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ÚVOD	
 
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., (SOÚ AV ČR) rozvíjel v roce 2020 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 přijatou vědeckou koncepcí. V roce 2020 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 SOÚ AV ČR realizovány 
v dlouhodobě sledovaných vědeckých tematických okruzích, jež zahrnovaly sociální, 
ekonomické, politické, institucionální, hodnotové, náboženské, 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 2020 byla výzkumná činnost prováděna v rámci výzkumných projektů, které byly 
podpořeny granty. Celkem bylo v různých fázích rozpracování řešeno 53 projektů. 
Z tohoto počtu bylo 15 projektů podpořeno GA ČR (14 standardních projektů a jeden 
mezinárodní projekt). 13 projektů bylo podpořeno TA ČR v rámci programů ÉTA I., ÉTA 
II. A ÉTA III. SOÚ AV ČR byl také nositelem čtyř projektů financovaných Ministerstvem 
mládeže, školství a tělovýchovy – dvou projektů velkých infrastruktur pro VaVaI a dvou 
projektů programu Inter-excelence – a dvou projektů financovaných Ministerstvem 
kultury v rámci programu NAKI. Pracovníci SOÚ AV ČR se rovněž podíleli na řešení pěti 
projektů financovaných v rámci operačních programů, z čehož byly dva projekty 
podpořeny OP Z a tři OP VVV. Pracovníci SOÚ AV ČR se dále podíleli na řešení 
13 mezinárodních projektů, z toho šesti projektů v rámci programu Horizont 2020 
(z toho jeden projekt v pozici koordinátora) a pěti projektů v rámci programu CESSDA 
Reseach Infrastructure. Dva projekty byly podpořeny v rámci programu Active Citizens 
Fund financovaného z Fondů EHP a Norska 2014–2021. Z MPSV byla podpořena 
spolupráce na výzkumu s VUBP. Ústav se také zapojil do tří sítí v rámci programu COST 
(European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities, 
Who Cares in Europe? a The pan-European Family Support Research Network. 
A bottom-up, evidence-based and multidisciplinary approach). 
 
SOÚ AV ČR se v rámci své výzkumné činnosti významně zapojil v roce 2020 do 
programů financovaných Akademií věd, především do špičkového výzkumu ve veřejném 
zájmu v rámci výzkumného programu „Strategie AV21“, programu NORFACE, 
do programu bilaterální spolupráce (Estonsko, Mongolsko) a v neposlední řadě 
výzkumná činnost probíhala v rámci programu Mzdová podpora postdoktorandů na 
pracovištích AV ČR. Během roku 2020 byly rovněž podávány další žádosti o podporu 
grantových projektů, které by měly doplnit vědecký program ústavu v následujících 
letech. Podrobně o projektové činnosti v kapitolách 3.2 až 3.6. 
	
Rozvoj	a	provoz	infrastruktur	sociálního	výzkumu	
 
SOÚ AV ČR v roce 2020 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 mezinárodní centra sociálního výzkumu, spravoval 
a zprostředkovával řadu sítí propojujících českou sociologii se světem. Velký význam 
pro rozvoj infrastruktur má zapojení SOÚ AV ČR do dvou projektů velkých 
distribuovaných výzkumných infrastruktur v Evropském výzkumném prostoru – 
systému evropských datových služeb CESSDA ERIC a programu šetření Evropský 
sociální výzkum ESS ERIC. Obě konsorcia patří k tzv. ESFRI Landmarks, tj. k úspěšně 
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realizovaným prioritním projektům evropské strategie budování velkých výzkumných 
infrastruktur ESFRI Roadmap. SOÚ AV ČR je sídlem národních uzlů těchto 
distribuovaných výzkumných infrastruktur. Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D., zastupuje Českou 
republiku ve Valném shromáždění konsorcia CESSDA ERIC. 
 
K rozvoji infrastruktury výzkumu patří i provozování oborové Sociologické knihovny, 
vydávání impaktovaného periodika Sociologický časopis / Czech Sociological Review 
a časopisů Gender a výzkum / Gender and Research a Critical Housing Analysis, které 
jsou zařazeny v databázi Scopus, vydávání publikací v edici Sociologické monografie 
a také recenzovaného časopisu Naše společnost. I přes obtíže způsobené pandemií 
COVID-19 pokračovala realizace kontinuálního výzkumu veřejného mínění (CVVM), 
probíhaly plánované národní i mezinárodní aktivity Národního kontaktního centra – 
ženy a věda a další rozšiřující aktivity. 
 
Mezinárodní	program	sociálního	výzkumu	–	ISSP	
	
SOÚ AV ČR i v roce 2020 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 komparativních výzkumů v rámci ISSP účastní pravidelně od roku 1992. 
V roce 2020 neproběhlo v České republice žádné šetření ISSP. Na šetření ISSP 2020 
Životní prostředí nebyly získány prostředky a šetření ISSP 2021 Zdraví II, připravované 
na podzim 2020, nebylo možné realizovat z důvodu neuspokojivé pandemické situace. 
Česká data z modulu Sociální nerovnosti z roku 2019 (ISSP 2019 Social Inequality V) 
byla integrována do mezinárodní databáze ISSP. Členové týmu ze SOÚ AV ČR se podíleli 
na práci prestižního ISSP Methodology Committee, pracovali také ve skupině Drafting 
Group ISSP 2021 on Health, vedli pracovní skupinu ISSP Translation Group a podíleli se 
na činnosti ISSP Method Group on Demography. 
	

