni
20. 3. 2017
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Články v impaktovaném periodiku - RIV – 19
0464247 - SOU-Z 2017 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Bernard, Josef - Šafr, Jiří
Incumbency in Multi-level Political Systems and Recruitment Advantage: The Case of the
Czech Regional Assemblies.
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 52, č. 3 (2016), s. 267-291 ISSN
0038-0288
Grant CEP: GA ČR GAP404/12/0714
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: incumbency * legislative recruitment * multi-level political system
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Impakt faktor: 0.262, rok: 2015
http://sreview.soc.cas.cz/uploads/6184b97b7357aa4e289089fff7852b7d898290d9_
16-3-02Bernard15.indd.pdf
DOI: 10.13060/00380288.2016.52.3.259
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0263213
0459951 - SOU-Z 2017 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Čermák, Daniel - Mikešová, Renáta - Stachová, Jana
Regional differences in political trust: Comparing the Vysocina and Usti Regions.
Communist and Post-Communist Studies. Roč. 49, č. 2 (2016), s. 137-146 ISSN 0967-067X
Grant CEP: GA ČR GAP404/12/0714
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Political trust * Regional differences * Czech Republic
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Impakt faktor: 0.308, rok: 2015
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0967067X16300058
DOI: 10.1016/j.postcomstud.2016.04.003
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0260106
0462084 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Gorčíková, M. - Šafr, Jiří
Interakce dětí s rodiči a vývoj rané čtenářské gramotnosti na počátku školní docházky.
[Parent-child interaction and early literacy development in the beginning of the school.]
Československá psychologie. Roč. 60, Supplement č. 1 (2016), s. 86-95 ISSN 0009-062X
Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: social interaction * reading test * early literacy development
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Impakt faktor: 0.236, rok: 2015
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0261614
0472544 - SOU-Z 2017 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Guasti, Petra
Development of citizen participation in Central and Eastern Europe after the EU
enlargement and economic crises.
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Communist and Post-Communist Studies. Roč. 49, č. 3 (2016), s. 219-231 ISSN 0967-067X
Grant CEP: GA ČR GA16-04885S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Civil society * Civic participation * Democratization
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Impakt faktor: 0.308, rok: 2015
DOI: 10.1016/j.postcomstud.2016.06.006
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269827

0446233 - SOU-Z 2017 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Hašková, Hana - Saxonberg, S.
The Revenge of History – The Institutional Roots of Post-Communist Family Policy in the
Czech Republic, Hungary and Poland.
Social Policy & Administration. Roč. 50, č. 5 (2016), s. 559-579 ISSN 0144-5596
Grant CEP: GA ČR GAP404/10/0021; GA ČR(CZ) GA15-13766S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Historical institutionalism * Family policy * Central Europe
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Impakt faktor: 1.069, rok: 2015
DOI: 10.1111/spol.12129
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0248213
0459299 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Chylíková, Johana
Odhad reliability vybraných položek z českých šetření EU SILC kvazisimplexovým
modelem.
[Estimating the Reliability of Selected Items in Czech EU-SILC Data Using the Quasi
Simplex Model Method.]
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 52, č. 1 (2016), s. 79-106 ISSN 00380288
Grant CEP: GA MŠk LM2010006
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: quantitative data * reliability * structural equation modelling
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Impakt faktor: 0.262, rok: 2015
http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/181-sociologicky-casopis-czech-sociological-review1-2016/3596
DOI: 10.13060/00380288.2016.52.1.243
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259520

0469850 - SOU-Z 2017 RIV IL eng J - Článek v odborném periodiku
Katrňák, T. - Simonová, Natalie - Fónadová, L.
From Quantitative to Qualitative Differences: Testing MMI and EMI in the Czech
Secondary School System in the First Decade of the 21st Century.
RESEARCH IN SOCIAL STRATIFICATION AND MOBILITY. Roč. 46, Part B (2016), s. 157171 ISSN 0276-5624
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: education * inequality * social stratification
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
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Impakt faktor: 1.379, rok: 2015
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027656241630141X
DOI: 10.1016/j.rssm.2016.08.009
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267629

0460898 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Krulichová, Eva
Kdo se obává kriminality a jak tyto obavy ovlivňují důvěru ve vybrané společenské
instituce v České republice?.
[Who Fears Crime and How Does This Fear Influence Trust in Selected Social Institutions
in the Czech Republic?.]
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 52, č. 2 (2016), s. 131-155 ISSN
0038-0288
Grant CEP: GA MŠk LM2015066
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: fear of crime * perceived risk of victimisation * police effectiveness
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Impakt faktor: 0.262, rok: 2015
http://sreview.soc.cas.cz/uploads/ae6d5353c014afaed1937d1b3ef639e26b24c3fb_1
6-2-02Krulichova18.indd.pdf
DOI: 10.13060/00380288.2016.52.2.244
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0260845

0465050 - SOU-Z 2017 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Linek, Lukáš - Petrúšek, Ivan
What’s past is prologue, or is it? Generational effects on voter turnout in postcommunist countries, 1990-2013.
Electoral Studies. Roč. 42, June 2016 (2016), s. 78-90 ISSN 0261-3794
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP408/12/1474
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Turnout * Political generations * Cohort analysis
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Impakt faktor: 1.404, rok: 2015
DOI: 10.1016/j.electstud.2016.02.002
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0263774

0469265 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Linek, Lukáš - Chytilek, R. - Eibl, O.
Obrana, akvizice či nesoutěž? Jak se měnila podoba a intenzita soutěže mezi českými
stranami v letech 2006–2014?.
[Defence, Acquisition or Non-Competition? How Has the Competition of Czech Political
Parties Changed in Form and Intensity between 2006 and 2014?.]
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 52, č. 5 (2016), s. 647-677 ISSN
0038-0288
Grant CEP: GA ČR GA13-29032S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: party competition * policy space * elections
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Impakt faktor: 0.262, rok: 2015
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http://sreview.soc.cas.cz/uploads/70a2d9726f9752076806f3ea629d82f0978426ff_1
6-5-04Linek22.indd.pdf
DOI: 10.13060/00380288.2016.52.5.275
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267065
0459291 - SOU-Z 2017 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Lozano, M. - Hamplová, Dana - Le Bourdais, C.
Non-standard work schedules, gender, and parental stress.
Demographic Research. Roč. 34, č. 9 (2016), s. 259-284 ISSN 1435-9871
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-15008S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: stress * employment * non-standard work hours
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Impakt faktor: 1.221, rok: 2015
http://www.demographic-research.org/volumes/vol34/9/default.htm
DOI: 10.4054/DemRes.2016.34.9
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259513

0448669 - SOU-Z 2017 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Moravcová, Eva
Willingness to Cooperate with the Police in Four Central European Countries.
European Journal on Criminal Policy and Research. Roč. 22, č. 1 (2016), s. 171-187 ISSN
0928-1371
Grant CEP: GA MŠk LM2010012
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: willingness to cooperate with the police * police legitimacy * trust in the
police
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Impakt faktor: 0.880, rok: 2015
DOI: 10.1007/s10610-015-9271-0
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250300

0460753 - SOU-Z 2017 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
Mysíková, Martina
Within-couple Financial Satisfaction in the Czech Republic: A Test of Income Pooling
Hypothesis.
Ekonomický časopis. Roč. 64, č. 4 (2016), s. 301-316 ISSN 0013-3035
Grant CEP: GA ČR GB14-36154G
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: financial satisfaction * household economics * income pooling
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Impakt faktor: 0.606, rok: 2015
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0260756
0466742 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Mysíková, Martina - Večerník, Jiří
Spokojenost se životem a zaměstnáním v České republice.
[Life and Job Satisfaction in the Czech Republic.]
Politická ekonomie. Roč. 64, č. 7 (2016), s. 851-866 ISSN 0032-3233
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Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-15008S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: life satisfaction * job satisfaction * subjective well-being * Czech Republic
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Impakt faktor: 0.904, rok: 2015
DOI: 10.18267/j.polek.1093
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0264981
0460739 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Simonová, N. - Hamplová, Dana
Další vzdělávání dospělých v České republice – kdo se ho účastní a s jakými důsledky?.
[Adult Education in the Czech Republic: Who Pursues It and What Are the Outcomes?.]
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 52, č. 1 (2016), s. 3-25 ISSN 00380288
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-15008S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: adult education * participation in education * occupational prestige
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Impakt faktor: 0.262, rok: 2015
DOI: 10.13060/00380288.2016.52.1.240
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0260754

0468578 - SOU-Z 2017 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Sunega, Petr - Lux, Martin
Subjective perception versus objective indicators of overcrowding and housing
affordability.
Journal of Housing and the Built Environment. Roč. 31, č. 4 (2016), s. 695-717 ISSN 15664910
Grant CEP: GA ČR GB14-36154G
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Housing * Indicators * Overcrowding * Housing affordability
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Impakt faktor: 0.810, rok: 2015
DOI: 10.1007/s10901-016-9496-3
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266389
0465057 - SOU-Z 2017 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
Šimon, Martin - Bernard, Josef
Rural Idyll Without Rural Sociology? Changing Features, Functions and Research of the
Czech Countryside.
Eastern European Countryside. Roč. 22, č. 1 (2016), s. 53-68 ISSN 1232-8855
Grant CEP: GA ČR GA15-10602S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: rural areas * rural idyll * Czechia
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Impakt faktor: 0.278, rok: 2015
DOI: 10.1515/eec-2016-0003
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0263783
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0458182 - SOU-Z 2017 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Uhde, Zuzana
From Women’s Struggles to Distorted Emancipation. The Interplay of Care Practices and
Global Capitalism.
International Feminist Journal of Politics. Roč. 18, č. 3 (2016), s. 390-408 ISSN 1461-6742
Grant CEP: GA ČR GA15-07898S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: feminist critical theory * distorted emancipation * transnational care
practices
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Impakt faktor: 0.970, rok: 2015
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14616742.2015.1121603
DOI: 10.1080/14616742.2015.1121603
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0258470
0471706 - SOU-Z 2017 RIV RO eng J - Článek v odborném periodiku
Vašát, Petr - Čermák, Daniel
The Discursive Dimension of Second-order Elections: The Case of Czech Regional
Elections 2012.
Romanian Journal of Political Science. Roč. 16, č. 2 (2016), s. 121-153 ISSN 1582-456X
Grant CEP: GA ČR GAP404/12/0714
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: second-order elections theory * discursive dimension of SOE * regional
elections
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Impakt faktor: 0.190, rok: 2015
http://www.sar.org.ro/polsci/?p=1248
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269049
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Články v recenzovaném neimpaktovaném periodiku – RIV – 12
0471617 - SOU-Z 2017 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Bernard, Josef - Decker, A. - Vojtíšková, Kateřina - Mikešová, Renáta
Living and Dealing with Limited Opportunities: Social Disadvantage and Coping
Strategies in Rural Peripheries.
Sociální studia. Roč. 13, č. 2 (2016), s. 29-53 ISSN 1214-813X
Grant CEP: GA ČR GA15-10602S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: rural disadvantage * local opportunity structure * social exclusion
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://socstudia.fss.muni.cz/sites/default/files/03_Living_and_Dealing_with_Limited_
Opportunities_Bernard_Decker_Vojtiskova_Mikesova.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0268976

0472736 - SOU-Z 2017 RIV RO eng J - Článek v odborném periodiku
Chylíková, Johana - Buchtík, Martin
Validity of the construct of Right-Wing Authoritarianism and its measure in postsocialistic region: A case of the Czech Republic.
Journal of Social Research & Policy. Roč. 7, č. 1 (2016) ISSN 2067-2640
Grant CEP: GA ČR GA13-10320S; GA MŠk(CZ) LM2015060
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: authoritarianism * RWA Scale * Construct Validity
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxqcnN
wb25lfGd4OjU3YmQ1YmM1MmVjM2RlNTc
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269969

0463370 - SOU-Z 2017 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Jurik, N. - Křížková, Alena - Pospíšilová, Marie
Czech copreneur orientations to business and family responsibilities: A mixed
embeddedness perspective.
International Journal of Gender and Entrepreneurship. Roč. 8, č. 3 (2016), s. 307-326 ISSN
1756-6266
Grant CEP: GA ČR GA15-13766S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Women’s entrepreneurship * Czech Republic * Copreneurs
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
DOI: 10.1108/IJGE-09-2015-0032
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0262570
0464537 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kážmér, Ladislav - Boumová, Irena
Spokojenost s bydlením v České republice – výsledky šetření 2001 a 2013.
[Housing Satisfaction in the Czech Republic: Results of Sociological Surveys in 2001 and
2013.]
Naše společnost. Roč. 16, č. 1 (2016), s. 23-37 ISSN 1214-438X
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Grant CEP: GA ČR GA16-06335S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: housing satisfaction * housing attitudes * Czech Republic
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
DOI: 10.13060/1214438X.2016.1.14.266
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0263407

0469422 - SOU-Z 2017 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Kovály, K. - Čermáková, Dita
The Role of Social Capital in Economic Life of the Ukrainian Entrepreneurs in Czechia.
Acta Universitatis Carolinae- Geographica. Roč. 51, č. 2 (2016), s. 135-144 ISSN 03005402
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: social capital * migrant entrepreneurship * Ukrainian migrants
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
http://www.aucgeographica.cz/index.php/AUC_Geographica/article/view/64
DOI: http://dx.doi.org/10.14712/23361980.2016.11
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267203
0469263 - SOU-Z 2017 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Linek, Lukáš
Legitimacy, Political Disaffection and Discontent with (Democratic) Politics in the Czech
Republic.
Acta politologica. Roč. 8, č. 2 (2016), s. 51-73 E-ISSN 1803-8220
Grant CEP: GA ČR GA13-29032S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Czech politics * political disaffection * regime legitimacy
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
http://acpo.vedeckecasopisy.cz/publicFiles/001208.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267063
0470350 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Nešpor, Zdeněk
Město a současná religiozita v pohledu sociologie náboženství.
[The City and Contemporary Religion from the Viewpoint of Sociology of Religion.]
Communio : mezinárodní katolická revue. Roč. 11, č. 3 (2016), s. 78-91 ISSN 1211-7668
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-15008S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Sociology of religion * urban sociology * city and religion
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0268014
0465812 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Poláková, Markéta - Kostelecký, Tomáš
Povolání zvolených poslanců za první republiky a dnes.
[Professions of elected deputies during the interwar period and now.]
Středoevropské politické studie. Roč. 18, č. 1 (2016), s. 1-30 ISSN 1212-7817
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP408/12/1442
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Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Deputies * Professions * Political Representation
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/6015/5182
DOI: 10.5817/CEPSR.2016.1.1
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0264265

0462803 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Růžičková, Markéta - Hamplová, Dana
Analýza vztahu náboženského vyznání a plodnosti ve Sčítání lidu 2011 (se zařazením
vlivu dalších proměnných).
[An analysis of the relationship between religious belief and fertility in the 2011 Census
(including the influence of other variables).]
Demografie. Roč. 58, č. 3 (2016), s. 213-229 ISSN 0011-8265
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-15008S; GA ČR GB14-36154G
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: religious belief * fertility * census
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0262189

0468062 - SOU-Z 2017 RIV BR eng J - Článek v odborném periodiku
Uhde, Zuzana
Social bias within the institution of hired domestic care: global interactions and
migration.
Civitas - Revista de Ciências Sociais. Roč. 16, č. 4 (2016), s. 684-709 ISSN 1519-6089
Grant CEP: GA ČR GA15-07898S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Hired domestic care * Recognition * Global interactions
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0265959

0460756 - SOU-Z 2017 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Vojtíšková, Kateřina - Poláková, Markéta - Patočková, Věra
Cultural Planning: New Inspiration for Local Governments in the Czech Context.
The Journal of Arts Management, Law, and Society. Roč. 46, č. 1 (2016), s. 22-33 ISSN
1063-2921. E-ISSN 1930-7799
Grant CEP: GA MK DF11P01OVV032
Klíčová slova: Action research * cultural planning * Czech Republic
Kód oboru RIV: AE - Řízení, správa a administrativa
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10632921.2015.1121183?journalCode
=vjam20
DOI: 10.1080/10632921.2015.1121183
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0260757
0460763 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Vojtíšková, Kateřina - Poláková, Markéta - Patočková, Věra
Kulturní plánování v kontextu městského a udržitelného rozvoje.
[Cultural planning in the context of urban and sustainable development.]
Anthropologia integra. Roč. 7, č. 1 (2016), s. 69-78 ISSN 1804-6657
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Grant CEP: GA MK DF11P01OVV032
Klíčová slova: Cultural planning * cultural policy * cultural resources
Kód oboru RIV: AE - Řízení, správa a administrativa
https://journals.muni.cz/anthropologia_integra/article/view/3416/4508
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0260758
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Článek v recenzovaném neimpaktovaném periodiku – do RIV jako O – 1

0469271 - SOU-Z 2017 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Kudrnáč, Aleš - Petrúšek, Ivan - Linek, Lukáš
Czech Republic.
European Journal of Political Research Political Data Yearbook. Roč. 55, č. 1 (2016), s. 6975 ISSN 2047-8852
Grant CEP: GA ČR GA13-29032S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Czech politics * political parties * Czech Republic
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/2047-8852.12130/full
DOI: 10.1111/2047-8852.12130
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267066
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Článek v odborném periodiku – nerecenzovaný - 11
0472658 - SOU-Z 2017 CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Stöckelová, Tereza
Sociological imagination for future ESA conferences.
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 52, č. 3 (2016), s. 403-404 ISSN
0038-0288
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: ESA conference
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Impakt faktor: 0.262, rok: 2015
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269902