European	Social	Survey	–	ESS	
	
SOÚ AV ČR pokračoval ve spolupráci na budování evropské výzkumné infrastruktury 
European Social Survey (ESS ERIC), která je podpořena projektem MŠMT „Vytvoření 
českého uzlu panevropského projektu velké výzkumné infrastruktury European Social 
Survey (ESS – survey)“. V rámci výzkumné infrastruktury Evropský sociální výzkum 
(ESS) mělo v roce 2020 proběhnout výzkumné šetření ESS Round 10, věnované 
digitálním sociálním kontaktům v pracovním a rodinném životě, chápání a hodnocení 
demokracie a pandemii COVID-19. Kvůli pandemické situaci a mimořádným opatřením 
proti šířenení nemoci COVID-19 bylo proto ESS-ERIC rozhodnuto odložit ve všech 
zúčasněných zemích sběr dat až na rok 2021. 
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Národní	datová	infrastruktura	pro	sociálněvědní	výzkum	–	ČSDA	
	
SOÚ AV ČR 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 ERIC 
(Consortium of European Social Science Data Archives European Research 
Infrastructure Consortium) 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 k 31. 12. 2020 uloženo 964 
souborů dat, které jsou přístupné v režimu open access nejširší vědecké komunitě pro 
účely statistické analýzy. V průběhu roku 2020 bylo nově zpřístupněno 48 souborů. 
Nově se zaregistrovalo 345 uživatelů. 
	
Mezinárodní	spolupráce	
	
Úspěšně se rozvíjela činnost ústavu v oblasti mezinárodní spolupráce, a to jak v rámci 
společných mezinárodních či bilaterálních projektů, tak v rámci dalších vědeckých 
aktivit. Pokračují dlouhodobé nadstandardní vztahy se Sociologickým ústavem SAV 
v Bratislavě. 
 
V roce 2020 pokračovala spolupráce na základě oficiální šestistranné smlouvy 
o spolupráci mezi SOÚ AV ČR a (1) Sociologickým ústavem Čínské akademie 
společenských věd, (2) Ústavem pro filozofii a sociologii Polské akademie věd, 
(3) Sociologickým ústavem Centra pro sociální vědy Maďarské akademie 
věd, (4) Sociologickým ústavem Slovenské akademie věd v Bratislavě,  a (5) Ústavem pro 
filosofii a sociologii Bulharské akademie věd v Sofii.  
 
SOÚ AV ČR dále spolupracuje na základě bilaterální dohody s Ústavem pro filosofii 
a sociologii Bulharské akademie věd v Sofii, Sociologickým ústavem Slovenské Akademie 
věd v Bratislavě a s Institute of Philosophy Mongolské akademie věd. 
 
Vedoucí oddělení Národní kontaktní centrum – gender a věda Mgr. Marcela Linková, 
Ph.D., působila v roce 2020 jako předsedkyně 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, a také jako 
předsedkyně ERAC Standing Working Group on Gender in Research and Innovation. 
Významné jsou i další organizační aktivity pracovníků v mezinárodních vědeckých 
asociacích jako IPSA, ISA, ISC či ECPR. PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc., zástupkyně 
ředitele a vedoucí oddělení Sociologie politiky, je pro období 2016–2020 předsedkyní 
Výzkumného výboru č. 8 – Legislative Specialists Mezinárodní politologické asociace 
IPSA. 
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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 
2020 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 2020 považovat za stabilizovaný, pokračoval trend mírného 
růstu počtu pracovníků, především pracovníků zaměstnaných na řešení jednotlivých 
výzkumných projektů. Hodnocení vědeckého výkonu probíhalo v návaznosti na 
předchozí čtyřleté období vědecké činnosti pracovníků, v průběhu roku 2020 byl 
aplikován interní systém hodnocení vědeckého výkonu, jehož výsledky se významně 
promítly do výše ročních odměn u nejvýkonnějších pracovníků a pracovnic. 
	
Vědecké	hodnosti	a	ceny	
	
V roce 2020 prokračoval profesní růst pracovníků a pracovnic. Jeden pracovník ústavu 
byl jmenován profesorem. Jedna pracovnice ústavu získala vědeckou hodnost Ph.D., 
jedna pracovnice ústavu do doktorského studia nastoupila. Celkově se v roce 2020 
účastnilo doktorského studia 22 pracovnic a pracovníků ústavu – v různých formách 
studia a při různých velikostech pracovního úvazku. Pracovníci a pracovnice ústavu 
dosáhli v roce 2020 významných individuálních a týmových úspěchů. Za všechny lze 
jmenovat PhDr. Kamilu Fialovou, Ph.D., která získala Prémii Otto Wichterleho, 
udělovanou Akademií věd ČR perspektivním a talentovaným vědcům a vědkyním. 
 
Zapojení	pracovníků	do	výuky	studentů	
 
V roce 2020 pokračovala akreditace dvou společných doktorských programů FSV UK 
a SOÚ AV ČR a byla uzavřena dohoda o společném doktorském studiu s FF UK. Zároveň 
pracovníci a pracovnice SOÚ AV ČR spolupracovali také na individuální bázi na odborné 
přípravě doktorandů s dalšími vysokými školami. V roce 2020 se pracovnice 
a pracovníci SOÚ AV ČR podíleli na vzdělávání doktorandů na celkem pěti fakultách 
dvou univerzit v ČR. Pracovníci ústavu se podíleli také na vzdělávání magisterských a 
bakalářských studentů – celkem na 12 fakultách sedmi českých vysokých škol, na 
Goetheho univerzitě ve Frankfurtu, na Univerzitě v Basileji, na Karl-Franzens-
Universität v Grazu a na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. 
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Výsledky	atestací	
	
V listopadu 2020 proběhly atestace výzkumných pracovníků, během nichž mělo 
povinnost atestace nebo se k atestaci dobrovolně přihlásilo celkem 28 pracovníků 
a pracovnic, všichni přihlášení se atestací zúčastnili. Všem 28 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	

Navzdory pandemii COVID-19 nepřerušili pracovníci ústavu svoje aktivity na poli 
zahraničních pobytů a stáží. V roce 2020 se devět mladých vědeckých pracovníků 
SOÚ AV ČR zúčastnilo devíti dlouhodobých zahraničních stáží a pobytů na významných 
univerzitách a vědeckých institucích, jmenovitě na Goethe University, Frankfurt am Main 
(Německo), Department of Sociology, Umeå University (Švédsko), Wirtschaftsuniversität 
Wien (Rakousko), Imre Kertész Kolleg, Friedrich Schiller University (Německo), Institute 
for Advanced Study, Central European University (Maďarsko), Ludwig Maximilian 
University Munich (Německo), University of Innsbruck (Rakousko), KU Leuven (Belgie), 
Johann Heinrich von Thünen Institut Braunschweig (Německo). 
 
Vědecké	stáže	a	pobyty	v	SOÚ	AV	ČR	
	

Ústav je trvale vyhledávaným pracovištěm pro pracovní návštěvy, studijní pobyty  
a odborné stáže zahraničních studentů, doktorandů a výzkumníků. Rok 2020 byl ovšem 
kvůli epidemii COVID-19 netypický. Pracovní pobyt či stáž ve výzkumných odděleních 
SOÚ AV ČR realizovali pouze dva pracovníci, kteří přijeli na dlouhodobý pobyt již v roce 
2019, a to as. prof. David Siroky z Arizona State University (Fulbright Fellow ), as. prof. 
Lenka Bustikova z Arizona State University. Ve tříletém pobytu pokračovala v rámci 
evropského projektu PLATO doktorandka Emilija Tudjarovska ze Severní Makedonie. 
Kratší pracovní návštěvy zaměřené na přednášky či konzultace nebylo vzhledem 
k epidemiologickým opatřením možné prezenčně uskutečnit, přednášky zahraničních 
odborníků se konaly on-line. 
 

SOÚ	AV	ČR	v	boji	s	pandemií	SARS‐CoV‐2 

Rok 2020 byl vinou pandemie SARS-CoV-2 netypický. Na jedné straně pandemická	
situace	 a	související	 vládní	 opatření	 zásadně	 změnily	 podmínky	 pro	 realizaci	
společenskovědního	 výzkumu	 a	 organizaci	 činnosti	 akademické	 komunity	 na	
národní	i	mezinárodní	úrovni. SOÚ AV ČR a jednotlivé výzkumné týmy i infrastruktura 
musely rychle reagovat na měnící se podmínky, aby umožnily plnění výzkumných úkolů. 



 

15 
 

 Zcela se změnily podmínky pro realizaci šetření založených na sběru dat 
ve společnosti. Bylo třeba reagovat zásadními úpravami v metodikách a výzkumných 
procesech u plánovaných i probíhajících šetření. Některá šetření byla odložena, jiná 
zcela zrušena. Některé změny bylo nutné realizovat velmi rychle. V případě 
mezinárodních a národních spoluprací se jednalo často o náročné vyjednávání 
za účelem sladění organizačních opatření, výzkumných metodik a postupů. 

 Pandemie měla významný dopad na harmonogramy mnoha aktivit. Řada výzkumných 
projektů byla prodloužena. V souvislosti se změnami a úpravou harmonogramů 
docházelo k převodům finančních prostředků s dopadem na plánovaný rozpočet 
instituce. 

 Na novou situaci bylo třeba v řadě případů reagovat také úpravou v zaměření 
projektů, a to jak z důvodů organizace výzkumné práce, tak z důvodů reakce na 
měnící se společenskou situaci a předmět výzkumu. 

 Realizace spoluprací výzkumných týmů na mezinárodní i národní úrovni se přesunula 
do on-line prostoru, což přineslo řadu omezení. Plánované služební cesty byly z velké 
většiny zrušeny. 

 Byly rušeny vědecké a výukové akce plánované k realizaci SOÚ AV ČR nebo 
s plánovanou účastí pracovníků a pracovnic SOÚ AV ČR. Tento vývoj měl významné 
negativní organizační a finanční dopady. 

 Vědecké a studijní pobyty pracovníků SOÚ AV ČR v zahraničí a zahraničních 
pracovníků u nás byly rušeny nebo probíhaly netypickým způsobem. Jen některé 
z plánovaných střednědobých a dlouhodobých pobytů mohly být realizovány.  

 Výzkumná činnost byla z velké části realizována s využitím home-office, přístup 
a setkávání na pracovišti byly omezeny. Byl významně omezen provoz infrastruktury 
pro výzkumnou práci včetně např. provozu knihovny.  

Na druhou stranu se SOÚ	AV	 ČR	rychle	zapojil	do	aktivit	vědecké	komunity	v	boji	
s	pandemií	SARS‐CoV‐2. Vedle bezprostředního řešení epidemiologické situace má boj 
s epidemií zásadní ekonomické a sociální dopady. Sociálněvědní výzkum proto přispívá 
k řešení pandemie významným způsobem. Znalosti o společnosti umožňují 
optimalizovat opatření k řešení krize v době pandemie i po ní. Společenskovědní 
výzkum přináší analýzy dopadů na jednotlivé skupiny ve společnosti, pomáhá hledat 
cílená efektivní řešení oproti nákladným plošným opatřením, identifikovat vedlejší 
dopady politických a ekonomických rozhodnutí, snížovat riziko špatných rozhodnutí 
a pro připravovaná opatření hledat podporu u veřejnosti. To má zásadní význam pro 
efektivitu opatření a snižování nákladů na řešení pandemie. 
 