0471811 - SOU-Z 2017 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Křížková, Alena
Placení záloh je bariérou v podnikání matek po rodičovské.
[Social and health insurance advances payments represent barrier for entrepreneurship
of mothers after parental leave.]
Rovné příležitosti v souvislostech. Roč. 12, č. 1 (2016) ISSN 1802-7202
Grant ostatní: Norway Grants(NO) 274
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: mothers after parental leave * entrepreneurship context
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://zpravodaj.genderstudies.cz/cz/clanek/placeni-zaloh-je-barierou-v-podnikanimatek-po-rodicovske
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269143

0470270 - SOU-Z 2017 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Fárová, Nina - Nyklová, Blanka
První genderový kongres lisabonského Interdisciplinárního centra.
[From research of women at the labour market to feminist analysis of gendered
organisations.]
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 17, č. 2 (2016), s. 99-103 ISSN 1213-0028
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: gender studies
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267959
0470265 - SOU-Z 2017 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Nyklová, Blanka
Gender v socialistických městech práce.
[Gender in socialist cities of labour.]
Era 21. Roč. 16, č. 1 (2016), s. 46-49 ISSN 1801-089X
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: gender * socialism * labour * visual analysis
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267952
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0470212 - SOU-Z 2017 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Vohlídalová, Marta
Zpráva z 12. konference Evropské sociologické asociace „Differences, Inequalities and
Sociological Imagination.
[Report on 12th Conference of European Sociological Association „Differences,
Inequalities and Sociological Imagination“.]
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 52, č. 2 (2016), s. 255-258 ISSN
0038-0288
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: 12th ESA conference
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Impakt faktor: 0.262, rok: 2015
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267914
0468545 - SOU-Z 2017 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hašková, Hana
Od výzkumu žen na trhu práce k feministické analýze genderovanosti organizací.
[From research of women at the labour market to feminist analysis of gendered
organisations.]
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 17, č. 2 (2016), s. 103-106 ISSN 1213-0028.
[Gender, Work and Organization]
Grant CEP: GA ČR GA15-13766S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: conference * gender * work
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266358

0467720 - SOU-Z 2017 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hašková, Hana
Krátkodobé práce matek a dělba rolí mezi partnery.
[Mothers’ temporary jobs and the division of paid and unpaid work among partners.]
Rovné příležitosti v souvislostech. Roč. 12, č. 1 (2016) ISSN 1802-7202
Grant ostatní: Norway Grants(NO) 274
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: precarious work * motherhood * gender roles
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://zpravodaj.genderstudies.cz/cz/clanek/kratkodobe-prace-matek-a-delba-rolimezi-partnery.
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0265763

0467559 - SOU-Z 2017 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Dlouhá, Marie
Český sociálněvědní datový archiv – zdroj dat a informací i v oblasti sociální práce.
[Czech social sciences data archive – source of data and information also in discipline of
social work.]
Sociální práce /Sociálna práca. -, - (2016), s. 1-4, č. článku 865. ISSN 1213-6204
Institucionální podpora: RVO:68378025
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Klíčová slova: social work * social sciences data
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://www.socialniprace.cz/zpravy.php?oblast=3&clanek=865
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0265638

0467286 - SOU-Z 2017 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Skovajsa, Marek
K 70. narozeninám Ilji Šrubaře.
[On Ilja Šrubař at the occasion of his 70th birthday.]
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 52, č. 5 (2016), s. 751-753 ISSN
0038-0288
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Czech sociology * social theory * Ilja Šrubař (1946)
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Impakt faktor: 0.262, rok: 2015
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0265422

0466933 - SOU-Z 2017 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Nešpor, Zdeněk
Sto let od narození zakladatele české demoskopie Čeňka Adamce.
[Hundread Years Anniversary of Čeněk Adamec, Founding Father of Czech Demoscopy.]
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 52, č. 5 (2016), s. 754-757 ISSN
0038-0288
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Czech sociology – history of * demoscopy * Adamec
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Impakt faktor: 0.262, rok: 2015
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0265110
0465070 - SOU-Z 2017 CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Kostelecký, Tomáš
A Reaction to the Open Letter to the ESA from the Chair of the Local Organisational
Committee.
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 52, č. 3 (2016), s. 409-415 ISSN
0038-0288
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: ESA conference
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Impakt faktor: 0.262, rok: 2015
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0263797
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Monografie, kniha jako celek (český jazyk) – RIV - 2
470127 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Marková Volejníčková, Romana - Pospíšilová, Marie - Křížková, Alena
Gender a energetika.
[Gender and energy.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.: Heinrich-Böll-Stiftung, 2016. 82 s. ISBN 978-807330-297-9; ISBN 978-80-906270-5-5
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: gender * energy
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267853
0469710 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Večerník, Jiří - Fialová, Kamila - Hamplová, Dana - Mysíková, Martina - Nešpor,
Zdeněk
Práce, hodnoty, blahobyt. České reálie v evropském kontextu..
[Work, Values, Well-BeIng. The Czech Reality in a European Context.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 416 s. ISBN 978-80-7330-295-5
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-15008S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: labour market * well-being * values
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267528
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Monografie, kniha jako celek (cizí jazyk) – RIV – 2
0471147 - SOU-Z 2017 RIV CZ eng B - Monografie kniha jako celek
Lyons, Pat - Kindlerová, R. - Doseděl, T. - Fučík, P. - Hubatková, B. - Katrňák, T. Klímová Chaloupková, Jana - Krulichová, Eva - Kuděla, M. - Kudrnáč, Aleš Leontiyeva, Yana - Pospíšilová, Jaroslava - Prokop, D. - Prokschová, Daniela Röschová, Michaela - Trusinová, Romana - Vanhuysse, P. - Vávra, Martin.
Contemporary Czech Society
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 551 s. ISBN 978-80-7330-299-3
Grant CEP: GA ČR GB14-36154G
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Czech society * sociology * politics * economics * history * psychology
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0268589
0464865 - SOU-Z 2017 RIV CZ eng B - Monografie kniha jako celek
Maříková, Hana - Huchet, E. - Formánková, Lenka - Křížková, Alena
Women in management of small enterprises: Co-inspiration between social and
conventional enterprises to promote equal access to decision-making positions in six
European countries..
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 103 s. ISBN 978-80-7330-292-4
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: decision making * management * gender equality
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0263618
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Monografie, kniha jako celek (český jazyk) – RIV - do RIV jako O - 2

0465916 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Víznerová, Hana - Nyklová, Blanka
Hledání dynamické rovnováhy: tři generace výzkumnic na VŠCHT Praha.
[Searching for a Dynamic Equilibrium: Three Generations of Women Researchers at the
University of Chemistry and Technology Prague.]
Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze: Praha: Sociologický ústav AV ČR,
v.v.i., 2016. 206 s. ISBN 978-80-7080-933-4; ISBN 978-80-7330-268-9
GRANT EU: European Commission(XE) 611034
Zdroj financování: R - rámcový projekt EK
Klíčová slova: TRIGGER * interviews * women in science
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0264386
0470208 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Vohlídalová, Marta - Maříková, Hana - Čermáková, Marie - Volejníčková, Romana
Sólo pro soprán: o ženách v české politice.
[Solo for Soprano: on Women in Czech Politics.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 240 s. ISBN 978-80-7330-2931
Grant ostatní: Norway Grants(NO) 255
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: women * gender inequality * politics
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267908
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Kapitola v monografii (český jazyk) – RIV – 1

0470353 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Nešpor, Zdeněk
,Za největší provinění budiž považováno, bránit jinému v jeho názoru!‘ Sekce integrální
antropologie Československé sociologické společnosti.
["Obrstructing Others Opinion Would Be the Biggest Wrongdoing!" Section of Integral
Anthropology of the Czechoslovak Sociological Association.]
Etnologie v zúženém prostoru. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2016 - (Woitsch, J.;
Jůnová Macková, A.), s. 349-366. ISBN 978-80-88081-10-4
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: sociology – history of * Czech sociology * social anthropology – history of
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0268016
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Kapitola v monografii (cizí jazyk) – RIV – 14

0470257 - SOU-Z 2017 RIV GB eng M - Část monografie knihy
Tabery, Paulína
Public opinion and public policy in the Czech Republic.
Policy analysis in the Czech Republic. Bristol: The Policy Press, 2016 - (Veselý, A.; Nekola,
M.; Hejzlarová, E.), s. 177-202. ISBN 978-1-44731-814-9
Grant CEP: GA ČR GA13-10320S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: public opinion * public policy * Czech Republic
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267947

0468584 - SOU-Z 2017 RIV GB eng M - Část monografie knihy
Sunega, Petr - Lux, Martin
Milestones in housing finance in the Czech Republic.
Milestones in European Housing Finance. Chichester: Wiley Blackwell, 2016 - (Lunde, J.;
Whitehead, C.), s. 93-108. ISBN 978-1-118-92945-2
Grant CEP: GA ČR GB14-36154G
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: housing finance * Czech Republic
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266396

0468050 - SOU-Z 2017 RIV CZ eng M - Část monografie knihy
Pauknerová, K. - Gibas, Petr - Stella, M.
Introducing non-humans and after in social science.
Non-humans and after in social science. Červený Kostelec: Pavel Mervant, 2016 (Pauknerová, K.; Gibas, P.; Stella, M.), s. 11-17. ISBN 978-80-7465-199-1
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: non-human * developments in social science * epistemology
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0265952

0468049 - SOU-Z 2017 RIV CZ eng M - Část monografie knihy
Gibas, Petr - Pauknerová, K.
Mushrooms: Indeterminacy, indexicality and the blurring of non-human boundaries.
Non-humans and after in social science. Červený Kostelec: Pavel Mervant, 2016 (Pauknerová, K.; Gibas, P.; Stella, M.), s. 21-35. ISBN 978-80-7465-199-1
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: non-human * theory of social science * mushrooms
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0265951
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0467969 - SOU-Z 2017 RIV CN chi M - Část monografie knihy
Uhde, Zuzana
家庭护理雇佣制度的僵局.
[The Impasse of the Institution of Hired Domestic Care.]
超越转型 中国与中东欧的社会变迁. Peking: Social Sciences Academic Press China, 2016
- (Lu, P.), s. 379-399. ISBN 978-7-5097-9605-4
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: domestic worker * migration * globalisation
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0265908
0467273 - SOU-Z 2017 RIV CN chi M - Část monografie knihy
Hamplová, Dana - Simonová, Natalie
德國1989年後變革的空間維度.
[Spatial Dimension of Post-1989 Transformation in Czechia.]
超越转型 中国与中东欧的社会变迁. Peking: Social Sciences Academic Press China, 2016
- (Lu, P.), s. 120-138. ISBN 978-7-5097-9605-4
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: post-communist transformation * adult education
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0265416
0467101 - SOU-Z 2017 RIV CN chi M - Část monografie knihy
Kostelecký, Tomáš - Šimon, Martin
德國1989年後變革的空間維度.
[Spatial Dimension of Post-1989 Transformation in Czechia.]
超越转型 中国与中东欧的社会变迁. Peking: Social Sciences Academic Press China, 2016
- (Lu, P.), s. 42-60. ISBN 978-7-5097-9605-4
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP408/12/1442
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: post-communist transformation * political chages * spatial patterns
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0265237

0465908 - SOU-Z 2017 RIV GB eng M - Část monografie knihy
Gibas, Petr
Orpheus in the Air-Raid Shelter: Underground theatre, Prague.
Global Undergrounds: Exploring Cities Within. Londýn: Reaktion Book, 2016, s. 117-119.
ISBN 978-1-78023-576-9
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: air-raid shelter * underground * post-socialism
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0264377
0465907 - SOU-Z 2017 RIV GB eng M - Část monografie knihy
Gibas, Petr
Ideology and fear: Prague Metro.
Global Undergrounds: Exploring Cities Within. Londýn: Reaktion Book, 2016, s. 161-163.
ISBN 978-1-78023-576-9
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Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: metro * underground * post-socialism
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0264376

0465904 - SOU-Z 2017 RIV GB eng M - Část monografie knihy
Gibas, Petr
Edge of existence: Abandoned Bratislava Metro.
Global Undergrounds: Exploring Cities Within. Londýn: Reaktion Book, 2016, s. 218-220.
ISBN 978-1-78023-576-9
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: metro * underground * post-socialism
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0264375
0463413 - SOU-Z 2017 RIV US eng M - Část monografie knihy
Hašková, Hana - Uhde, Zuzana
Czech Women’s NGOs: Women’s Voices and Claims in the Public Sphere.
Czech feminisms. Perspectives on Gender in East Central Europe. Bloomington: Indiana
University Press, 2016 - (Jusová, I.; Šiklová, J.), s. 126-143. ISBN 978-0-253-02193-9
Grant CEP: GA ČR GA15-13766S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: nongovernmental organization * care * gender equality
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0262617

0462087 - SOU-Z 2017 RIV GB eng M - Část monografie knihy
Stöckelová, Tereza
Frame Against the Grain: Asymmetries, Interference, and the Politics of EU Comparison.
Practising Comparison. Manchester: Mattering Press, 2016 - (Deville, J.; Guggenheim, M.;
Hrdličková, Z.), s. 166-186. ISBN 978-0-9931449-4-3
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP404/11/0127
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: academic knowledge * comparison * EU research
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0261615
0460379 - SOU-Z 2017 RIV GB eng M - Část monografie knihy
Stöckelová, Tereza
Academics and policy-relevant knowledge.
Policy analysis in the Czech Republic. Bristol: The Policy Press, 2016 - (Veselý, A.; Nekola,
M.; Hejzlarová, E.), s. 291-301. ISBN 978-1-44731-814-9
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: academic career * academic knowledge * economists
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0260485
0459306 - SOU-Z 2017 RIV GB eng M - Část monografie knihy
Ryšavý, D. - Čermák, Daniel
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Political professionalization of county councillors in Europe.
[Policy Making at the Second Tier of Local Government in Europe.]
Policy Making at the Second Tier of Local Government in Europe. Oxon, New York:
Routledge, 2016 - (Bertrana, X.; Egner, B.; Heinelt, H.), s. 247-273. ISBN 978-0-41584348-5
Grant CEP: GA ČR GAP404/12/0714
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: professionalization * county councillors * full-time politicians
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259525
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Kapitola v monografii (cizí jazyk) –RIV – do RIV jako O - 1
0466028 - SOU-Z 2017 RIV DE eng M - Část monografie knihy
Hašková, Hana - Kyzlinková, R.
Life-Course Oriented Working Time Options in the Czech Republic: What Workplace
Conditions Influence Their Use?.
Working time options over the life course. New Regulations and Empirical Findings in five
European Countries. Düsseldorf: WSI der Hans-Böckler-Stiftung, 2016 - (Klenner, C.; Lott,
Y.), s. 100-136
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: life course * work-life balance
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://www.boeckler.de/pdf/p_wsi_studies_7_2016.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0265100

Kapitola v monografii (český jazyk) – not RIV – 1
0468034 - FLU-F 2017 CZ cze M - Část monografie knihy
Uhde, Zuzana - Hrubec, Marek
Předmluva k českému vydání.
[Introduction to the Czech Edition.]
Imigranti a právo na pobyt. Praha: Filosofia, 2016 - (Carens, J.), s. 7-15. Filosofie a
sociální vědy, 55. ISBN 978-80-7007-471-8
Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
Institucionální podpora: RVO:67985955 ; RVO:68378025
Klíčová slova: migrations * migrants * rights * discussion
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266030

159

Konferenční příspěvek ve sborníku – RIV – 2
0473032 - SOU-Z 2017 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Zdráhalová, J. - Boumová, Irena
Social and environmental factors influencing active school transport (AST) in Radotin,
Prague.
SCSP 2016. Smart Cities Symposium Prague. Piscataway: IEEE, 2016 - (Koukol, M.), s. 2429. ISBN 978-1-5090-1116-2.
[SCSP 2016. Smart Cities Symposium. Prague (CZ), 26.05.2016-27.05.2016]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Pedestrian mobility * Active school transport * Prague
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
DOI: 10.1109/SCSP.2016.7501017
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0270200
0464253 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Gorčíková, M. - Šafr, Jiří
Měření fonologického povědomí – test skládání hlásek na počátku školní docházky:
porovnání klasického přístupu a teorie odpovědi na položku.
[Measuring phonological awareness – blend phoneme test in the beginning of schooling:
an comparison of classical test theory and item response theory.]
PhD existence 2016: Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o
doktorandech. Sborník odborných příspěvků.. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci,
2016, s. 91-98. ISBN 978-80-244-4963-0.
[PhD existence VI: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a
o doktorandech. Olomouc (CZ), 08.02.2016-09.02.2016]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: blending phoneme * item response theory * classical test theory
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0263216
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Certifikovaná metodika – RIV – 1
0457363 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze L3 - Certifikované metodiky
Ďurďovič, Martin
Metodika pro komunikaci a účast na rozhodování o hlubinném úložišti vyhořelého
jaderného paliva a vysokoaktivních odpadů v ČR.
[A Guide to Communication and Participation in Decision-Making about the Deep
Geological Repository of Spent Nuclear Fuel and High-Level Waste in the Czech
Republic.]
Interní kód: Metodika HÚ ; 2016
Technické parametry: Soubor aplikovatelných zásad a postupů pro komunikaci a účast
na rozhodování o hlubinném úložišti vyhořelého jaderného paliva a vysokoaktivních
odpadů.
Ekonomické parametry: Aplikace metodiky napomůže nekonfliktnímu jednání o
hlubinném úložiště. Ekonomický přínos nelze přesně kvantifikovat. Spočívá v
zefektivnění procedur pro komunikaci a rozhodování a ve snížení rizika konfliktu s
potenciálními ekonomickými dopady.
Certifikační orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15, Praha 1,
Česká republika. Datum certifikace: 23.02.2016
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TD020170
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: radioactive waste * public participation * applied social research
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://www.soc.cas.cz/publikace/metodika-pro-komunikaci-ucast-na-rozhodovani-ohlubinnem-ulozisti-vyhoreleho-jaderneho
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0257756
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Recenze – RIV – 6
0471734 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze R - Recenze
Petrúšek, Ivan
Miloš Brunclík, Miroslav Novák a kolektiv: Internetové volby. Budoucnost, nebo slepá
ulička demokracie?.
[Miloš Brunclík, Miroslav Novák et al: Internet Voting: Future or Blind Alley of
Democracy?.]
[Brunclík, M.; Novák, M.: Internetové volby. Budoucnost, nebo slepá ulička demokracie?].
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Roč. 52, č.
5 (2016), s. 765-768 ISSN 0038-0288
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: internet voting * electronic voting * Czech Republic
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://sreview.soc.cas.cz/uploads/8c9a95618f3a1fc7a00b19d877d3953ec7d5ff56_1
6-5-09recenze22.indd-2.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269073

0466948 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze R - Recenze
Nešpor, Zdeněk
Michael Wögerbauer, Pavel Píša, Petr Šámal, Pavel Janáček a kol.: V obecném zájmu.
Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749–2014 I.–II.
[Michael Wögerbauer, Pavel Píša, Petr Šámal, Pavel Janáček a kol.: In a Public Interest.
Censorship and Social Regulations of Literature in the Modern Czech Culture 1749–
2014, vold. I.–II.]
[Wögerbauer, M.; Píša, P.; Šámal, P.; Janáček, P.: V obecném zájmu. Cenzura a sociální
regulace literatury v moderní české kultuře 1749–2014 I.–II. Academia + Ústav pro
českou literaturu AV ČR, Praha 2015, 1661 s.]. Sociologický časopis-Czech Sociological
Review. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Roč. 52, č. 5 (2016), s. 776-778 ISSN 0038-0288
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Socuology of literaturee * censorship * Czech literature
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0265116

0466939 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze R - Recenze
Nešpor, Zdeněk
Jaroslav Pánek – Jiří Pešek – Petr Vorel: Velmocenské ambice v dějinách.
[Jaroslav Pánek – Jiří Pešek – Petr Vorel: Superpower Ambices in History.]
[Pánek, J.; Pešek, J.; Vorel, P.: Velmocenské ambice v dějinách. (Acta Societatis
Scientiarum Bohemicae vol. 1). Učená společnost ČR, Praha 2015, 146 s.]. Lidé města.
Roč. 18, č. 3 (2016), s. 474-477 ISSN 1212-8112
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Political history * Central Europe
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0265112
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0463968 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze R - Recenze
Nešpor, Zdeněk
David Pindur: Světla a stíny barokní církve ve Slezsku. Frýdecké arcikněžství v letech
1654–1770: struktury, procesy, lidé.
[David Pindur: Lights and Shadows of Baroque Church in Silesia. Frydek
Archipresbytery between 1654-1770: Structures – Processes - People.]
[Pindur, D.: Světla a stíny barokní církve ve Slezsku. Frýdecké arcikněžství v letech
1654–1770: struktury, procesy, lidé. (Studie o Těšínsku 22). Muzeum Těšínska, Český
Těšín 2015, 407 s.]. Český časopis historický. Historický ústav AV ČR, v.v.i. Roč. 114, č. 3
(2016), s. 778-780 ISSN 0862-6111
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Baroque Catholicism * Silesia * Frydek
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0263064

0463967 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze R - Recenze
Nešpor, Zdeněk
Peter Morée – Jiří Piškula: Nejpokrokovější církevní pracovník. Protestantské církve a
Josef Lukl Hromádka v letech 1945–1969.
[Peter Morée – Jiří Piškula: The Most Progressive Churchman. Protestant Churches and
Josef Lukl Hromádka, 1945–1969.]
[Morée, P.; Piškula, J.: „Nejpokrokovější církevní pracovník.“ Protestantské církve a Josef
Lukl Hromádka v letech 1945–1969. EMAN, Benešov 2015, 399 s.]. Český časopis
historický. Historický ústav AV ČR, v.v.i. Roč. 114, č. 3 (2016), s. 815-819 ISSN 0862-6111
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Hromádka * Josef Lukl * Czech Protestantism
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0263063
0459358 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze R - Recenze
Nešpor, Zdeněk
Dušan Janák a kol.: Počátky sociologie ve střední Evropě. Studie o formování sociologie
jako vědy v Polsku, českých zemích, na Slovensku a v Maďarsku.
[Dušan Janák et al.: Beginnings of Sociology in Central Europe. A Study on Academic
Establishment of Sociology in Poland, the Czech Lands, Slovakia and Hungary.]
[Janák, D.: Počátky sociologie ve střední Evropě. Studie o formování sociologie jako vědy
v Polsku, českých zemích, na Slovensku a v Maďarsku. Sociologické nakladatelství, Praha
2014, 279 s.]. Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Sociologický ústav AV ČR,
v.v.i. Roč. 52, č. 1 (2016), s. 107-109 ISSN 0038-0288
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Sociology – history of * Central Europe * sociological tradition
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259571
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Elektronický dokument – RIV – 68
0471721 - SOU-Z 2017 RIV CZ eng E - Elektronický dokument
Ďurďovič, Martin - Vinopal, Jiří - Vojtěchová, H.
Strategy of Research into Social, Societal and Governance Issues Linked to the Nuclear
Energy: the Czech Republic.
[textový soubor]. - Praha: Project PLATENSO, 2016. E
GRANT EU: European Commission(XE) 605140 - PLATENSO
Zdroj financování: R - rámcový projekt EK
Klíčová slova: nuclear energy * applied social research * interdisciplinarity
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269060
0471715 - SOU-Z 2017 RIV CZ eng E - Elektronický dokument
Ďurďovič, Martin - Vinopal, Jiří
A Network of Research Institutions in CEE Countries.
[textový soubor]. - Praha: Project PLATENSO, 2016. E
GRANT EU: European Commission(XE) 605140 - PLATENSO
Zdroj financování: R - rámcový projekt EK
Klíčová slova: nuclear energy * applied social research * interdisciplinarity
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269059

0469253 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková,
Johana - Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra
Kooperace 2015 - - zaměstnavatelé.
[Cooperation 2015 - employers.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: employers * labour market * lifelong professional learning
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
DOI: 10.14473/CSDA00198
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267222
0469252 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková,
Johana - Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra
Kooperace 2015 - zaměstnanci a OSVČ.
[Cooperation 2015 - employees and self-employed.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: employees * labour market * lifelong professional learning * selfemployed
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
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DOI: 10.14473/CSDA00197
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267223

0469248 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková,
Johana - Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra
Kooperace 2015 - nezaměstnaní.
[Cooperation 2015 - unemployed.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: unemployed * labour market * lifelong professional learning
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
DOI: 10.14473/CSDA00196
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267224
0469247 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková,
Johana - Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra
Neúplatné ženy? Genderové dimenze korupce.
[Incorruptible women? Gender dimensions of corruption.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: gender * corruption * whistblowing
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
DOI: 10.14473/CSDA00195
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267225

0469164 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková,
Johana - Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra
Trendy Česka 2014 – tracking volebního modelu České Televize. 1. vlna.
[Trends in Czechia 2014 - Tracking study of voting model prepared by Czech Television.
1. wave.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: elections * voting model * Czech Television
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
DOI: 10.14473/CSDA00172
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267226
0469162 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková,
Johana - Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra
Trendy Česka 2014 – tracking volebního modelu České Televize. 2. vlna.
[Trends in Czechia 2014 - Tracking study of voting model prepared by Czech Television.
2. wave.]
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[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: elections * voting model * Czech Television
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
DOI: 10.14473/CSDA00173
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267227

0469161 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková,
Johana - Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra
Trendy Česka 2014 – tracking volebního modelu České Televize. 3. vlna.
[Trends in Czechia 2014 - Tracking study of voting model prepared by Czech Television.
3. wave.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: elections * voting model * Czech Television
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
DOI: 10.14473/CSDA00174
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267228

0469160 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková,
Johana - Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra
Trendy Česka 2014 – tracking volebního modelu České Televize. 4. vlna.
[Trends in Czechia 2014 - Tracking study of voting model prepared by Czech Television.
4. wave.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: elections * voting model * Czech Television
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
DOI: 10.14473/CSDA00175
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267229
0469159 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková,
Johana - Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra
Trendy Česka 2014 – tracking volebního modelu České Televize. 5. vlna.
[Trends in Czechia 2014 - Tracking study of voting model prepared by Czech Television.
5. wave.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: elections * voting model * Czech Television
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
DOI: 10.14473/CSDA00176
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267230
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0469155 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková,
Johana - Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra
Trendy Česka 2014 – tracking volebního modelu České Televize. 7. vlna.
[Trends in Czechia 2014 - Tracking study of voting model prepared by Czech Television.
7. wave.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: elections * voting model * Czech Television
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
DOI: 10.14473/CSDA00178
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267231

0469149 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková,
Johana - Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra
Trendy Česka 2014 – tracking volebního modelu České Televize. 6. vlna.
[Trends in Czechia 2014 - Tracking study of voting model prepared by Czech Television.
6. wave.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: elections * voting model * Czech Television
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
DOI: 10.14473/CSDA00177
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267232
0469147 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková,
Johana - Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra
Trendy Česka 2014 – tracking volebního modelu České Televize. 8. vlna.
[Trends in Czechia 2014 - Tracking study of voting model prepared by Czech Television.
8. wave.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: elections * voting model * Czech Television
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
DOI: 10.14473/CSDA00179
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267233
0469145 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková,
Johana - Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra
Trendy Česka 2014 – tracking volebního modelu České Televize. 9. vlna.
[Trends in Czechia 2014 - Tracking study of voting model prepared by Czech Television.
9. wave.]
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[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: elections * voting model * Czech Television
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
DOI: DOI 10.14473/CSDA00180
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267234

0468962 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková,
Johana - Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra
Předvolební výzkumy pro volby do PS 2013 – Středočeský kraj.
[Preelection poll - election to Chamber of Deputies 2013 - region Střední Čechy.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: elections * Parliament * Chamber of Deputies * Czech tevision
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/CSDA00193
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266851

0468960 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková,
Johana - Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra
Předvolební výzkumy pro volby do PS 2013 – Moravskoslezský kraj.
[Preelection poll - election to Chamber of Deputies 2013 - region Moravskoslezský.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: elections * Parliament * Chamber of Deputies * Czech tevision
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/CSDA00191
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266848
0468959 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková,
Johana - Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra
Předvolební výzkumy pro volby do PS 2013 – Jihomoravský kraj.
[Preelection poll - election to Chamber of Deputies 2013 - region Jižní Morava.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: elections * Parliament * Chamber of Deputies * Czech tevision
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/CSDA00192
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266844
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0468957 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková,
Johana - Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra
Předvolební výzkumy pro volby do PS 2013 – Praha.
[Preelection poll - election to Chamber of Deputies 2013 - region Praha.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: elections * Parliament * Chamber of Deputies * Czech tevision
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/CSDA00191
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266845
0468955 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková,
Johana - Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra
Předvolební výzkumy pro volby do PS 2013 – Ústecký kraj.
[Preelection poll - election to Chamber of Deputies 2013 - region Ústí nad Labem.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: elections * Parliament * Chamber of Deputies * Czech tevision
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/CSDA00190
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266839

0468954 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana
- Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra
Předvolební výzkumy pro volby do PS 2013 – Jihočeský kraj.
[Preelection poll - election to Chamber of Deputies 2013 - region Jižní Čechy.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: elections * Parliament * Chamber of Deputies * Czech tevision
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/CSDA00189
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266840
0468952 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana
- Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra
Předvolební výzkumy pro volby do PS 2013 – Olomoucký kraj.
[Preelection poll - election to Chamber of Deputies 2013 - region Olomouc.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v, 2016. E
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Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: elections * Parliament * Chamber of Deputies * Czech tevision
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/CSDA00188
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266842

0468949 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana
- Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra
Předvolební výzkumy pro volby do PS 2013 – Zlínský kraj.
[Preelection poll - election to Chamber of Deputies 2013 - region Zlín.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: elections * Parliament * Chamber of Deputies * Czech tevision
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/CSDA00187
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266846
0468947 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana
- Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra
Předvolební výzkumy pro volby do PS 2013 – Plzeňský kraj.
[Preelection poll - election to Chamber of Deputies 2013 - region Plzeň.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: elections * Parliament * Chamber of Deputies * Czech tevision
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/CSDA00186
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266843
0468940 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana
- Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra
Předvolební výzkumy pro volby do PS 2013 – Královéhradecký kraj.
[Preelection poll - election to Chamber of Deputies 2013 - region Hradec Králové.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: elections * Parliament * Chamber of Deputies * Czech tevision
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/CSDA00185
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266739
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0468939 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana
- Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra
Předvolební výzkumy pro volby do PS 2013 – Liberecký kraj.
[Preelection poll - election to Chamber of Deputies 2013 - region Liberec.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v, 2016. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: elections * Parliament * Chamber of Deputies * Czech tevision
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/CSDA00182
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266740
0468938 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana
- Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra
Předvolební výzkumy pro volby do PS 2013 – kraj Vysočina.
[Preelection poll - election to Chamber of Deputies 2013 - region Vysočina.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: elections * Parliament * Chamber of Deputies * Czech tevision
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/CSDA00184
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266741
0468935 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana
- Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra
Předvolební výzkumy pro volby do PS 2013 – Pardubický kraj.
[Preelection poll - election to Chamber of Deputies 2013 - region Pardubice.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: elections * Parliament * Chamber of Deputies * Czech tevision
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/CSDA00183
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266742
0468928 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana
- Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra
Předvolební výzkumy pro volby do PS 2013 – Karlovarský kraj.
[Preelection poll - election to Chamber of Deputies 2013 - region Karlovy Vary.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. E
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Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: elections * Parliament * Chamber of Deputies * Czech tevision
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/CSDA00181
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266743

0468903 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana
- Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra
Usmrcení na československých hranicích v letech 1948 až 1989.
[People killed at Czechoslovak borders in the years 1948 - 1989.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: czech borders * history * communist regime
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/CSDA00168
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266744

0468902 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana
- Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra
Zadržení na československých hranicích v letech 1948 až 1989.
[People detained at Czechoslovak borders in the years 1948 - 1989.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: czech borders * history * communist regime
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/CSDA00169
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266745
0468894 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana
- Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra
Studie zaměřená na problematiku vnímání konce života a umírání prizmatem dříve
vyslovených přání (DVP). Populace.
[Study focused on issuesof end of life and dying - population.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: end of life * dying * death
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/CSDA00170
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Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266746

0468888 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana
- Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra
Studie zaměřená na problematiku vnímání konce života a umírání prizmatem dříve
vyslovených přání (DVP). Zdravotníci.
[Study focused on issuesof end of life and dying - medics.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: end of life * dying * death * medics
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/CSDA00171
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266747

0468880 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana
- Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra
Podpora neformálních pečovatelů.
[Support for informal caretakers.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: informal caretakers * family * old people
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/CSDA00167
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266748
0468878 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana
- Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra
Naše společnost 2016 - září.
[Our Society 2016 - September.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: public opinion * society * policy
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/V1609
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266749
0468876 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana
- Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra
Naše společnost 2016 - červen.
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[Our Society 2016 - June.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: public opinion * society * policy
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/V1606
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266750

0468413 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Tenglerová, Hana - Cidlinská, Kateřina - Fárová, Nina - Fucimanová, Martina Linková, Marcela - Nyklová, Blanka - Ortenová, Alena - Straková, Naděžda Víznerová, Hana - Vohlídalová, Marta
Newsletter prosinec 2016.
[Newsletter December 2016.]
[hypertextový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. E
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: NKC – gender and science in 2016 * Gender Studies * Science and
Technology Studies
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://www.genderaveda.cz/files/news-prosinec-fin.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266267
0467558 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Tenglerová, Hana - Cidlinská, Kateřina - Fárová, Nina - Fucimanová, Martina Linková, Marcela - Nyklová, Blanka - Ortenová, Alena - Straková, Naděžda Víznerová, Hana
Newsletter listopad 2016.
[Newsletter November 2016.]
[hypertextový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. E
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Milada Paulová Award * Julie Hamáčková Award * Edit-a-thon
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://www.genderaveda.cz/files/news-listopad2016-fin.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0265637