Příkladem bezprostředního příspěvku k boji s pandemií je využití	Českého	panelového	
šetření	 domácností	 (CHPS),	 které	 je	 známé	 též	 pod	 označením	 „Proměny	 české	
společnosti“,	 při	 testování	 na	 onemocnění	 COVID‐19: Dlouhodobé reprezentativní 
šetření je opakovaně prováděno na stejném vzorku, tzv. panelu českých domácností, aby 
zachytilo dynamiku vývoje české společnosti. Probíhající projekt TA ČR byl operativně 
rozšířen a stal se součástí plošného testování populace v rámci epidemiologického 
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plánu. Využit byl již existující reprezentativní vzorek českých domácností, což uspořilo 
čas a náklady na zajištění metodologických východisek. Výsledky testů byly propojeny 
jednak s údaji o životním stylu a rizikovém chování, jednak s výsledky krevních analýz 
z období před vypuknutím pandemie (podzim 2019). Výzkum má potenciál přinést 
klíčové poznatky ohledně chování různých skupin populace. České panelové šetření 
domácností poskytuje nejen standardní sociodemografické charakteristiky (např. věk, 
pohlaví, úroveň vzdělání, ekonomická aktivita), ale i detailní údaje o subjektivním 
zdraví, životním stylu, rizikovém chování, způsobu trávení času a stresu 
a chronobiologický dotazník. Sociologická data jsou doplněna o indikátory zdravotního 
stavu populace, např. markery metabolického stavu respondentů, zánětu, funkce jater 
atd., hormony asociované s rozvojem onemocnění, testosteron, DHEA. 
 
Výzkumný	program	Naše	společnost,	organizovaný	Centrem	výzkumu	veřejného	
mínění	 SOÚ	 AV	 ČR,	 reagoval	 úpravou	 způsobu	 organizace	 šetření	 i	 zařazením	
témat	relevantních	k	situaci	společnosti	v	pandemii, např.: 
 Nový typ koronaviru – zájem, chování a očekávání české veřejnosti 
 Hodnocení reakce státu a jeho institucí na epidemii COVID-19 
 Občané o dopadech epidemie COVID-19 na jejich zaměstnání 
 České školství a koronavirová krize 
 Veřejnost k zavedení opatření k ochraně zdraví při další případné pandemii 
 Nový typ koronaviru – média a informace o něm 
 Hodnocení připravenosti státu a jeho institucí na epidemii COVID-19 a míra obav 

spojená s COVIDem 

SOÚ AV ČR se ve spolupráci s Fakultou sociálních věd UK na jaře 2020 zapojil do 
mezinárodní výzkumné iniciativy Antwerp University COVID‐19	International	Student	
Well‐Being	 Study	 (C19	ISWS), která se ve spolupráci s 27 zeměmi zaměřila na 
vysokoškolské studenty a na to, jak se jich pandemie koronaviru dotkla v oblasti studií, 
duševní pohody a dalších příbuzných témat.  
 
Řada výzkumných týmů a projektů v SOÚ AV ČR reagovala zařazením relevantních 
výzkumných témat do výzkumů. Jejich výstupy, zahrnující v první fázi tiskové zprávy, 
zprávy pro aplikační sféru, realizované semináře a různá vystoupení, zapojení do 
expertních skupin, ale i odborné publikace jsou cíleny na odbornou i širší veřejnost. 
Např. se jednalo o následující témata: 
 
 Dopady protipandemických opatření na české domácnosti 
 Péče o rodinu a koronavirová krize 
 Dopady koronavirové krize a problematika příjmů a chudoby 
 Genderové aspekty antipandemických opatření 
 Dopady pandemie na demokracii 
 COVID-19: postoje k vakcinaci 
 Genderové aspekty péče o zdraví a pandemie 
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 Síťová struktura důvěry během pandemie 
 Násilí na ženách v souvislosti s covid-19 

Mezinárodní kontinuální programy šetření Evropského sociálního výzkumu 
a Mezinárodního výzkumu sociálních šetření ISSP, kde SOÚ AV ČR zajišťuje zapojení ČR, 
reagovaly zařazením problematik relevantních pro zvládání krize v oblasti tématiky 
zdraví a ekonomických a sociálních dopadů. Šetření musela být bohužel odložena, ale 
data budou k dispozici po očekávaném zvládnutí epidemiologické krize k řešení jejích 
sociálně-ekonomických dopadů. 
 
Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) se zaměřil na šíření informací o dostupných 
datech relevantních ke zvládání pandemické krize a zapojil se do mezinárodních aktivit 
zaměřených na sdílení dat v této oblasti. Vedle českých dat jsou k dispozici také data 
z dalších zemí ze specializovaných šetření COVID-19, která lze využít i v českých 
podmínkách nebo pro mezinárodní srovnání. 
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1.	CHARAKTERISTIKA	
SOCIOLOGICKÉHO	ÚSTAVU	AV	ČR,	v.	v.	i.	
 