0467557 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Tenglerová, Hana - Cidlinská, Kateřina - Fárová, Nina - Fucimanová, Martina Linková, Marcela - Nyklová, Blanka - Ortenová, Alena - Straková, Naděžda Víznerová, Hana
Newsletter říjen 2016.
[Newsletter October 2016.]
[hypertextový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. E
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Mentoring programme for high school students * Researcher’s Night 2016
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://www.genderaveda.cz/files/news-rijen2016.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0265636
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0467556 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Tenglerová, Hana - Cidlinská, Kateřina - Fárová, Nina - Fucimanová, Martina Linková, Marcela - Nyklová, Blanka - Ortenová, Alena - Straková, Naděžda Vohlídalová, Marta
Newsletter září 2016.
[Newsletter September 2016.]
[hypertextový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. E
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Research and development * gender equality in higher education and
research in Europe
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://www.genderaveda.cz/files/news-zari2016-fin.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0265635
0467555 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Tenglerová, Hana - Cidlinská, Kateřina - Fárová, Nina - Fucimanová, Martina Linková, Marcela - Nyklová, Blanka - Ortenová, Alena - Straková, Naděžda Víznerová, Hana - Vohlídalová, Marta
Newsletter léto 2016.
[Newsletter Summer 2016.]
[hypertextový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. E
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Gender imbalance in work teams * primary and tertiary education
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://www.genderaveda.cz/files/news-leto2016-fin.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0265634

0467554 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Tenglerová, Hana - Cidlinská, Kateřina - Fárová, Nina - Fucimanová, Martina Linková, Marcela - Nyklová, Blanka - Ortenová, Alena - Straková, Naděžda - Trtíková
Vojtková, Michaela - Víznerová, Hana - Vohlídalová, Marta
Newsletter červen 2016.
[Newsletter June 2016.]
[hypertextový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. E
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Gender equality in research institutions * 4th National Conference on
Gender and Science
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://www.genderaveda.cz/files/news-cerven2016.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0265633
0467553 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Tenglerová, Hana - Cidlinská, Kateřina - Fárová, Nina - Fucimanová, Martina Linková, Marcela - Nyklová, Blanka - Ortenová, Alena - Straková, Naděžda - Trtíková
Vojtková, Michaela - Víznerová, Hana - Vohlídalová, Marta
Newsletter květen 2016.
[Newsletter May 2016.]
[hypertextový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. E
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Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: AFO Olomouc * seminar on gender equality policies
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://www.genderaveda.cz/files/news-kveten-final.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0265632

0467552 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Tenglerová, Hana - Cidlinská, Kateřina - Fárová, Nina - Fucimanová, Martina Linková, Marcela - Nyklová, Blanka - Ortenová, Alena - Straková, Naděžda - Trtíková
Vojtková, Michaela - Víznerová, Hana - Vohlídalová, Marta
Newsletter duben 2016.
[Newsletter April 2016.]
[hypertextový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. E
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Men and gender equality in science * gender equality
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://www.genderaveda.cz/files/nl-duben2016fin.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0265631
0467551 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Tenglerová, Hana - Cidlinská, Kateřina - Fárová, Nina - Fucimanová, Martina Linková, Marcela - Nyklová, Blanka - Ortenová, Alena - Straková, Naděžda - Trtíková
Vojtková, Michaela - Víznerová, Hana - Vohlídalová, Marta
Newsletter březen 2016.
[Newsletter March 2016.]
[hypertextový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. E
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: International Women’s Day * Feminist Society
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://www.genderaveda.cz/files/newsletter-brezen2016.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0265630
0467356 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Tenglerová, Hana - Cidlinská, Kateřina - Fárová, Nina - Fucimanová, Martina Linková, Marcela - Nyklová, Blanka - Ortenová, Alena - Straková, Naděžda - Trtíková
Vojtková, Michaela - Víznerová, Hana - Vohlídalová, Marta
Newsletter únor 2016.
[Newsletter Ferbruary 2016.]
[hypertextový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. E
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Women’s careers in research * gendered organization * interviews
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://www.genderaveda.cz/files/newsletter-unor-2016.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0265467
0467354 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Tenglerová, Hana - Cidlinská, Kateřina - Fárová, Nina - Fucimanová, Martina Linková, Marcela - Nyklová, Blanka - Ortenová, Alena - Straková, Naděžda - Trtíková
Vojtková, Michaela - Víznerová, Hana - Vohlídalová, Marta
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Newsletter leden 2016.
[Newsletter January 2016.]
[hypertextový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. E
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Mentoring evaluation * Cultural and institutional change
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://www.genderaveda.cz/files/newsletter-leden-fin.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0265466

0467227 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Bernard, Josef - Šimon, Martin - Kostelecký, Tomáš - Šafr, Jiří - Tabery, Paulína Čadová, Naděžda - Štohanzlová, Iva - Pilecká, Jarmila - Černá, Lucie - Vinopal, Jiří Varvařovská, Lucie - Červenka, Jan - Vitíková, Jana - Firerová, Lucie
Periferie 2016.
[Periferie 2016.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2016. E
Grant CEP: GA ČR GA15-10602S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: mobility * living * survey
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://archiv.soc.cas.cz/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266764

0467226 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Čermák, Daniel - Mikešová, Renáta - Tabery, Paulína - Čadová, Naděžda Štohanzlová, Iva - Pilecká, Jarmila - Černá, Lucie - Vinopal, Jiří - Varvařovská, Lucie Červenka, Jan - Vitíková, Jana - Firerová, Lucie
Evropský starosta II.
[Evropský starosta II.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2016. E
Grant CEP: GA ČR GA16-01331S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Mayor * politic * survey
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://archiv.soc.cas.cz/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266765

0467225 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Hamplová, Dana - Krejčí, Jindřich - Tabery, Paulína - Čadová, Naděžda - Štohanzlová,
Iva - Pilecká, Jarmila - Černá, Lucie - Vinopal, Jiří - Varvařovská, Lucie - Červenka, Jan
- Vitíková, Jana - Firerová, Lucie
Kvalita života 2016.
[Kvalita života 2016.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2016. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: work * religion * survey
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://archiv.soc.cas.cz/
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Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266766

0467224 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Hamplová, Dana - Tabery, Paulína - Čadová, Naděžda - Štohanzlová, Iva - Pilecká,
Jarmila - Černá, Lucie - Vinopal, Jiří - Varvařovská, Lucie - Červenka, Jan - Vitíková,
Jana - Firerová, Lucie
Qualitas 2016.
[Qualitas 2016.]
[datový soubor]. - Praha: Fyziologický ústav AV ČR, 2016. E
Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/7
Klíčová slova: Health * survey
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie; ED - Fyziologie (FGU-C)
http://archiv.soc.cas.cz/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266767

0467165 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Tabery, Paulína - Vinopal, Jiří - Ďurďovič, Martin - Červenka, Jan - Čadová, Naděžda Tuček, Milan - Štohanzlová, Iva - Pilecká, Jarmila - Černá, Lucie - Varvařovská, Lucie Vitíková, Jana - Firerová, Lucie - Pincová, Barbora
Naše společnost 1612.
[Our Society 1612.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016
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/11104/0266768
0467163 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Tabery, Paulína - Vinopal, Jiří - Ďurďovič, Martin - Červenka, Jan - Čadová, Naděžda Tuček, Milan - Štohanzlová, Iva - Pilecká, Jarmila - Černá, Lucie - Varvařovská, Lucie Vitíková, Jana - Firerová, Lucie - Pincová, Barbora
Naše společnost 1611.
[Our Society 1611.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016
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/11104/0266769
0467162 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Tabery, Paulína - Vinopal, Jiří - Ďurďovič, Martin - Červenka, Jan - Čadová, Naděžda Tuček, Milan - Štohanzlová, Iva - Pilecká, Jarmila - Černá, Lucie - Varvařovská, Lucie Buchtík, Martin - Vitíková, Jana - Firerová, Lucie - Pincová, Barbora
Naše společnost 1610.
[Our Society 1610.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016
Institucionální podpora: RVO:68378025
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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/11104/0266770

0467161 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Tabery, Paulína - Vinopal, Jiří - Ďurďovič, Martin - Červenka, Jan - Čadová, Naděžda Tuček, Milan - Štohanzlová, Iva - Pilecká, Jarmila - Černá, Lucie - Varvařovská, Lucie Buchtík, Martin - Vitíková, Jana - Firerová, Lucie - Pincová, Barbora
Naše společnost 1609.
[Our Society 1609.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016
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/11104/0266771
0467160 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Tabery, Paulína - Vinopal, Jiří - Ďurďovič, Martin - Červenka, Jan - Čadová, Naděžda Tuček, Milan - Štohanzlová, Iva - Pilecká, Jarmila - Černá, Lucie - Varvařovská, Lucie Buchtík, Martin - Turoň, Petr - Vitíková, Jana - Firerová, Lucie
Naše společnost 1606.
[Our Society 1606.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016
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/11104/0266772
0467156 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Tabery, Paulína - Vinopal, Jiří - Ďurďovič, Martin - Červenka, Jan - Čadová, Naděžda Tuček, Milan - Štohanzlová, Iva - Pilecká, Jarmila - Černá, Lucie - Varvařovská, Lucie Buchtík, Martin - Turoň, Petr - Vitíková, Jana - Firerová, Lucie
Naše společnost 1605.
[Our Society 1605.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016
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/11104/0266773
0467139 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Tabery, Paulína - Vinopal, Jiří - Ďurďovič, Martin - Červenka, Jan - Čadová, Naděžda Tuček, Milan - Štohanzlová, Iva - Pilecká, Jarmila - Černá, Lucie - Varvařovská, Lucie Buchtík, Martin - Turoň, Petr - Vitíková, Jana - Firerová, Lucie
Naše společnost 1603.
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[Our Society 1603.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016
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/11104/0266774

0467133 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Tabery, Paulína - Vinopal, Jiří - Ďurďovič, Martin - Červenka, Jan - Čadová, Naděžda Tuček, Milan - Štohanzlová, Iva - Pilecká, Jarmila - Černá, Lucie - Varvařovská, Lucie Buchtík, Martin - Turoň, Petr - Vitíková, Jana - Firerová, Lucie
Naše společnost 1604.
[Our Society 1604.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016
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/11104/0266775
0467128 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Tabery, Paulína - Vinopal, Jiří - Ďurďovič, Martin - Červenka, Jan - Čadová, Naděžda Tuček, Milan - Štohanzlová, Iva - Pilecká, Jarmila - Černá, Lucie - Varvařovská, Lucie Buchtík, Martin - Turoň, Petr
Naše společnost 1602.
[Our Society 1602.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016
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/11104/0266776
0467122 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Tabery, Paulína - Vinopal, Jiří - Ďurďovič, Martin - Červenka, Jan - Čadová, Naděžda Tuček, Milan - Štohanzlová, Iva - Pilecká, Jarmila - Černá, Lucie - Varvařovská, Lucie Buchtík, Martin - Turoň, Petr
Naše společnost 1601.
[Our Society 1601.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016
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/11104/0266777

0466754 - SOU-Z 2017 RIV DE eng E - Elektronický dokument
Guasti, Petra - Mansfeldová, Zdenka - Myant, M. - Bönker, F.
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Sustainable Governance Indicators. 2016 Czech Republic Report.
[textový soubor]. - Gütersloh: Bertelsmann Stiftung Publishing House, 2016. E
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: governance * policy performance * democracy
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://www.sgi-network.org/docs/2015/country/SGI2015_Czech_Rep.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0264989

0462020 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana
- Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra
Naše společnost 2015 - listopad.
[Our Society 2015 - November.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: public opinion * society * policy
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/V1511
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266812
0462019 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana
- Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra
Naše společnost 2015 - prosinec.
[Our Society 2015 - December.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: public opinion * society * policy
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/V1512
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266813
0462018 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana
- Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra
Naše společnost 2016 - leden.
[Our Society 2016 - January.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: public opinion * society * policy
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/V1601
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266838
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0462017 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana
- Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra
Naše společnost 2016 - únor.
[Our Society 2016 - February.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: public opinion * society * policy
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/V1602
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266815
0462016 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana
- Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra
Naše společnost 2016 - březen.
[Our Society 2016 - March.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: public opinion * society * policy
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/V1603
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266816
0462015 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana
- Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra
Naše společnost 2016 - duben.
[Our Society 2016 - April.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: public opinion * society * policy
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/V1604
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266817
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Elektronický dokument – not RIV – 1
0468058 - SOU-Z 2017 CZ eng E - Elektronický dokument
Ďurďovič, Martin
A Guide to Communication and Participation in Decision-Making on Siting the Deep
Geological Repository.
[textový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. E
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TD020170
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: radioactive waste * public participation * applied social research
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://www.soc.cas.cz/publikace/guide-communication-and-participation-decisionmaking-siting-deep-geological-repository
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0265958
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Uspořádání konference, workshopu, výstavy – RIV – 33
0471735 - SOU-Z 2017 RIV eng U - Uspořádání akce
Gibas, Petr - Boumová, Irena - Samec, Tomáš
Nature – home – housing: Negotiating urban space and its development.
[Praha, 31.10.2016, (W-WRD 13/9)]
Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/13
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: home * nature * urban space
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269074
0470198 - SOU-Z 2017 RIV cze U - Uspořádání akce
Cidlinská, Kateřina - Fucimanová, Martina
Mentoringový program pro začínající vědkyně a vědce.
[Mentoring program for early-career researchers.]
[Praha, 01.11.2016-15.11.2016, (E-CST 500/0)]
Grant CEP: GA MŠk LE14021
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: early career researchers * mentoring * academic career
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267902
0470196 - SOU-Z 2017 RIV cze U - Uspořádání akce
Cidlinská, Kateřina - Fucimanová, Martina
Mentoringový program pro středoškolačky.
[Mentoring program for female high-school students.]
[Praha, 01.11.2016-15.11.2016, (E-CST 500/0)]
Grant CEP: GA MŠk LE14021
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: female high-school students * mentoring * technic
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267901

0470191 - SOU-Z 2017 RIV cze U - Uspořádání akce
Víznerová, Hana - Bartoš, Jiří
Seminář k výzvě Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj (OP VVV).
[Gender equality in the call in the Operational programme research, development and
education.]
[Praha, 15.11.2016, (W-CST 29/0)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: gender equality * research organisations * Operational programme
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267896
0470190 - SOU-Z 2017 RIV cze U - Uspořádání akce
Víznerová, Hana - Bartoš, Jiří
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Jak prosazovat genderovou rovnost v mojí instituci: Zkušenosti z Velké Británie.
Workshop Pracovní skupiny pro změnu.
[How to promote gender equality in my institution: Best practices from the UK.]
[Praha, 17.10.2016, (W-CST 9/0)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: structural change * gender equality * research organisations
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267894
0470188 - SOU-Z 2017 RIV cze U - Uspořádání akce
Víznerová, Hana - Bartoš, Jiří
Politika genderové rovnosti ve vědě v ČR a EU.
[National and European gender equality policy in science.]
[Praha, 25.05.2016, (W-CST 25/0)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: gender equality * science * policy
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267893

0470187 - SOU-Z 2017 RIV cze U - Uspořádání akce
Víznerová, Hana
Vyšší zastoupení žen ve vedení: Jak na to? Workshop Pracovní skupiny pro změnu.
[Women researchers and leadership.]
[Praha, 31.03.2016, (W-CST 9/0)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: structural change * women researchers * leadership
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267891

0469615 - UEF-S 2017 RIV eng U - Uspořádání akce
Brož, Luděk - Stöckelová, Tereza - Vostal, Filip
Parasitic Relations in Academic PublishIng.
[Praha, 02.06.2016, (K-WRD 12/2)]
Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
Institucionální podpora: RVO:68378076 ; RVO:68378025 ; RVO:67985955
Klíčová slova: predatory publishing * evaluation of science * open access
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie; AO - Sociologie, demografie
(SOU-Z); AA - Filosofie a náboženství (FLU-F)
https://derivace.wordpress.com/2016/05/20/konference-paraziticke-vztahy-vakademickem-publikovani/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267645

0469496 - SOU-Z 2017 RIV cze, eng U - Uspořádání akce
Stöckelová, Tereza - Vostal, Filip - Brož, Luděk
Mezi bibliometrií a peer review: Jak smysluplně a průhledně hodnotit vědecký výzkum.
[Between bibliometrics and peer review: How meaningfully and transparently evaluate
academic research?.]
[Praha, 18.11.2016, (K-EUR 70/1)]
Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
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Institucionální podpora: RVO:68378025 ; RVO:68378076 ; RVO:67985955
Klíčová slova: research evaluation * science policy * responsible evaluatio *
bibliometrics * peer review
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie; AC - Archeologie, antropologie, etnologie
(UEF-S)
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267278

0468991 - SOU-Z 2017 RIV cze U - Uspořádání akce
Dlouhá, Marie - Prokschová, Daniela
Mladí lidé a politika napříč hranicemi: Jak a proč se čeští a němečtí studenti angažují v
politice?.
[Young People and Politics across the Borders: How and Why get Czech and German
Students involved in Politics?.]
[Praha, 15.12.2016, (W-CST 21/0)]
Grant CEP: GA ČR GA16-04885S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: student political and civic engagement * youth activism * primary and
secondary political socialization
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266903
0468987 - SOU-Z 2017 RIV cze U - Uspořádání akce
Císař, Ondřej - Dlouhá, Marie
Sociální hnutí a politický protest po roce 1989: Inventura a perspektivy jednoho
výzkumného směru.
[Social Movements and Political Protest after 1989.]
[Praha, 20.10.2016, (W-CST 33/0)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: social movements * protest * Czech Republic
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266902
0468981 - SOU-Z 2017 RIV cze U - Uspořádání akce
Dlouhá, Marie - Krulichová, Eva
Pocit bezpečí a obavy z kriminality v České republice.
[Feeling of Safety and Fear of Crime in the Czech Republic.]
[Praha, 01.12.2016, (W-CST 20/0)]
Grant CEP: GA MŠk LM2015066
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: feeling of safety * fear of crime * victimization risk
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266896

0468979 - SOU-Z 2017 RIV slo U - Uspořádání akce
Kážmér, Ladislav - Šalamounová, Petra
Geografia zdravia a chorôb - aktuálne metodologické prístupy a aplikácie.
[Geography of health and disease – contemporary methodology and applications.]
[Praha, 18.02.2016, (W-CST 10/0)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
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Klíčová slova: geography of health and disease * methodology * multilevel analysis
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266891
0468977 - SOU-Z 2017 RIV eng U - Uspořádání akce
Šalamounová, Petra - Fleck, Ch.
In Hirschman’s footsteps: Is there a specific rhetoric of populism?.
[Praha, 08.12.2016, (W-CST 25/0)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: populism * politics * Hirschman
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266872

0468975 - SOU-Z 2017 RIV cze U - Uspořádání akce
Plecitá, Klára - Dlouhá, Marie
Národní hrdost jako sociální emoce: proč je tak mnoho Čechů tak málo hrdých na své
občanství?.
[National pride as a social emotion: why are so many Czechs so little proud of their
citizenship?.]
[Praha, 05.05.2016, (W-CST 14/0)]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LG12023
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: general national pride * national identity * political support
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266869

0467721 - SOU-Z 2017 RIV cze U - Uspořádání akce
Dudová, Radka - Křížková, Alena - Hašková, Hana - Wichterlová, L. - Skálová, H.
Celoživotní ekonomické dopady mateřství.
[Conference Life-Long Economic Effects of Motherhood.]
[Praha, 12.05.2016, (K-EUR 75/2)]
Grant ostatní: Norway Grants(NO) 274
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: motherhood * gender inequalities
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0265764
0467302 - SOU-Z 2017 RIV eng U - Uspořádání akce
Kostelecký, Tomáš
Social Changes of Silk Road Economic Belt Countries II.
[Praha, 02.09.2016-03.09.2016, (K-WRD 25/10)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: transformation * social change * China * Central-Eastern Europe
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0265431
0466736 - SOU-Z 2017 RIV eng U - Uspořádání akce
Semyonov, M. - Pospíšilová, Marie - Čermáková, Dita
Attitudes toward Immigrants.
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[Praha, 24.11.2016, (W-CST 27/0)]
Grant CEP: GA MŠk LM2015066
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: immigrants * hierarchical age-cohort-period model (HAPC) * antiimmigrant sentiment
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0264975

0466733 - SOU-Z 2017 RIV eng U - Uspořádání akce
Yavuz, P. E. - Dlouhá, Marie
Not so far away from West, the Turn of Art in Bratislava (1960-1980).
[Praha, 26.05.2016, (W-EUR 7/3)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Art * Bratislava * avant-garde
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0264972

0466732 - SOU-Z 2017 RIV cze U - Uspořádání akce
Růžička, J. - Pospíšilová, Marie
Jak učit Data Science.
[How to teach Data Science.]
[Praha, 10.11.2016, (W-CST 28/0)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Python * big data * data science
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0264970

0466731 - SOU-Z 2017 RIV cze U - Uspořádání akce
Numerato, D. - Dlouhá, Marie
Aktivismus fotbalových fanoušků v Evropě a sociální změna.
[Football fans activism in Europe and social change.]
[Praha, 09.06.2016, (W-CST 10/0)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: football activism * fans * security service
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0264967

0466708 - SOU-Z 2017 RIV eng U - Uspořádání akce
Koopmans, R. - Šalamounová, Petra
Cosmopolitanism and Communitarianism – How Globalization Is Reshaping Politics in
the 21st Century.
[Praha, 03.11.2016, (W-EUR 23/2)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: globalization * politics * cosmopolitanism * communitarianism
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0264955
0466702 - SOU-Z 2017 RIV cze U - Uspořádání akce
Hrubeš, M. - Šalamounová, Petra
188

(Re)Konstrukce významu ve veřejné diskusi: Od léčby Evropskou unií k evropskému
vazalství?.
[(Re)construction of meaning in public debate: From EU Cure-All to EU vassalage.]
[Praha, 24.11.2016, (W-CST 20/0)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: European union * discourse * EU membership
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0264948
0466332 - FLU-F 2017 RIV cze, slo U - Uspořádání akce
Hrubec, Marek - Brabec, Martin - Krejčík, Jiří - Hohoš, L. - Dinuš, P.
Globální konflikty a lokální souvislosti: část 2.
[Global Conflicts and Local Interactions: part 2.]
[Bratislava, 10.11.2016-11.11.2016, (K-EUR 37/32)]
Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
Institucionální podpora: RVO:67985955 ; RVO:68378025
Klíčová slova: global * local * conflicts * interactions
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství; AO - Sociologie, demografie (SOU-Z)
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0265883
0466329 - FLU-F 2017 RIV cze U - Uspořádání akce
Hrubec, Marek - Brabec, Martin - Krejčík, Jiří - Hohoš, L. - Dinuš, P.
Globální konflikty a lokální souvislosti: část 1.
[Global Conflicts and Local Interactions: part 1.]
[Praha, 07.11.2016-09.11.2016, (K-WRD 71/5)]
Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
Institucionální podpora: RVO:67985955 ; RVO:68378025
Klíčová slova: global * local * conflicts * interactions
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství; AO - Sociologie, demografie (SOU-Z)
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0265882
0466152 - SOU-Z 2017 RIV cze U - Uspořádání akce
Kalvas, F. - Šalamounová, Petra
Modelování náboženské paměti.
[Religious Memory modelling.]
[Praha, 19.5.2016, (W-CST 7/0)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: multi-agent modeling * religion * collective memory
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0264550

0466151 - SOU-Z 2017 RIV cze U - Uspořádání akce
Jurajda, Š. - Dlouhá, Marie
Intergenerational Transmission of Nationalism: What’s in a Name in a War a Zkušenosti
s hodnocením vědeckých výstupů v SHV oborech
[Intergenerational Transmission of Nationalism: What’s in a Name in a War and
Experiences with research outcome evaluation in SVH (social sciences and humanities).]
[Praha, 2.6.2016, (W-CST 9/0)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
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Klíčová slova: nationalism * Croatia * World War II * research outcome evaluation
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0264549

0466149 - SOU-Z 2017 RIV cze U - Uspořádání akce
Husák, J. - Šalamounová, Petra
Výzkum o mládeži v ČR a jeho využití pro veřejné politiky? Aktuální výzvy a příležitosti.
[Surveys on youth in CR and their use for public policy? Actual challenges and
opportunities.]
[Praha, 13.10.2016, (W-CST 29/0)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: youth * public policy * Youth Strategy
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0264548

0466147 - SOU-Z 2017 RIV cze U - Uspořádání akce
Huntová, H. - Šalamounová, Petra
Promítání filmu: Výzkumnická fiála. Čtvrtstoletí českého výzkumu trhu.
[Movie projection: Researchers´ pinnacle. Quarter century of market research.]
[Praha, 26.5.2016, (W-CST 8/0)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: market research * Market Research Companies
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0264545
0465953 - SOU-Z 2017 RIV eng U - Uspořádání akce
Gille, Z. - Šalamounová, Petra
Thriftiness, Reusing and Do-It-Yourself: Rethinking Consumption and Political
Subjectivity in State Socialism.
[Praha, 14.11.2016, (W-EUR 24/1)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: consumption * prosumption * Eastern Europe
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0264416
0462044 - SOU-Z 2017 RIV cze U - Uspořádání akce
Uhde, Zuzana
Rovnost nezná hranice.
[Equality beyond Borders.]
[Praha, 20.06.2016, (W-EUR 40/5)]
Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: gender * migration * violence
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://globalnikonflikty.cz/2016/05/25/rovnost-nezna-hranice/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0261584
0459906 - SOU-Z 2017 RIV eng U - Uspořádání akce
Ďurďovič, Martin - Vinopal, Jiří
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PLATENSO WP2 meetIng.
[Praha, 15.02.2016, (W-EUR 9/2)]
GRANT EU: European Commission(XE) 605140 - PLATENSO
Zdroj financování: R - rámcový projekt EK
Klíčová slova: energy policy * social aspects of nuclear energy
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0260062
0457026 - SOU-Z 2016 RIV eng U - Uspořádání akce
Krejčí, Jindřich - Bakanová, N.
4th Meeting of the CESSDA General Assembly.
[Praha, 14.01.2016-15.01.2016, (W-EUR 32/30)]
Grant CEP: GA MŠk LM2010006
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: CESSDA
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0257471
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Uspořádání konference, workshopu, výstavy – not RIV – 2
0471809 - SOU-Z 2017 cze U - Uspořádání akce
Wichterlová, L. - Skálová, H. - Křížková, Alena - Simerská, L.
OSVČ jako prekérní forma zaměstnání.
[Entrepreneurship as a precarious type of employment.]
[Praha, 09.06.2016, (W 25/0)]
Grant ostatní: Norway Grants(NO) 274
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Entrepreneurship * employment
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269142

0470214 - SOU-Z 2017 cze U - Uspořádání akce
Vohlídalová, Marta - Straková, Naděžda
Vítání knihy Sólo pro soprán: o ženách v české politice.
[Book launch - Solo for Soprano: on Women in Czech Politics.]
[Praha, 23.11.2016-23.11.2016, (W-CST 50/0)]
Grant ostatní: Norway Grants(NO) 255
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: women * politics * gender inequalitites
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267922
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Výzkumná zpráva souhrnná – smluvní výzkum - RIV – 8
0472370 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan - Čadová, Naděžda - Štohanzlová, Iva
Obraz Českého statistického úřadu u české veřejnosti 2016.
[Image of Czech Statistical Office in the view of Czech public 2016.]
1. - Praha: Český statistický úřad, 2016. 45 s.
Grant ostatní: Český statistický úřad(CZ) 700167
Zdroj financování: V - jiné veřejné zdroje
Klíčová slova: Czech statistical office * public opinion reserch
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269695

0472369 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan - Čadová, Naděžda - Vinopal, Jiří
Kvalita pracovního života v České republice v roce 2016.
[Quality of Working Life in 2016.]
1. - Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2016. 4 s.
Grant ostatní: Výzkumný ústav bezpečnosti práce(CZ) 700165
Zdroj financování: V - jiné veřejné zdroje
Klíčová slova: quality of working life * public opinion reserch * SQWL
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269691

0472367 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda - Pilecká, Jarmila
Mediální gramotnost obyvatel ČR.
[Quality of Life in the Czech Republic in 2016.]
1. - Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, 2016. 11 s.
Grant ostatní: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd(CZ) 700160
Zdroj financování: V - jiné veřejné zdroje
Klíčová slova: media literacy * public opinion survey
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269690
0472365 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan - Čadová, Naděžda - Vinopal, Jiří
Kvalita života v České republice v roce 2016.
[Quality of Life in the Czech Republic in 2016.]
1. - Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta, 2016. 4 s.
Grant ostatní: Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta(CZ) 700166
Zdroj financování: V - jiné veřejné zdroje
Klíčová slova: quality of life * public opinion reserch
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269687
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0472363 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
Buchtík, Martin - Pospíšilová, Marie - Samec, Tomáš - Lachmann, Filip
Mladí lidé a alkohol.
[Young people and alcohol.]
1. - Praha: Potravinářská komora ČR, 2016. 107 s.
Grant ostatní: Potravinářská komora ČR(CZ) 700158
Zdroj financování: V - jiné veřejné zdroje
Klíčová slova: young people * alcohol drinking
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269684

0472360 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda - Červenka, Jan
Databáze sociálněgeografických ukazatelů reflektujících postoje obyvatelstva Česka.
[Database of sociogeographic indicators reflecting the attitudes of the Czech population.]
1. - Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2016. 51 s.
Grant ostatní: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta(CZ) 700157
Zdroj financování: V - jiné veřejné zdroje
Klíčová slova: social geography * public opinion
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269682
0472358 - SOU-Z 2017 RIV CZ eng V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda - Turoň, Petr
National Report on Czech National Citizen Vision Workshop.
1. - Praha: Technologické centrum AV ČR, 2016. 4 s.
Grant ostatní: Technologické centrum AV ČR(CZ) 700155
Zdroj financování: V - jiné veřejné zdroje
Klíčová slova: recruitment * visions
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269681

0471672 - SOU-Z 2017 RIV CZ eng V - Výzkumná zpráva
Stöckelová, Tereza - Szenassy, Edit - Otáhal, L. - Holoubková, Hana - Bartáková,
Dana
Contribution to the FRA Annual Report 2016.
1. - Praha: European Agency for fungamental rights (FRA), 2016. 60 s.
Grant ostatní: European Agency for fungamental rights(XE) 700144
Zdroj financování: V - jiné veřejné zdroje
Klíčová slova: basic human rights
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269021
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Výzkumná zpráva – RIV – do RIV jako O - 4
0470255 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
Vohlídalová, Marta
Postavení mužů a žen na VŠCHT Praha: Zpráva z analýzy agregovaných statistik (2. vlna).
[Position of men and women at ICT Prague: Report from analysis of aggregated statistics
(2nd wave).]
1. - Praha: VŠCHT, 2016. 70 s.
GRANT EU: European Commission(XE) 611034 - TRIGGER
Zdroj financování: R - rámcový projekt EK
Klíčová slova: gender equality * ICT Prague
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267944

0470254 - SOU-Z 2017 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 (2. vlna).
[Report from the survey on life and work conditions of employees in ICT Prague:
Pedagogical staff and researchers (2nd Wave).]
1. - Praha: VŠCHT, 2016. 70 s.
GRANT EU: European Commission(XE) 611034 - TRIGGER
Zdroj financování: R - rámcový projekt EK
Klíčová slova: survey * working conditions * ICT Prague
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267942
0470250 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
Vohlídalová, Marta - Maříková, Hana - Volejníčková, Romana
Závěrečná zpráva z focus groups: postoje české veřejnosti k politice, politické
angažovanosti a ženám v politice.
[Final report on focus groups: public attitudes towards politics, political engagement
and women in politics.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 74 s.
Grant ostatní: Norway Grants(NO) 255
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: women * politics * focus groups
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://www.soc.cas.cz/sites/default/files/soubory/zprava_fg_sou_final.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267940

0470245 - SOU-Z 2017 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 (2. vlna).
[Report from the survey on life and work conditions of employees in ICT Prague:
Technical and administrative staff (2 nd Wave).]
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1. - Praha: VŠCHT, 2016. 43 s.
GRANT EU: European Commission(XE) 611034 - TRIGGER
Zdroj financování: R - rámcový projekt EK
Klíčová slova: survey * working conditions * ICT Prague
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267938
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Výzkumná zpráva – not RIV – 147
0469892 - SOU-Z 2017 CZ eng V - Výzkumná zpráva
Večerník, Jiří - Mysíková, Martina
Poverty in the Czech Republic: A Critical look at EU Indicators.
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 54 s. ISBN 978-80-7330-290-0
Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/13
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: poverty measurement * Czech Republic * EU indicators
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267665

0468039 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Černá, Lucie - Pilecká, Jarmila
Dodržování vánočních zvyků v českých domácnostech - prosinec 2016.
[Observance of Christmas traditions in Czech households – December 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 3 s. Tiskové zprávy CVVM, po161221b.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Christmas * traditions
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/other/observance-of-christmas-traditions-in-czechhouseholds-december-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266754
0468037 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda - Malina, Ondřej
Spokojenost s životem – listopad 2016.
[Contentment with Life - November 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, ov161221a.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: satisfaction
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/relations-attitudes/contentment-with-life-november-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266756
0468036 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda - Malina, Ondřej
Obavy a příprava na důchod – listopad 2016.
[Concerns and preparations for pension – November 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, es161220.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: financial security * savings * retirement
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/social-policy/concerns-and-preparations-for-pensionnovember-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266757
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0467716 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Dudová, Radka - Hašková, Hana - Křížková, Alena
Ekonomické náklady mateřství – kvalitativní sondy.
[Economic costs of motherhood – qualitative research.]
Praha: Gender Studies, o. p. s., 2016. 54 s.
Grant ostatní: Norway Grants(NO) 274
Zdroj financování: V - jiné veřejné zdroje
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: motherhood * costs of motherhood
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://genderstudies.cz/download/Ekon_naklady_kvali_sondy_vyzkumna_zprava_uno
r_2016_fin_format.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0265761
0467564 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Důvěra ústavním institucím v prosinci 2016.
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in
December 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, pi161216.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: confidence in constitutional institutions * political situation
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/politicians-political-institutions/confidence-inconstitutional-institutions-and-satisfaction-with-political-situation-in-december-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266758

0467561 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda
Občané o vztazích ČR s některými zeměmi - listopad 2016.
[Citizens on Relations of the Czech Republic to Other Countries - November 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, pm161216.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: relations with countries
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/international-relations/citizens-on-relations-of-the-czechrepublic-to-other-countries-november-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266759

0467360 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Stranické preference a volební model v prosinci 2016.
[Party Preferences and Voting Model in December 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, pv161215.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Party Preferences * Voting Model
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/election-parties/party-preferences-and-voting-model-indecember-2016
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Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266760

0467346 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Pilecká, Jarmila
Názory české veřejnosti na stav důchodového systému ČR - listopad 2016.
[Attitudes toward retirement system of The Czech Republic– November 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, es161214.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: retirement system * pensions
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/social-policy/attitudes-toward-retirement-system-of-theczech-republic-november-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266761
0467335 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Pilecká, Jarmila
Názory české veřejnosti na sociální zabezpečení – listopad 2016.
[Attitudes toward social system securing – November 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, es161207.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: social policy
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/social-policy/attitudes-toward-social-system-securingnovember-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266762
0467329 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda
Občané o důchodovém systému – listopad 2016.
[Citizens on the Pension System - November 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, es161212.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: pension system * financial security
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/social-policy/citizens-on-the-pension-system-november2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266763