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., (SOÚ AV ČR) 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. SOÚ AV ČR měl v roce 1990 formu rozpočtové 
organizace a od poloviny roku 1998 do 31. 12. 2006 formu státní příspěvkové 
organizace. Dne 1. 1. 2007 se stal veřejnou výzkumnou institucí. SOÚ AV ČR byl zřízen na 
základě zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, a jeho 
zřizovatelem je Akademie věd ČR. Statutárním zástupcem je ve druhém volebním období 
5/2017–4/2022 ředitel RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. Činnost ústavu je dále řízena 
Radou SOÚ AV ČR a kontrolována Dozorčí radou SOÚ AV ČR. 
 
SOÚ AV ČR 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 se v roce 2020 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, Sociologie politiky a Sociální stratifikace. 
 
SOÚ AV ČR 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 zobrazuje 
následující organizační schéma (obrázek 1.1). 
 
SOÚ AV ČR 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 Česku, a řady dalších odborných 
recenzovaných periodik. Provozuje veřejnosti přístupnou Sociologickou knihovnu.  
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Obrázek	1.1	–	SOÚ	AV	ČR	–	organizační	schéma	k	31.	12.	2020	
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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	–	SOÚ	AV	ČR	–	webová	stránka	www.soc.cas.cz	

 
Zdroj:	www.soc.cas.cz	
 
Ústav se v roce 2020 podílel na realizaci dvou akreditovaných doktorských programů 
v českém i anglickém jazyce 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. 
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 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	Veřejná	a	sociální	politika, forma studia je prezenční 
a kombinovaná, výuka probíhá v českém jazyce, standardní doba studia je čtyři roky. 

 Doktorský	 studijní	program	Public	and	Social	Policy, forma studia je prezenční 
a kombinovaná, výuka probíhá v anglickém jazyce, standardní doba studia je čtyři 
roky. 

SOÚ AV ČR 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 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); 
 European Consortium for Political Research (ECPR); 
 European Consortium for Sociological Research (ECSR); 
 European Sociological Association (ESA); 
 European Network for Housing Research (ENHR); 
 International Social Survey Programme (ISSP); 
 ATGender; 
 International Association of Research Centers of Advanced Gender Studies (RINGS); 
 European Platform of Women Scientists. 

	
Mezinárodní	dohody	o	vědecké	spolupráci	mezi	SOÚ	AV	ČR	a:	
 Sociologickým ústavem Slovenské akademie věd v Bratislavě;  
 Institute for the Research of Societies and Science Bulharské akademie věd v Sofii; 
 The Institute of Philosophy, Mongolian Academy of Sciences; 
 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, Sociologickým ústavem 
Slovenské akademie věd v Bratislavě a Ústavem pro filosofii a sociologii Bulharské 
akademie věd v Sofii (šestistranná dohoda).  
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1.1	Složení,	změny	a	činnosti	orgánů	SOÚ	AV	ČR	
 
Ředitel	ústavu	
 
Ředitelem SOÚ AV ČR byl v roce 2020 RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc., který zastával tuto 
pozici v rámci druhého volebního období, které trvá po dobu pěti let, a to od 1. 5. 2017 
do 30. 4. 2022. První zástupkyní ředitele byla do 31. července 2020 PhDr. Zdenka 
Mansfeldová, CSc., zástupcem ředitele pro vědeckou a projektovou činnost byl v témže 
období Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D., a zástupkyní ředitele pro ekonomický rozvoj 
a infrastrukturu výzkumu byla Ing. Petra Broskevičová. S účinností od 1. srpna 2020 
došlo ke změně. Prvním zástupcem ředitele byl jmenován Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D., 
zástupkyní ředitele pro zahraniční styky a vědeckou spolupráci byla jmenována 
PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc., na pozici zástupkyně ředitele pro ekonomický rozvoj 
a infrastrukturu výzkumu zajišťuje i nadále Ing. Petra Broskevičová.  

1.1.1	Rada	SOÚ	AV	ČR	
 
předsedkyně	rady: Mgr. Marcela Linková, Ph.D. 
místopředsedkyně	rady: prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D. 
 
členové	a	členky	rady	–	interní:	

Mgr. Josef Bernard, Ph.D.  
doc. Mgr. Radka Dudová, Ph.D.  
RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.  
Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.  
doc. PhDr. Lukáš Linek, Ph.D.  
Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. 
PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. 
prof. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D. 

 
členové	rady	–	externí:	

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

 
tajemnice: RNDr. Darina Vystrčilová 
 
Rada byla zvolena na funkční období od 15. 1. 2017 do 14. 1. 2022. 
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Hlavní	činnosti	Rady	SOÚ	AV	ČR	
	
Zasedání se v roce 2020 konala v těchto termínech: 10. zasedání, původně plánované na 
6. 4. 2020, se vzhledem k epidemické situaci v České republice a návazně přijatým 
nařízením Vlády ČR a opatřením Ministerstva zdravotnictví, konalo v korespondenčním 
režimu. Návrh programu rozeslaný spolu s projednávanými materiály dne 20. 3. 2020 
byl přijat dne 23. 4. 2020, usnesení k projednávaným bodům byla pak následně 
schválena 11. hlasováním	per	rollam	ve dnech 30. 4. – 18. 5. 2020. 11. řádné zasedání 
Rady se uskutečnilo dne 5. 11. 2020 formou virtuální konference. Kromě toho se konalo 
šest dalších jednání per	rollam v termínech 14.–24. 2., 19.–26. 3., 28. 5. – 8. 6. , 3.–13. 7., 
15.–23. 9. a 29. 9.–13. 10. 2020. Rada projednala a schválila účetní závěrku a výroční 
zprávu za rok 2019, rozpočet na rok 2020 i jeho pozdější aktualizaci a střednědobý 
výhled financování na léta 2021–2022. Rada dále projednala a schválila Výroční zprávu 
SOÚ AV ČR za rok 2019. Dále schválila novelu Organizačního řádu SOÚ AV ČR, jíž byla 
pozměněna systemizace zástupců ředitele. V návaznosti na vydání Pokynu Akademické 
rady AV ČR č. 3/2020 projednala a schválila novelu Volebního řádu pro volby v SOÚ AV 
ČR nově umožňující konat shromáždění výzkumných pracovníků distanční formou. 
 