0466361 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Důvěra ústavním institucím v listopadu 2016.
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in
November 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, pi161205.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: constitutional institutions * confidence
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/politicians-political-institutions/confidence-inconstitutional-institutions-and-satisfaction-with-political-situation-in-november-2016
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Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266778

0466357 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Pilecká, Jarmila
Názory veřejnosti na důvody vstupu do politické strany.
[Public Opinion on Reasons for Joining Political Parties.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pv161205.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: political parties
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/election-parties/public-opinion-on-reasons-for-joiningpolitical-parties-2
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266779

0466338 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Pilecká, Jarmila
Občané o obchodní smlouvě TTIP a dohodě CETA - říjen 2016.
[Citizens on the TTIP and CETA contracts - October 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pm161115.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: TTIP * CETA
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/international-relations/citizens-on-the-ttip-and-cetacontracts-october-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266780
0466150 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Stranické preference a volební model v listopadu 2016.
[Party Preferences and Voting Model in November 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, pv161128.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Party preference * Voting model
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/election-parties/party-preferences-and-voting-model-innovember-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266781

0466018 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Česká veřejnost o dění na Ukrajině – říjen 2016.
[Czech Public on Ukraine - October 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pm161125b.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Ukraine
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/international-relations/czech-public-on-ukraine-october2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266837
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0466015 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Česká veřejnost o tzv. Islámském státu – říjen 2016.
[Czech Public on So-Called Islamic State - October 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, pm161125a.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Islamic State
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/international-relations/czech-public-on-so-called-islamicstate-october-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266782

0465860 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Vinopal, Jiří
Role chuti a ceny při výběru piva a hodnocení českého prvenství v jeho konzumaci v roce
2016.
[The role of taste and price in beer choice and attitudes to Czech primacy in beer
consumption in 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, or161123b.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: beer * taste * price
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/other/the-role-of-taste-and-price-in-beer-choice-andattitudes-to-czech-primacy-in-beer-consumption-in-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266783
0465857 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Vinopal, Jiří
Obliba restauračních zařízení a nápojů v roce 2016.
[Popularity of Gastronomical Facilities and Drinks in 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, or161123c.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: gastronomical facilities * drink
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/other/opularity-of-gastronomical-facilities-and-drinks-in2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266784

0465854 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Vinopal, Jiří
Pivo v české společnosti v roce 2016.
[Beer in Czech society in 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, or161123a.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: beer * Pubs
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/other/beer-in-czech-society-in-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266785
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0465822 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Pilecká, Jarmila - Červenka, Jan
Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků - říjen 2016.
[Attitude of Czech Public to Accepting of Refugees in October 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 10 s. Tiskové zprávy CVVM, pm161123.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: refugees * Ukraine * Middle East * North Africa
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/international-relations/attitude-of-czech-public-toaccepting-of-refugees-in-october-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266786

0465791 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Důvěra vrcholným politikům – říjen 2016.
[Popularity of Top Politicians - October 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pi161122.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: top politicians * popularity
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/politicians-political-institutions/popularity-of-toppoliticians-october-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266787

0465780 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Tuček, Milan
Občané o ekonomické situaci svých domácností – říjen 2016.
[Citizens on Economic Situation of Their Households - October 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, eu161121.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: financial situation * feeling of poverty * household
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/work-income-living-level/citizens-on-economic-situation-oftheir-households-october-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266788

0465773 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda
Česká veřejnost o amerických prezidentských volbách - říjen 2016.
[Czech public about United States presidential election - October 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pm161108.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: US presidential election * foreign policy * USA
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/international-relations/czech-public-about-united-statespresidential-election-october-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266789
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0465586 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Tuček, Milan
Hodnocení některých sociálních podmínek – říjen 2016.
[Evaluation of Some Social Conditions - October 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, eu161116.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: social conditions
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/work-income-living-level/evaluation-of-some-socialconditions-october-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266790

0465581 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Malina, Ondřej - Čadová, Naděžda
Hodnocení poměrů v České republice po listopadu 1989 – říjen 2016.
[November 1989 in the view of Czech public - October 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pd161116.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Velvet Revolution
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/democracy-civic-society/november-1989-in-the-view-ofczech-public-october-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266791
0465580 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Důvěra ústavním institucím v říjnu 2016.
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in
October 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, pi161111.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: constitutional institutions * confidence
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/politicians-political-institutions/confidence-inconstitutional-institutions-and-satisfaction-with-political-situation-in-october-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266792

0465578 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Malina, Ondřej
Postoje obyvatel České republiky k politickým stranám – září 2016.
[Attitudes towards political parties in Czech society – September 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, pv161107a.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: political parties * elections * corruption
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/election-parties/attitudes-towards-political-parties-in-czechsociety-september-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266793
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0465576 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Voliči a strany – září 2016.
[Parties and Voters - September 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, pv161107b.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: political Parties * voters
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/election-parties/parties-and-voters-september-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266794
0464567 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Stranické preference a volební model v říjnu 2016.
[Party Preferences and Voting Model in October 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, pv161101.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: political Parties * Party preference * Voting model
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/election-parties/party-preferences-and-voting-model-inoctober-2016-2
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266795

0464395 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda
Česká veřejnost o amerických prezidentských volbách a americké zahraniční politice - září
2016.
[Czech public about United States presidential election and foreign policy of the United
States - September 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, pm161025.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: US presidential election * foreign policy * USA
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/international-relations/czech-public-about-united-statespresidential-election-and-foreign-policy-of-the-united-states-september-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266796

0464392 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Pilecká, Jarmila - Červenka, Jan
Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků - září 2016.
[Attitude of Czech Public to Accepting of Refugees in September 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 10 s. Tiskové zprávy CVVM, pm161021.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: refugees * Ukraine * Middle East * North Africa
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/international-relations/attitude-of-czech-public-toaccepting-of-refugees-in-september-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266797
204

0464023 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Pilecká, Jarmila
Důvěra názorům vybraných skupin vyjadřujících se k veřejným otázkám v ČR - září 2016.
[Trust to Groups of People Expressing Their Opinions on Public Issues - September
2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, po161019.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: top politicians * political parties * trust
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/other/trust-to-groups-of-people-expressing-their-opinionson-public-issues-september-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266798
0463917 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Důvěra stranickým představitelům – září 2016.
[Popularity of Party Representatives - September 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pi161017.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: top politicians * political parties * trust
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/politicians-political-institutions/popularity-of-partyrepresentatives-september-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266799

0463914 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Tuček, Milan
Důvěra k vybraným institucím veřejného života – září 2016.
[Trust to Some Public Institutions - September 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, or161014.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: ocial institutions * trust
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/other/trust-to-some-public-institutions-september-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266800

0463912 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Tuček, Milan
Veřejnost o speciálních školách a inkluzivním vzdělávání – září 2016.
[Public on Special Schools and Inclusive Education - September 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, or161013.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: special schools * education
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/other/public-on-special-schools-and-inclusive-educationseptember-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266801
0463767 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
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Malina, Ondřej
Postoje obyvatel České republiky k novele zákona o českém školství, platbám za vysoké
školy a státním maturitám – září 2016.
[Attitudes of the Czech society towards an amendment of a law about Czech educational
system, higher education fees and standardized secondary school graduation tests –
September 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, or161012.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Czech education * educational system
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/other/attitudes-of-the-czech-society-towards-anamendment-of-a-law-about-czech-educational-system-higher-education-fees-andstandardized-secondary-school-graduation-tests-september-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266802
0463646 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Tuček, Milan
Hodnocení kvality různých typů škol – září 2016.
[Different types of schools in opinions of the Czech public - September 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, or161010.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Czech education * types of school
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/other/different-types-of-schools-in-opinions-of-the-czechpublic-september-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266803

0463398 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Důvěra ústavním institucím v září 2016.
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in
September 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, pi160930.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: confidence * constitutional institutions * Chambers of Parliament *
President * Government * Regional Councils
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/politicians-political-institutions/confidence-inconstitutional-institutions-and-satisfaction-with-political-situation-in-september-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266804

0463205 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan - Ďurďovič, Martin
Znalost a hodnocení jaderné fúze.
[Knowledge and Assessment of Nuclear Fusion.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, oe160929b.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: energy * nuclear fusion
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
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http://cvvm.soc.cas.cz/en/ecology/knowledge-and-assessment-of-nuclear-fusion
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266805

0463180 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan - Ďurďovič, Martin
Veřejnost o energetické politice a budoucnosti výroby elektrické energie.
[Public on Energy Policy and the Future of Power Production.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 9 s. Tiskové zprávy CVVM, oe160929a.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: energy * energy policy
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/ecology/public-on-energy-policy-and-the-future-of-powerproduction
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266806
0463152 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Stranické preference a volební model v září 2016.
[Party Preferences and Voting Model in September 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, pv160927.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Party preference * model of voting
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/election-parties/party-preferences-and-voting-model-inseptember-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266807

0463148 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Buchtík, Martin - Pilecká, Jarmila
Vyhazování vzhledově nedokonalé zeleniny jako jedna z forem plýtvání potravinami –
červen 2016.
[Czech public about perfect and imperfect crops purchase – June 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, or160926a.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: purchase of fruits * imperfect appearance * foodwaste
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/other/czech-public-about-perfect-and-imperfect-cropspurchase-june-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266808

0463147 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Buchtík, Martin - Pilecká, Jarmila
Informovanost české veřejnosti o bezlepkové dietě – červen 2016.
[Czech public awareness about the gluten-free diet – June 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, or160926b.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: gluten * diet
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/other/czech-public-awareness-about-the-gluten-free-diet-

207

june-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266809

0463038 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Buchtík, Martin - Pilecká, Jarmila
Spotřeba a plýtvání potravinami jako sociální problém – červen 2016.
[Food waste as a social problem - June 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 9 s. Tiskové zprávy CVVM, or160923b.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: food wastage
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/other/consumption-of-food-waste-and-as-a-social-problemjune-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266810

0462982 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Buchtík, Martin - Pilecká, Jarmila
Česká veřejnost k problematice geneticky upravených potravin – červen 2016.
[Attitude of Czech Public to genetically modified food - June 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, or160923.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: genetically modified food
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/other/attitude-of-czech-public-to-genetically-modified-foodjune-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266811

0461923 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Veřejnost o jaderné energetice – květen 2016.
[Public on Nuclear Power Engineering - May 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i, 2016. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, oe160819.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: environment * nuclear energy
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/ecology/public-on-nuclear-power-engineering-may-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266818
0461621 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Hodnocení ekonomické situace a materiálních životních podmínek v středoevropském
srovnání – léto 2016.
[Evaluation of Economic Situation and Material Living Conditions in Central European
Comparison - Summer 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, ev160810.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: material living conditions * economic situation
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/economic-development/evaluation-of-economic-situation208

and-material-living-conditions-in-central-european-comparison-summer-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266819

0461417 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Malina, Ondřej
Česká společnost a onemocnění AIDS - červen 2016.
[Czech Society and AIDS – June 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, oz160802.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: AIDS
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/health-leisure-time/czech-society-and-aids-june-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266820

0461366 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – červen 2016.
[Citizens on Economic Situation of the Czech Republic and Living Standard of Their
Households - June 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, ev160728.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: economic situation
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/economic-development/citizens-on-economic-situation-ofthe-czech-republic-and-living-standard-of-their-households-june-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266822

0461333 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Česká veřejnost o tzv. Islámském státu – červen 2016.
[Czech Public on So-Called Islamic State - June 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pm160727.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Islamic State
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/international-relations/czech-public-on-so-called-islamicstate-june-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266823

0461250 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Tuček, Milan
Česká veřejnost o nezaměstnanosti – červen 2016.
[Czech Public on Unemployment - June 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, eu160726.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: unemployment
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/work-income-living-level/czech-public-on-unemploymentjune-2016
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Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266824

0461235 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda
Postoje veřejnosti k právům homosexuálů – červen 2016.
[Public Opinion on the Rights of Homosexuals - June 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, ov160722.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: homosexuality * registered partnership * children adoption
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/relations-attitudes/public-opinion-on-the-rights-ofhomosexuals-june-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266825

0461187 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti – červen 2016.
[Romanies and Coexistence with Them in View of Czech Public – June 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, ov160721.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: minority * Romanies
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/relations-attitudes/romanies-and-coexistence-with-them-inview-of-czech-public-june-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266826
0461186 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda
Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti – červen 2016.
[Public Opinion on Abortion, Euthanasia and Death Penalty – June 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, ov160720.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: abortion * euthanasia * death penalty
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/relations-attitudes/public-opinion-on-abortion-euthanasiaand-death-penalty-june-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266827
0460773 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Pilecká, Jarmila
Česká veřejnost o dění na Ukrajině – červen 2016.
[Attitude of Czech Public to events on Ukraine in June 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pm160715.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Ukraine * security threat
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/international-relations/attitude-of-czech-public-to-eventson-ukraine-in-june-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266828
210

0460771 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Hodnocení činnosti politických stran a vybraných institucí – červen 2016.
[Evaluation of the Activities of Political Parties and Selected Institutions - June 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, pi160713.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: political parties
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/politicians-political-institutions/evaluation-of-the-activitiesof-political-parties-and-selected-institutions-june-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266829

0460769 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Důvěra vrcholným politikům – červen 2016.
[Popularity of Top Politicians - June 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, pi160712.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: top politicians * Popularity
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/politicians-political-institutions/popularity-of-toppoliticians-june-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266830

0460767 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Pilecká, Jarmila
Občané o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství – červen 2016.
[Citizens on the Transatlantic Trade and Investment Partnership - June 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 3 s. Tiskové zprávy CVVM, pm160711.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Transatlantic Trade and Investment Partnership * EU * USA
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/international-relations/citizens-on-the-transatlantic-tradeand-investment-partnership-june-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266831

0460405 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Důvěra ústavním institucím v červnu 2016.
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in June
2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 10 s. Tiskové zprávy CVVM, pi160628.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: confidence * constitutional institutions
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/politicians-political-institutions/confidence-inconstitutional-institutions-and-satisfaction-with-political-situation-in-june-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266834
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0460295 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Stranické preference a volební model v červnu 2016.
[Party Preferences and Voting Model in June 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 3 s. Tiskové zprávy CVVM, pv160623.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: satisfiction
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/election-parties/party-preferences-and-voting-model-injune-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0260413

0460221 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Tuček, Milan
Postoje k ochraně životního prostředí a jejímu financování – květen 2016.
[Attitudes towards Environment Protection and its Funding - May 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, oe160621.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: environment * environmental issues * attitudes environmental questions
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/ecology/attitudes-towards-environment-protection-and-itsfunding-may-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0260352
0460117 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Tuček, Milan
Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016.
[Evaluation of the Environment - May 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, oe160615.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: environment * environmental issues
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/ecology/evaluation-of-the-environment-may-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0260251

0460041 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Tuček, Milan
Hodnocení ochrany životního prostředí - květen 2016.
[Evaluation of environmental protection - May 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, oe160613.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: environment * enviromental protection
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/ecology/evaluation-of-environmental-protection-may-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0260205
0460021 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Malina, Ondřej
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Postoje a aktivity české společnosti vzhledem k životnímu prostředí - květen 2016.
[Attitudes and Activities of Czech Society Regarding the Environment – May 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, oe160610.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: environment
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/ecology/attitudes-and-activities-of-czech-society-regardingthe-environment-may-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0260180
0460016 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Spokojenost s životem – květen 2016.
[Contentment with Life - May 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v .v. i., 2016. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, ov160609.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: satisfiction
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/relations-attitudes/contentment-with-life-may-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0260178

0459880 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Pilecká, Jarmila - Buchtík, Martin
Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků květen 2016.
[Attitude of Czech Public to Accepting of Refugees in May 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 10 s. Tiskové zprávy CVVM, pm160607.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: accepting refugees * Ukraine * Middle East * North Africa
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/international-relations/attitude-of-czech-public-toaccepting-of-refugees-in-may-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0260072

0459878 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda
Česká veřejnost o globálních problémech – květen 2016.
[Czech Public on Global Environmental Problems – May 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, oe160606.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: environment * garbage cumulation * drinking water pollution
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/ecology/czech-public-on-global-environmental-problemsmay-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0260071
0459844 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – květen 2016.
[Citizens on Economic Situation of the Czech Republic and Living Standard of Their
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Households – May 201.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, ev160603.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: political Parties * political orientation * Chamber of Deputies * Voting
Model
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/economic-development/citizens-on-economic-situation-ofthe-czech-republic-and-living-standard-of-their-households-may-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0260028
0459630 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Hodnocení činnosti ministerstev – květen 2016.
[Evaluation of Activity of Ministries - May 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, pi160527.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: political Parties * political orientation * Chamber of Deputies * Voting
Model
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/politicians-political-institutions/evaluation-of-activity-ofministries-may-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259811

0459629 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Důvěra ústavním institucím v květnu 2016.
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in May
2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, pi160524.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: political Parties * political orientation * Chamber of Deputies * Voting
Model
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/politicians-political-institutions/confidence-inconstitutional-institutions-and-satisfaction-with-political-situation-in-may-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259810