Vedle toho Rada doporučila jako kandidátku na udělení prémie Lumina quaeruntur 
doc. Mgr. Slavomíru Ferenčuhovou, Ph.D., dále Mgr. Jaromíra Mazáka, Ph.D., jako 
kandidáta na udělení podpory v „Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – 
postdoktorandů“, a projednala a doporučila ke schválení návrh na udělení Prémií Otto 
Wichterleho pro rok 2020 pro dvě kandidátky: PhDr. Kamilu Fialovou, Ph.D., a PhDr. 
Petru Raudenskou, Ph.D. 
 
Rada dále projednala a vzala na vědomí informace ředitele o epidemické situaci 
a přijatých preventivních opatřeních na pracovišti, dále o grantových projektech 
připravovaných v roce 2020, o výsledcích atestačního řízení, a o přípravách na 
hodnocení pracovišť. 
 

1.1.2	Dozorčí	rada	SOÚ	AV	ČR	
 
předsedkyně	DR:	JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D.  
místopředsedkyně	DR: PhDr. Marie Čermáková 
  
členky	a	člen	DR:		

prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.  
Ing. Petr Plesnivý  
Ing. Veronika Grau  

V tomto složení se Dozorčí rada sešla v roce 2020 na dvou zasedáních, a to 11. 3. 2020 
27. 5. 2020. Dále se uskutečnilo 12 jednání per rollam, která byla vyhlášena dne 
4. 5. 2020 (vyhlášeno pět jednání per rollam), 12. 6. 2020, 25. 8. 2020 (vyhlášena dvě 



 

25 
 

jednání per rollam), 26. 8. 2020, 21. 9. 2020, 23. 9. 2020 a 8. 10. 2020. Funkci tajemnice 
Dozorčí rady vykonávala v průběhu celého roku 2020 Mgr. Věra Patočková, M.A., Ph.D. 

Na zasedání, které se uskutečnilo 11. 3. 2020, vzala Dozorčí rada na vědomí informace 
o aktuální situaci v SOÚ AV ČR, o účetní závěrce SOÚ AV ČR za rok 2019, o výši 
a struktuře nákladů a výnosů za rok 2019 a informace o nemovitosti v Linhartské ulici.  

Na zasedání, které se konalo 27. 5. 2020, Dozorčí rada vzala na vědomí informace 
o aktuální situaci v SOÚ AV ČR, informace o rozpočtu SOÚ AV ČR na rok 2020 
a o střednědobém výhledu rozpočtu SOÚ AV ČR na roky 2021–2022. Dozorčí rada dále 
vzala na vědomí informace o proběhlém stavebně historickém a technickém průzkumu 
a realizovaných archeologických sondách v objektu v Linhartské ulici, připravovaných 
akcích a podaných žádostech o dotaci a projednala a schválila záměr provést stavební 
akci velkého rozsahu „Rekonstrukce budovy Linhartská 135/4, Praha 1“. Dozorčí rada 
určila auditora pro provedení auditu účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2020. 
Dozorčí rada projednala a vzala na vědomí Výroční zprávu SOÚ AV ČR za rok 2019, jejíž 
součástí je zpráva auditora, a projednala a schválila Zprávu o činnosti Dozorčí rady SOÚ 
AV ČR v roce 2019. Dozorčí rada také zhodnotila manažerské schopnosti ředitele SOÚ 
AV ČR.   

V rámci jednání per rollam Dozorčí rada udělila předchozí písemné souhlasy k uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby 
č. IE-12-4006358/VB/29 UL_Skřivánek, Ženíškova výměna KNN, mezi SOÚ AV ČR jako 
budoucí povinnou stranou a ČEZ Distribuce, a. s., jako budoucí oprávněnou stranou; 
dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi SOÚ AV ČR jako 
nájemcem a Marií-Jeanne Semrádovou jako pronajímatelem; smlouvy o užívání 
nemovitosti k umístění zařízení č. 007-N/20, mezi SOÚ AV ČR jako poskytovatelem 
a Střediskem společných činností AV ČR, v. v. i., jako uživatelem; dohody o skončení 
nájmu bytu mezi SOÚ AV ČR jako pronajímatelem a Ivanou Kunertovou jako nájemcem 
a smlouvy o nájmu prostor v depozitáři mezi SOÚ AV ČR jako nájemcem a Knihovnou 
AV ČR, v. v. i., jako pronajímatelem.  

Dozorčí rada udělila dále předchozí písemné souhlasy k uzavření smlouvy o nájmu 
prostor mezi SOÚ AV ČR, Filosofickým ústavem AV ČR, v. v. i., a Ústavem dějin umění 
AV ČR, v. v. i., jako pronajímateli a Psychologickým ústavem AV ČR, v. v. i., jako 
nájemcem; dohody o prominutí dluhu a dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitostí 
mezi SOÚ AV ČR, Filosofickým ústavem AV ČR, v. v. i., a Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. 
i., jako pronajímatelem a Gastro hotelem s. r. o., jako nájemcem; a dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 
ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi SOÚ AV ČR, Filosofickým 
ústavem AV ČR, v. v. i., a Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i., jako pronajímateli a 
Keystone Production s. r. o., jako nájemcem. 
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Dozorčí rada rovněž navrhla změnu Jednacího řádu Dozorčí rady SOÚ AV ČR. Návrh 
změny byl projednán per rollam a nový jednací řád Dozorčí rady SOÚ AV ČR byl schválen 
Akademickou radou AV ČR dne 20. 10. 2020, tímto dnem také nabyl účinnosti. 

1.1.3	Mezinárodní	poradní	sbor	SOÚ	AV	ČR	

Mezinárodní poradní sbor SOÚ AV ČR, který byl ustaven v roce 2019 se souhlasem 
Akademické rady z předních odborníků v oborech, kterými se zabývá SOÚ AV ČR, 
pokračoval ve své činnosti podle plánu, který si stanovil. V roce 2020 to byly zejména 
konzultace připravovaných podkladových materiálů pro mezinárodní hodnocení ústavu 
včetně prezentace oddělení a plánů na následující období. Mezinárodní poradní sbor 
pracuje v následujícím personálním složení:  

 Prof. Kevin Deegan Krause, Wayne State University, USA (předseda) 
 Prof. Haldis Haukanes, University of Bergen, Norsko (místopředsedkyně) 
 Prof. Suzanne Fitzpatrick, Heriot Watt University, Edinburgh, Spojené Království 
 Prof. Alan Irwin, Copenhagen Business School, Dánsko 
 Prof. Moshe Semyonov, University of Tel Aviv, Izreael  
 Dr. Tomáš Sobotka, Wittgenstein Centre for Demography and Global Human Capital, 

Rakousko 
 Dr. Annett Steinführer, Thünen Institut für Ländlicher Räume, Německo 
 Prof. Christof Wolf, University of Mannheim + GESIS, Německo 

1.1.4 Zastoupení	 pracovnic	 a	 pracovníků	 SOÚ	 AV	 ČR	 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 2020 SOÚ AV ČR 
zastupovali celkem dva volení zástupci pracoviště: prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D., 
a Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. Z titulu funkce byl členem Akademického sněmu ředitel 
ústavu RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. Členkou Vědecké rady AV ČR a její 
místopředsedkyní pro III. vědní oblast (společenské a humanitní vědy) byla v roce 2020 
PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. 
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1.1.5 Zastoupení	 pracovnic	 a	 pracovníků	 SOÚ	 AV	ČR	 v	orgánech	 jiných	
ústavů	AV	ČR	

 

Jméno	 Orgán	ústavu	AV	ČR	 Od–do	

RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. Člen Dozorčí rady 
Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. 2017–2022 

Ing. Petra Broskevičová Předsedkyně Dozorčí rady 
Střediska společných činností AV ČR, v. v. i. 2017–2022 

prof. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, 
Ph.D. 

Člen Rady a Atestační komise Etnologického 
ústavu AV ČR, v. v. i. 

2018–2022 
a 

2019–2022 
Zdroj:	SOÚ	AV	ČR	

1.1.6	Zastoupení	pracovnic	a	pracovníků	SOÚ	AV	ČR	v	poradních	orgánech	
AV	ČR	

Jméno	 Poradní	orgán	AV	ČR	 Od–do	

Ing. Petra Broskevičová členka Ekonomické	rady	AV	ČR 2017–2021 

Mgr. Martin Ďurďovič, 
Ph.D. 

člen Komise	pro	energetiku	AV	ČR 2017–2021 

prof. PhDr. Dana 
Hamplová, Ph.D. 

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

2017–2021 

Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. člen Rady	pro	spolupráci	AV	ČR	
s	podnikatelskou	a	aplikační	sférou 2017–2021 

Mgr. Marcela Linková, 
Ph.D. 

členka Rady	pro	podporu	účasti	AV	ČR	na	
evropské	integraci	výzkumu	a	vývoje	 2017–2021 

PhDr. Zdenka 
Mansfeldová, CSc. členka	Rady	pro	zahraniční	styky	AV	ČR 2017–2021 

PhDr. Zdenka 
Mansfeldová, CSc. 

členka Komise	Programu	podpory	
perspektivních	lidských	zdrojů	–	Mzdová	
podpora	postdoktorandů	na	pracovištích	
AV	ČR 

2017–2021 

PhDr. Zdenka 
Mansfeldová, CSc. 

členka	Rady	Programu	na	podporu	
mezinárodní	spolupráce	začínajících	
výzkumných	pracovníků 

2017–2021 

PhDr. Zdenka 
Mansfeldová, CSc.  Členka Rady	Strategie	AV21 2017–2021 
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Ing. Petr Sunega  člen Komise	pro	informační	
technologie	AV	ČR 2017–2021 

Mgr. Michaela Trtíková 
Vojtková 

členka Rady	pro	akademická	média	
a	popularizaci	AV	ČR 2017–2021 

Mgr. Michaela Trtíková 
Vojtková členka Ediční	rady	AV	ČR 2017–2021 

PhDr. Zdenka 
Mansfeldová, CSc. členka Komise	prémie	Lumina	quaeruntur 2018–2021 

prof. PhDr. Zdeněk R. 
Nešpor, Ph.D. 