0459463 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Stranické preference a volební model v květnu 2016.
[Party Preferences and Voting Model in May 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 3 s. Tiskové zprávy CVVM, pv160520.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: political Parties * political orientation * Chamber of Deputies * Voting
Model
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/election-parties/party-preferences-and-voting-model-inmay-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259662
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0459391 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Sebezařazení na levopravé škále politické orientace – duben 2016.
[Self-Classification on the Left-Right Scale of Political Orientation - April 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, po160517.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: left-right * political orientation
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/other/self-classification-on-the-left-right-scale-of-politicalorientation-april-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259599

0459298 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Spokojenost s životem – duben 2016.
[Contentment with Life - April 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, ov160511.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Contentment
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/relations-attitudes/contentment-with-life-april-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259531

0459231 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Tuček, Milan
Důvěra k vybraným institucím veřejného života v dubnu 2016.
[Trust to Some Public Institutions - April 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, po160509.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: social institutions
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/other/trust-to-some-public-institutions-april-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259466

0459161 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda
Hodnocení evropské integrace – duben 2016.
[Evaluation of European Integration - April 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, pm160503.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: European integration * European Union
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/international-relations/evaluation-of-european-integrationapril-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259400
0459111 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda
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Občané ČR o budoucnosti EU a přijetí eura – duben 2016.
[Czech Public’s Attitudes to Integration of EU and Adoption of the Euro - April 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pm160504.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: European integration * European Union
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/international-relations/czech-public-s-attitudes-tointegration-of-eu-and-adoption-of-the-euro-april-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259378

0459097 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda
Názory veřejnosti na členství České republiky v Evropské unii – duben 2016.
[Czech Public Opinion on the EU Membership - April 2016.]
1. - Praha, 2016. 7 s.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Europe Union * satisfaction with EU
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/international-relations/czech-public-opinion-on-the-eumembership-april-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259352

0459066 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – duben 2016.
[Citizens on Economic Situation of the Czech Republic and Living Standard of Their
Households – April 2016.]
1. - Praha, 2016. 5 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: economic situation * living standard
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie; AO - Sociologie, demografie (SOU-Z)
http://cvvm.soc.cas.cz/en/economic-development/citizens-on-economic-situation-ofthe-czech-republic-and-living-standard-of-their-households-april-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259334
0459050 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Pilecká, Jarmila
Důvěra v evropské a mezinárodní instituce – duben 2016.
[Confidence in European and International Institutions - April 2016.]
1. - Praha, 2016. 4 s.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: European Union * international institutions * United Nations * North
Atlantic Treaty Organisation
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/international-relations/confidence-in-european-andinternational-institutions-april-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259329
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0459049 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Důvěra ústavním institucím v dubnu 2016.
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in April
2016.]
1. - Praha, 2016. 8 s.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: constitutional institutions * confidence
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie; AO - Sociologie, demografie (SOU-Z)
http://cvvm.soc.cas.cz/en/politicians-political-institutions/confidence-inconstitutional-institutions-and-satisfaction-with-political-situation-in-april-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259328

0459048 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Česká veřejnost o tzv. Islámském státu a o dění na Ukrajině – březen 2016.
[Czech Public on So-Called Islamic State and Ukraine - March 2016.]
1. - Praha, 2016. 7 s.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Czech public * Ukraine
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/international-relations/czech-public-on-so-called-islamicstate-and-ukraine-march-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259327
0459047 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Buchtík, Martin - Pilecká, Jarmila
Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků březen 2016.
[Attitude of Czech Public to Accepting of Refugees in March 2016.]
1. - Praha, 2016. 9 s.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: refugees * Ukraine * Middle East * North Africa
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie; AO - Sociologie, demografie (SOU-Z)
http://cvvm.soc.cas.cz/en/international-relations/attitude-of-czech-public-toaccepting-of-refugees-in-march-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259326

0459045 - SOU-Z 2017 CZ eng V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Party Preferences and Voting Model in April 2016.
1. - Praha, 2016. 3 s.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Chamber of Deputies * Party preference * voting behaviour
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/election-parties/party-preferences-and-voting-model-inapril-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259306
0458980 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
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Červenka, Jan
Vztah české veřejnosti k národnostním skupinám žijícím v ČR – březen 2016.
[Relation to Different National Groups Living in the Czech Republic - March 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 3 s.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: national groups
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/relations-attitudes/relation-to-different-national-groupsliving-in-the-czech-republic-march-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259185

0458822 - SOU-Z 2017 cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Politická kultura veřejně činných lidí – březen 2016.
[Political Culture of Public Officials and Politicians - March 2016.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 8 s.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: political culture * public officials * politicians
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/political-situation/political-culture-of-public-officials-andpoliticians-march-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259062
0458782 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda
Postoje české veřejnosti k cizincům – březen 2016.
[Czech Public’s Attitudes to Foreigners - March 2016.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, ov160418b.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: foreigners * long-term residing
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/relations-attitudes/czech-public-s-attitudes-to-foreignersmarch-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259041

0458781 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda
Názory veřejnosti na usazování cizinců v ČR - březen 2016.
[Public Opinion on the Settling of Foreigners in the Czech Republic - March 2016.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, ov160418a.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: foreigners * long-term residing * acceptance of immigrants
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/relations-attitudes/public-opinion-on-the-settling-offoreigners-in-the-czech-republic-march-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259253
0458780 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda
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Postoje české veřejnosti k zaměstnávání cizinců – březen 2016.
[Attitudes of Czech Public Towards Employment of Foreigners - March 2016.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 3 s. Tiskové zprávy CVVM, ov160418c.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: foreigners * employment
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/relations-attitudes/attitudes-of-czech-public-towardsemployment-of-foreigners-march-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259254

0458723 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – březen 2016.
[Citizens on Economic Situation of the Czech Republic and Living Standard of Their
Households – March 2016.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, ev160413.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: economic situation * living standard
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/economic-development/citizens-on-economic-situation-ofthe-czech-republic-and-living-standard-of-their-households-march-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259255

0458704 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Tuček, Milan
Hodnocení životních podmínek v místě bydliště – březen 2016.
[Satisfaction with conditions of living at the place of residence – March 2016.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 10 s. Tiskové zprávy CVVM, or160413.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: satisfaction with life * locality * living conditions
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/other/satisfaction-with-conditions-of-living-at-the-place-ofresidence-march-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259256
0458540 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Tuček, Milan
Tolerance k vybraným skupinám obyvatel – březen 2016.
[Tolerance to Selected Groups of Population - March 2016.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, ov160411.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Social distance * drug addicts * criminals
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/relations-attitudes/tolerance-to-selected-groups-ofpopulation-march-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259257
0458492 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Pilecká, Jarmila
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Vliv na politické rozhodování – březen 2016.
[Influence on political decision making - March 2016.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 3 s. Tiskové zprávy CVVM, pd160408.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: level of influence * politicians
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/democracy-civic-society/influence-on-political-decisionmaking-march-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259258

0458455 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Pilecká, Jarmila
Názor na rozšířenost a míru korupce u veřejných činitelů a institucí – březen 2016.
[Attitude of Czech Public to Extend of Corruption in Public Institutions and between
Officials in March 2016.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, po160407.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: corruption * public institutions
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/other/attitude-of-czech-public-to-extend-of-corruption-inpublic-institutions-and-between-officials-in-march-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259259
0458434 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Tuček, Milan
Míra naléhavosti různých oblastí veřejného života – březen 2016.
[Urgency of Some Problems in the View of Public Opinion - March 2016.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 19 s. Tiskové zprávy CVVM, po160406.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: urgent problems * immigration * corruption
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/other/urgency-of-some-problems-in-the-view-of-publicopinion-march-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259260
0458338 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Důvěra stranickým představitelům – březen 2016.
[Popularity of Party Representatives - March 2016.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 3 s. Tiskové zprávy CVVM, pi160331.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Politics * Chamber of Deputies
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/politicians-political-institutions/popularity-of-partyrepresentatives-march-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259261
0458314 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Pilecká, Jarmila
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Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 2016.
[Involvement of Czechs in Public Life and Their Interest in Politics - February 2016.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pd160330.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: interest in politics * European Union * politics of the Czech Republic * civil
society
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/democracy-civic-society/involvement-of-czechs-in-publiclife-and-their-interest-in-politics-february-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259262
0458306 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Důvěra ústavním institucím v březnu 2016.
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in
March 2016.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, pi160329.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: constitutional institutions * Chambers of Parliament * President *
Government * Regional Councils
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/politicians-political-institutions/confidence-inconstitutional-institutions-and-satisfaction-with-political-situation-in-march-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259263

0458304 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Pilecká, Jarmila
Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků únor 2016.
[Attitude of Czech Public to Accepting of Refugees in February 2016.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 9 s. Tiskové zprávy CVVM, pm160329.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: refugees * Ukraine * Middle East * North Africa * security
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/international-relations/attitude-of-czech-public-toaccepting-of-refugees-in-february-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259264

0458282 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Stranické preference a volební model v březnu 2016.
[Party Preferences and Voting Model in March 2016.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 3 s. Tiskové zprávy CVVM, pv160324.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Party preference * voting model * elections
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/election-parties/party-preferences-and-voting-model-inmarch-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259265
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0458278 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda
Názory veřejnosti na nedemokratické alternativy politického systému – únor 2016.
[Opinions on Undemocratic Alternatives of Political System - February 2016.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, pd160324.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: undemocratic alternatives * political system
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/democracy-civic-society/opinions-on-undemocraticalternatives-of-political-system-february-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259266

0458264 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Názory na podílení se občanů na rozhodování – únor 2016.
[Views on the participation of citizens in decision-making - February 2016.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 3 s. Tiskové zprávy CVVM, pd160323.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: decision-making processes * local issues * politicians
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/democracy-civic-society/views-on-the-participation-ofcitizens-in-decision-making-february-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259267

0458248 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda
Zájem politiků o občany a možnosti občanů ovlivnit veřejnou sféru – únor.
[Politicians' Interest in Opinion of Ordinary Citizens and Possibilities of Citizens to
Influence Public Affairs - February 2016.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, pd160322.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: citizens opinions * public affairs
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/democracy-civic-society/politicians-interest-in-opinion-ofordinary-citizens-and-possibilities-of-citizens-to-influence-public-affairs-february-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259268
0458169 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda
Názory občanů na fungování demokracie a lidská práva v ČR – únor 2016.
[Public Opinion on the Functioning of Democracy and Respect to Human Rights in the
Czech Republic - February 2016.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, pd160318.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: democracy * human rights
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/democracy-civic-society/public-opinion-on-the-functioningof-democracy-and-respect-to-human-rights-in-the-czech-republic-february-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259269
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0458096 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Tuček, Milan
Mínění o motivech vstupu do politiky – únor 2016.
[Public Opinion on the Reasons to Participate in Politics - February 2016.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 3 s. Tiskové zprávy CVVM, pd160316.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: politics
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/democracy-civic-society/public-opinion-on-the-reasons-toparticipate-in-politics-february-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259270
0458085 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda
Postoje českých občanů k manželství a rodině – únor 2016.
[Czech citizens’ attitudes towards marriage and family - February 2016.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 12 s. Tiskové zprávy CVVM, ov160315.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: partnership * marriage * family life
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/relations-attitudes/czech-citizens-attitudes-towardmarriage-and-family-february-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259271

0458083 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Názory veřejnosti na roli muže a ženy v rodině - únor 2016.
[Public Opinion on the Role of Men and Women in Family - February 2016.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, ov160315b.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: role of men and women * family
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/relations-attitudes/public-opinion-on-the-role-of-men-andwomen-in-family-february-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259272
0458043 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Pilecká, Jarmila
Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice – únor 2016.
[Public Opinion on the Family Social Policy.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, es160314.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: family policy * families * social situation
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/social-policy/public-opinion-on-the-family-social-policy
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259273
0458042 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
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Červenka, Jan
Česká veřejnost o tzv. Islámském státu – únor 2016.
[Czech Public on So-Called Islamic State - February 2016.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pm160311.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Islamic State
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/international-relations/czech-public-on-so-called-islamicstate-february-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259274

0458040 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Černá, Lucie
Nejvýraznější osobnost roku 2015.
[The Most Significant Personality in the Czech Republic of 2015.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, ps160310.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: significant personality * public life
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/political-situation/the-most-significant-personality-in-theczech-republic-of-2015
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259275

0458039 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Tuček, Milan
Prestiž povolání – únor 2016.
[Prestige of Occupations - February 2016.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, eu160309.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: reputation * occupation
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/work-income-living-level/prestige-of-occupations-february2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259276

0458038 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Tuček, Milan
Spokojenost se stavem ve vybraných oblastech veřejného života – únor 2016.
[Satisfaction with the Situation in Selected Areas of Public Life - February 2016.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 20 s. Tiskové zprávy CVVM, ps160307.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: public life * goods and services * culture * corruption * immigration
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/political-situation/satisfaction-with-the-situation-inselected-areas-of-public-life-february-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259277
0458037 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
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Hodnocení vlády Bohuslava Sobotky – únor 2016.
[Evaluation of Bohuslav Sobotka’s Cabinet - February 2016.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pi160303.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Prime Minister * Communication with public * government’s performance
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/politicians-political-institutions/evaluation-of-bohuslavsobotka-s-cabinet-february-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259278
0458036 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – únor 2016.
[Citizens on Economic Situation of the Czech Republic and Living Standard of Their
Households - February 2016.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, ev160302.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: economic situation
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/economic-development/citizens-on-economic-situation-ofthe-czech-republic-and-living-standard-of-their-households-february-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259279
0458035 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Důvěra ústavním institucím v únoru 2016.
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in
February 2016.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, pi160301.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: constitutional institutions * trust * Chambers of Parliament
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/politicians-political-institutions/confidence-inconstitutional-institutions-and-satisfaction-with-political-situation-in-february-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259280

0458034 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Hodnocení ekonomické situace a materiálních životních podmínek v středoevropském
srovnání – zima 2016.
[Evaluation of Economic Situation and Material Living Conditions in Central European
Comparison - Winter 2016.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, ev160304.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: living conditions * economic situation
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/economic-development/evaluation-of-economic-situationand-material-living-conditions-in-central-european-comparison-winter-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259281
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0457583 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Stranické preference a volební model v únoru 2016.
[Party Preferences and Voting Model in February 2016.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 3 s. Tiskové zprávy CVVM, pv160225.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Trust * Political Parties * Elections * Chambre of Deputies * Party
Preferences * Voting Behavior * Public Sympathy
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/election-parties/party-preferences-and-voting-model-infebruary-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259282

0457582 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Černá, Lucie
Názor na Akademii věd České republiky a její financování - leden 2016.
[Public Opinion on the Czech Academy of Sciences and its Funding - January 2016.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, or160224c.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Academy of Sciences
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/other/public-opinion-on-the-czech-academy-of-sciencesand-its-founding-january-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259283

0457580 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Černá, Lucie
Vědecké bádání z pohledu české veřejnosti - leden 2016.
[Public Opinion on Scientific Research - January 2016.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, or160224a.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: science * scientific results * goals of science
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/other/public-opinion-on-scientific-research-january-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259284

0457576 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Pilecká, Jarmila
Názory občanů na úroveň české vědy a podmínky jejího financování – leden 2016.
[Attitude of the Czech citizens towards the quality of the Czech science and its funding.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, or160224b.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: science * funding of science * quality of science
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/other/attitude-of-the-czech-citizens-towards-the-quality-ofthe-czech-science-and-its-funding
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259285
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0457575 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Česká veřejnost o tzv. Islámském státu a o dění na Ukrajině – leden 2016.
[Czech Public on So-Called Islamic State and Ukraine - January 2016.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, pm160223.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Islamic State * Ukraine
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/international-relations/czech-public-on-so-called-islamicstate-and-ukraine-january-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259286

0457574 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda
Občané o členství České republiky v NATO – leden 2016.
[Public Opinion on NATO Membership - January 2016.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, pm160219.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: national defence * international relationships * NATO
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/international-relations/public-opinion-on-natomembership-january-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259287

0457573 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda
Postoje českých občanů k obraně ČR - leden 2016.
[National defence from the perspective of Czech citizens - January 2016.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, pm160218.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: national defence * international relationships * NATO
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/international-relations/national-defence-from-theperspective-of-czech-citizens-january-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259288

0457572 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Tuček, Milan
Názor na zadlužení obyvatel a státu – leden 2016.
[Opinion on the indebtment of citizens and the state - January 2016.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, er160216.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: loan * indebtedness
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/other/opinion-on-the-indebtment-of-citizens-and-the-statejanuary-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259289
0457571 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
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Tuček, Milan
Názory obyvatel na přijatelnost půjček – leden 2016.
[Public Opinion on Acceptance of Loans and Debts - January 2016.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, er160215.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: loan * indebtedness
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/other/public-opinion-on-acceptance-of-loans-and-debtsjanuary-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259290
0457570 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Občané o inflaci a reálných příjmech – leden 2016.
[Inflation And Real Income Of Households In View Of Public - January 2016.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, ev160212.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: income * inflation
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/economic-development/inflation-and-real-income-ofhouseholds-in-view-of-public-january-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259291

0457568 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – leden 2016.
[Citizens on Economic Situation of the Czech Republic and Living Standard of Their
Households - January 2016.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, ev160209.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: economic situation * household * living standard
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/economic-development/citizens-on-economic-situation-ofthe-czech-republic-and-living-standard-of-their-households-january-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259292
0457567 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Spokojenost s životem – leden 2016.
[Contentment with Life - January 2016.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, ov160208.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: satisfaction with life
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/relations-attitudes/contentment-with-life-january-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259293
0457566 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda
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Hodnocení působení Miloše Zemana v prezidentském úřadě – leden 2016.
[Public opinion on performance of president Miloš Zeman - January 2016.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, pi160205.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: evaluation * president
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/politicians-political-institutions/public-opinion-onperformance-of-president-milos-zeman-january-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259294
0457564 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Důvěra vrcholným politikům – leden 2016.
[Popularity of Top Politicians - January 2016.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, pi160204.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: confidence * politicians
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/politicians-political-institutions/popularity-of-toppoliticians-january-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259245

0456617 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda
Sympatie české veřejnosti k některým zemím – prosinec 2015.
[Czech Public’s Attitudes to Foreign countries - December 2015.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pm160203.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: international relationships
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/international-relations/czech-public-s-attitudes-to-foreigncountries-december-2015
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259248

0456615 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Buchtík, Martin - Pilecká, Jarmila
Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků - leden 2016.
[Public Opinion on Acceptance of Loans and Debts - January 2016.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, pm160215.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: immigrants * refugees
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/other/public-opinion-on-acceptance-of-loans-and-debtsjanuary-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259249
0456612 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Pilecká, Jarmila
Názory obyvatel na poplatky ve zdravotnictví a jiná vybraná opatření – prosinec 2015.
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[Public Views on Fees and Some Other Measures in Healthcare - December 2015.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, oz160125b.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: health care * charges for medication * insurance company
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/health-leisure-time/public-views-on-fees-and-some-othermeasures-in-healthcare-december-2015
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259250
0456611 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Pilecká, Jarmila
Názory občanů na zdravotní péči v ČR – prosinec 2015.
[Citizen’s Veiws on Health Care in the Czech Republic - December 2015.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, oz160125a.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: health care * health condition * medical treatment
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/health-leisure-time/citizen-s-veiws-on-health-care-in-theczech-republic-december-2015
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259295
0456610 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Buchtík, Martin - Pilecká, Jarmila
Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků prosinec 2015.
[Attitude of Czech Public to Accepting of Refugees – December 2015.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, pm160121.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: immigrants * refugees
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/international-relations/attitude-of-czech-public-toaccepting-of-refugees-december-2015
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259296

0456608 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Česká veřejnost o dění v Izraeli a Palestině – prosinec 2015.
[Czech Public on Current Development in Israel and Palestine - December 2015.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, pm160119.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Palestine * Israel
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/international-relations/czech-public-on-currentdevelopment-in-israel-and-palestine-december-2015
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259297
0456607 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Černá, Lucie
Česká veřejnost o zdravotnictví - prosinec 2015.
[Public Opinion on Health Care System.]
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Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, oz160120.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: health care * financial strategy * insurance
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/health-leisure-time/public-opinion-on-health-care-system
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259298

0456080 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – prosinec 2015.
[Citizens on Economic Situation of the Czech Republic and Living Standard of Their
Households - December 2015.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, ev160126.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: economic situation * household * living standard
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/economic-development/citizens-on-economic-situation-ofthe-czech-republic-and-living-standard-of-their-households-december-2015
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259299

0456078 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Důvěra vybraným politikům v mezinárodním kontextu – prosinec 2015.
[Confidence to Some Representatives in International Context - December 2015.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, pm160127.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: confidence * foreign politicians
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/international-relations/confidence-to-some-representativesin-international-context-december-2015
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259300

0456073 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Stranické preference a volební model v lednu 2016.
[Party Preferences and Voting Model in January 2016.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 3 s. Tiskové zprávy CVVM, pv160128.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Trust * Political Parties * Elections * Chambre of Deputies * Party
Preferences * Voting Behavior * Public Sympathy
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/election-parties/party-preferences-and-voting-model-injanuary-2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259243
0456072 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda
Občané o vztazích ČR s některými zeměmi – prosinec 2015.
[Citizens on Relations of the Czech Republic to Other Countries - December 2015.]
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Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, pm160201.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: international relationships
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/international-relations/citizens-on-relations-of-the-czechrepublic-to-other-countries-december-2015
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259242
0455019 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda
Hodnocení vývoje vybraných oblastí veřejného života během uplynulého roku – prosinec
2015.
[Evaluation of Development in Selected Areas of Public Life in Last Year - December
2015.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 23 s. Tiskové zprávy CVVM, pd160113.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Areas of Public Life
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/democracy-civic-society/evaluation-of-development-inselected-areas-of-public-life-in-last-year-december-2015
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0255763

0455016 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Česká veřejnost o tzv. Islámském státu – prosinec 2015.
[Czech Public on So-Called Islamic State - December 2015.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, pm160115.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Islamic State
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/international-relations/czech-public-on-so-called-islamicstate-december-2015
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0255761

0455013 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Tuček, Milan
Obavy veřejnosti, pocit bezpečí a spokojenost s činností policie 2015.
[Public Fears, Feeling of Safety and satisfaction with the activities of the police December 2015.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, OB160112.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Savety * Evaliation of police
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/security-negative-phenomena/public-fears-feeling-of-safetyand-satisfaction-with-the-activities-of-the-police-december-2015
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0255760
0454475 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
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Důvěra ústavním institucím v prosinci 2015.
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in
December 2015.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, PI160106.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: confidence * constitutional institutions * satisfaction * political situation
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/politicians-political-institutions/confidence-inconstitutional-institutions-and-satisfaction-with-political-situation-in-december-2015
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0255273

0454473 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Tuček, Milan
Bezpečnostní rizika pro Českou republiku - prosinec 2015.
[Security Threats for the Czech Republic in View of Public - December 2015.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 12 s. Tiskové zprávy CVVM, ov160111.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Security threats * Future
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/relations-attitudes/security-threats-for-the-czech-republicin-view-of-public-december-2015
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0255272

0454471 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Daně z pohledu veřejného mínění – listopad 2015.
[Taxation in View of Public Opinion - November 2015.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, ev160104.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Taxes * Imcome
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/en/economic-development/taxation-in-view-of-public-opinionnovember-2015
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0255271
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Ostatní výsledky - RIV – 2
0470202 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze O - Ostatní výsledky
Cidlinská, Kateřina - Fucimanová, Martina
Mentoringový program pro začínající vědkyně a vědce – koordinace, organizace.
[Mentoring program for early career researchers – coordination, organization.]
2016
Grant CEP: GA MŠk LE14021
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: early career researchers * mentoring * academic career
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267907
0470201 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze O - Ostatní výsledky
Cidlinská, Kateřina - Fucimanová, Martina
Mentoringový program pro středoškolačky.
[Mentoring program for female high-school students.]
2016
Grant CEP: GA MŠk LE14021
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: female high-school students * mentoring * technic
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267905

Ostatní výsledky – not RIV – 1
0470987 - SOU-Z 2017 CZ cze O - Ostatní výsledky
Tenglerová, Hana
Cena Milady Paulové 2009-2016.
[Milada Paulova Award 2009-2016.]
2016
Grant CEP: GA MŠk LE14021
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: award * science * women
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://www.genderaveda.cz/files/cenamiladypaulove-2016.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0268482
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PŘÍLOHA 4
Anotace
knižních
publikací
vydaných
Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i., v roce 2016
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Contemporary Czech Society
Lyons, P., R. Kindlerová (eds.). 2016. Contemporary Czech Society. Prague: Institute
of Sociology, The Czech Academy of Sciences, 535 s.

Do Czechs want equality?
Are Czechs a nation of
grumblers?
Are Czechs prejudiced?
How do Czechs spend their
time?
Czexit?
What do Czechs think about
migrants and do Czechs fear
foreigners?

Answers to these and dozens
of other questions are used in
this unique book to paint a
broad
interdisciplinary
portrait of Czech society for
an international audience.
Using
insights
from
economics, history, politics,
psychology and sociology this
book uses a question and
answer format to explore how
Czechs see themselves and
others. Comparisons are made
with other European societies
and there is an exploration of
how Czech social attitudes and behaviour have changed over time. This book shows that
Czech society is complex as not all Czechs’ beliefs and values are consistent. This fact is
important for understanding contemporary Czech society.
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Gender a energetika
Marková Volejníčková, R., M. Pospíšilová, –A. Křížková. 2016. Gender a energetika.
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a Heinrich-Böll-Stiftung, 82 s.
V českém prostředí je genderová
rovnost v oblasti energetiky
málo prostudovaným tématem a
prozatím neexistují publikované
výzkumy, ze kterých bychom
mohly vycházet pro identifikaci
klíčových problémů nebo dílčích
témat. Dále v současnosti nejsou
v oblasti energetiky veřejně
dostupná genderově senzitivní
data
nebo
statistiky.
Z dostupných dat jsme využívaly
především data Eurostatu a
Českého statistického úřadu
(např. statistika mezd, počty
zaměstnanců či zaměstnankyň v
různých
oborech
nebo
indikátory ohrožení chudobou
podle pohlaví a také genderové
statistiky). Cílem této studie je
přinést první poznatky do
oblasti, kde genderová rovnost
nebyla
prozatím
tématem
výzkumu. Ukazujeme, že i v
energetice jsou klíčové oblasti, kde by hledisko genderové rovnosti mělo být zahrnuto
(např. zastoupení žen ve vrcholových orgánech energetických firem v ČR). Je nutné
upozornit, že tato studie rozhodně nemá být vyčerpávající genderovou analýzou
energetiky, ale má naznačit, na jaké oblasti by bylo vhodné zaměřit další výzkum
genderové rovnosti. Obecným cílem studie byla snaha odhalit, zda a jak je genderová
rovnost v energetice sledována, prosazována a realizována. Výsledkem naší práce je
nejen genderová analýza vybraných oblastí energetiky, ale rovněž doporučení a
opatření, kde by hledisko genderové rovnosti mělo být v budoucnu zahrnuto a
sledováno. V celé publikaci vycházíme jak z analýzy statistik a dostupných
sociologických dat, tak z analýzy dokumentů v oblasti energetiky, ze studia zahraniční
literatury, ale také z rozhovorů s experty a expertkami, kteří se energetikou zabývají.
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Hledání dynamické rovnováhy: tři generace výzkumnic na VŠCHT
Víznerová, H., B. Nyklová. 2016. Hledání dynamické rovnováhy: tři generace
výzkumnic na VŠCHT. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 206 s.
Publikace nabízí dvacet
rozhovorů
s významnými
pedagožkami
a
výzkumnicemi ze všech
čtyř fakult Vysoké školy
chemickotechnologické v Praze,
které působí v různých
vědních oborech a
nacházejí se v různé
fázi své výzkumné
dráhy. Z rozhovorů se
dozvíte o motivaci
těchto žen pro studium
určitého
oboru
na
VŠCHT Praha a o
důvodech
jejich
rozhodnutí věnovat se
další
vědecké
a
pedagogické
práci.
Ženy hovoří i o důležitých momentech a křižovatkách ve svém profesním a osobním
životě, o tématech svého výzkumu a o práci se studenty, srovnávají své původní
představy se současnou realitou, vyprávějí o tom, co je na jejich výzkumu tak přitažlivé a
zajímavé. Kniha podává i svědectví o proměnách doby, ve které studovaly a pracovaly tři
různé generace těchto osobností z akademického prostředí. Rozhovory ukazují, jak
rozmanité jsou profesní a životní zkušenosti těchto žen, které do značné míry ovlivňují
institucionální, společenské i politické dění v České republice. Texty rozhovorů mohou
být inspirací jak pro studentky středních škol, tak pro začínající vědkyně a mohou podat
obraz současného stavu v akademické sféře i úředníkům státních orgánů, kteří řeší
podmínky práce žen ve vědě výzkumu a pedagogice.
Kniha rozhovorů vznikla na základě spolupráce týmů z NKC – gender a věda a VŠCHT
Praha, které společně řeší mezinárodní projekt TRIGGER (Transformace institucí pro
genderovou rovnost ve vědě a výzkumu), podpořený ze 7. rámcového programu EU a
z programu MŠMT EUPRO II. Vedoucí řešitelských týmů Mgr. Marcela Linková a
Ing. Anna Mittnerová seznámily přítomné s aktivitami tohoto projektu a důvody, proč je
tento výjimečný a v ČR zatím ojedinělý projekt řešen právě na VŠCHT Praha. Italská
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koordinátorka projektu více promluvila o zkušenostech při řešení genderové rovnováhy
na dalších evropských univerzitách v Londýně, Paříži, Madridu a Pise, které jsou také
zapojeny do tohoto čtyřletého projektu. Prostor byl dán i autorkám a třem výzkumnicím
reprezentujícím každá svou generaci. Knihu pokřtil prorektor pro pedagogiku
prof. Zdeněk Bělohlav a pan Marcel Kraus z Technologické agentury ČR.

Práce, hodnoty, blahobyt. České reálie v evropském kontextu.
Večerník, J. (ed.). 2016. Práce,
hodnoty, blahobyt. České reálie
v evropském kontextu. Praha:
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.,
415 s.
Kniha je věnována různým
aspektům světa práce a rodiny
v České republice v porovnání
s evropskými
zeměmi.
Je
rozdělena do tří částí, které na
sebe navazují a zčásti se prolínají.
První část je věnována trhu práce,
problémům
zaměstnanosti
a
vzdělávání dospělých. Druhá část
je zaměřena na objektivně měřený
a
subjektivně
pociťovaný
blahobyt, jeho charakteristiky a
souvislosti. Třetí část pojednává o
hodnotách práce a života a všímá
si též náboženství. Ke každé části
je připojen „historický exkurs“
využívající starší prameny a
popisující
dávnější
iniciativy.
Subjektivní blahobyt je sledován
dotazem u dospělých osob na jejich spokojenost se životem, v níž je Česko na evropském
průměru stejně jako ve spokojenosti se zaměstnáním u pracujících. Výrazně lepší je
umístění naší země z hlediska různých ukazatelů míry chudoby. Mezi objektivními a
subjektivními měřítky se objevuje značný nesoulad, neboť například příjmová chudoba
podle ukazatele EU se pouze z jedné třetiny překrývá s domácnostmi, které vycházejí se
svými příjmy s velkými obtížemi. Česká společnost náleží k západoevropskému
civilizačnímu okruhu, o čemž svědčí například trvající mírný důraz na vnitřní hodnoty
práce. Klubko souvislostí mezi prací, hodnotami a blahobytem však v současných
rychlých proměnách ekonomiky a společnosti lze už jen těžko rozplést.
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Sólo pro soprán: o ženách v české politice
Vohlídalová, M., H. Maříková, M. Čermáková, R. Volejníčková. 2016. Sólo pro soprán:
o ženách v české politice. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 240 s.
Události posledních let,
stejně jako poslední volby
do poslanecké sněmovny
i volby komunální, daly
vyniknout řadě výrazných
ženských
politických
osobností.
Na
první
pohled by se tak mohlo
zdát, že si v tomto ohledu
vedeme dobře a že se
postavení žen v české
politice
po
letech
minulých, kdy jsme byli
zvyklí vídat ženy v této
oblasti opravdu zřídka,
výrazně
zlepšuje.
Statistiky však dokládají,
že zastoupení žen v české
politice zůstává stále
velmi
nízké.
Kniha
přispívá
k diskusi
o
podmínkách
a
okolnostech
politické
participace žen v ČR.
Vychází z dat z aktuálního
dotazníkového šetření, ze
statistických
dat
i z hloubkových rozhovorů s političkami. Představuje teoretické přístupy k uchopení
problematiky žen v politice, zaměřuje se na zastoupení žen v politice v českém kontextu
a na jeho vývoj, na názory a postoje české veřejnosti na ženy v politice a nástroje jejich
podpory a věnuje se také životním a pracovním drahám vrcholových političek.
Analytickou část knihy doplňuje třináct vybraných rozhovorů s předními političkami,
které přinášejí neobvykle otevřenou výpověď o tom, jak se žije ženám v české politice a
co obnáší snaha prosadit se v této oblasti. Kromě toho, že tyto rozhovory
zprostředkovávají čtenářům a čtenářkám osobní zkušenosti političek s vrcholovou
politikou a představují jejich názory, reflexe a životní příběhy v celé jejich komplexnosti,
umožňují také sledovat, jakým způsobem jsou ve vyprávěních zachyceny vlivy různých
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strukturálních omezení a bariér, jak tyto bariéry působí na životní příběhy političek a na
jejich volby a jak je aktérky samy reflektují a prožívají. Rozhovor poskytly např. Michaela
Marksová, Kateřina Valachová, Helena Válková nebo Michaela Šojdrová.

Women in Management of Small Enterprises: Co-inspiration between
Social and Conventional Enterprises to Promote Equal Access to
Decision-making Positions in Six European Countries
Maříková, H., E. Huchet, L. Formánková, A. Křížková. 2016. Women in Management
of Small Enterprises: Co-inspiration between Social and Conventional Enterprises to
Promote Equal Access to Decision-making Positions in six European Countries.
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 103 s.
The comparative study
focused on the access of
women to the decisionmaking positions in the
corporate sector that
represents the problem
almost in all European
countries. To understand
the situation in small
companies, in 2014, we
conducted a qualitative
research
study
on
opportunities
and
barriers for women in
management of small
conventional and social
enterprises
in
six
countries (i.e. Belgium,
France,
the
Czech
Republic, Finland and
Italy). This European
comparative study has
shown how the various
measures implemented
by corporate and political
stakeholders contribute
to the enhancement of
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women’s participation to economic decision-makIng. In general social enterprises
showed higher level of gender equality than conventional ones. The main differences
between countries and companies compared were in the field of work/life balance
measures. Regarding the opportunities for and the barriers to the promotion of women
in management, there are more differences between countries in the sectors compared
than between conventional and social enterprises in each country.
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