člen Koordinační	komise	pro	zařazování	
pracovníků	do	nejvyššího	kvalifikačního	
stupně 

2018–2021 

Zdroj:	SOÚ	AV	ČR	
	
	
1.1.7	Výzkumná	a	servisní	struktura	SOÚ	AV	ČR 
 
VÝZKUMNÁ	ODDĚLENÍ	
 
Centrum	pro	výzkum	veřejného	mínění	(CVVM)	
Vedoucí	oddělení:	Mgr. et Mgr. Paulína Tabery	
CVVM je výzkumným oddělením SOÚ AV ČR, které se – v souladu s tradicí, sahající až do 
roku 1946 – zaměřuje na teoretické, praktické a metodologické otázky spojené se 
zkoumáním veřejného mínění. Hlavní náplní práce je projekt kontinuálního zkoumání 
mínění české veřejnosti Naše společnost, který je tvořen deseti reprezentativními 
omnibusovými průzkumy ročně. V návaznosti na dlouhodobou koncepci se projekt 
kontinuálně zaměřuje na politická, ekonomická i další společenská témata, bezplatně 
zpřístupňuje hlavní závěry ve formě tiskových zpráv i primární datové soubory 
prostřednictvím Českého sociálněvědního datového archivu SOÚ AV ČR. Kromě toho 
CVVM participuje na výzkumných projektech dalších oddělení SOÚ AV ČR i externích 
výzkumných organizací včetně zahraničních, realizuje komerční výzkumné aktivity pro 
externí zadavatele včetně zahraničních a vydává recenzovaný časopis Naše společnost. 
Pro zajištění své široké výzkumné činnosti CVVM disponuje 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	2020:	
 Naše společnost	 (kontinuální	výzkum	veřejného	mínění, řešitelky	Mgr.	et	Mgr.	Paulína	
Tabery	a	Mgr.	Naděžda	Čadová)	

 Optimalizace metody sběru dat pro zvýšení kvality a efektivity Indikátoru subjektivní 
kvality pracovního života (SQWLi)	(řešitel	PhDr.	Jiří	Vinopal,	Ph.D.)	
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 Podmínky a zdroje pro udržitelný rozvoj kvality pracovního života v ČR v éře 
nastupující průmyslové revoluce	(řešitel	PhDr.	Jiří	Vinopal,	Ph.D.)	

 Vývoj centralizovaného rozhraní pro vytěžování velkých dat z webových archivů	
(řešitelka	Mgr.	et	Mgr.	Paulína	Tabery)	

 Veřejnost(i), vzdělávání a vzdělávací politika: hodnoty, postoje, argumentace 
a zkušenosti (řešitelka	Mgr.	et	Mgr.	Paulína	Tabery)	
	

Oddělení	 se	 také	 podílí	 na	 aktivitách	 v	rámci	 výzkumných	 programů	 Strategie	
AV21:	
 Potraviny pro budoucnost, koordinátor prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. (ÚEB AV ČR): 
„Plýtvání	potravinami	jako	globální	i	lokální	problém“ (řešitelka	Mgr.	Naděžda	Čadová) 

 Globální konflikty a lokální souvislosti: kulturní a společenské výzvy, koordinátor 
doc. PhDr. Marek Hrubec, Ph.D. (SOÚ AV ČR): „Vnímání	 významných	 globálních	
konfliktů	a	jejich	důsledků	českou	veřejností“ (řešitelka	Mgr.	et	Mgr.	Paulína	Tabery)  

 Paměť v digitálním věku, koordinátor PhDr. Luboš Velek, Ph.D. (MÚA AV ČR): „Paměť	
současnosti:	 vizualizace,	 popularizace	 a	 zpřístupňování	 dat	 o	 názorech,	 postojích	
a	náladách	českých	občanů	a	jejich	změnách	v	čase“ (řešitelka	Mgr.	Naděžda	Čadová) 

 Systémy pro jadernou energetiku, koordinátor RNDr. Radomír Pánek, Ph.D. (ÚFP 
AV ČR): „Sociální	aspekty	jaderné	energetiky“ (řešitel	Mgr.	Martin	Ďurďovič,	Ph.D.) 

	
Významné	zakázky	řešené	v	roce	2020:	
 Vnímání občanské společnosti a občanské angažovanosti Čechů pro Jagellonskou 

univerzitu v Krakově. 
 Regiony s dlouhodobě nejvyšší úrazovostí a nemocností v ČR – příčiny a možnosti 

prevence pro Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 
 Kvalita pracovního života 2020 pro Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 
 Postoje české veřejnosti k Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové pro Výbor dobré 

vůle, Nadaci Olgy Havlové.  
 
Tel.: +420 210 310 591, +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. 
ČSDA je české národní centrum datových služeb v sociálních vědách, které shromažďuje, 
zpracovává a ukládá datové soubory z výzkumných projektů a zpřístupňuje je pro účely 
jejich dalšího využití ve výzkumu a při výuce na vysokých školách. ČSDA je národním 
uzlem panevropské výzkumné infrastruktury CESSDA ERIC (Consortium of European 
Social Science Data Archives European Research Infrastructure Consortium) 
a poskytovatelem jejích služeb v ČR. CESSDA ERIC vytváří komplexní evropský 
integrovaný systém sociálněvědních datových služeb, který je založen na spolupráci 
mezi národními datovými archivy. Mezi další cíle oddělení patří podpora sekundární 
analýzy dat a podpora speciálních výzkumných projektů. Členové oddělení se podílejí na 
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řešení řady výzkumů včetně českých šetření mezinárodních programů ISSP. Oddělení 
rozvíjí vlastní výzkumnou činnost zejména v oblasti metodologie a výzkumu kvality dat. 
Hlavní přístup k datovým službám je na internetu na adrese archiv.soc.cas.cz. 
 
Projekty	řešené	v	roce	2020:	
 CSDA – Český sociálněvědní datový archiv (řešitel	Mgr.	Jindřich	Krejčí,	Ph.D.) 
 CSDA Research – Výzkumný program Českého sociálněvědního datového archivu: 

Česká republika v Mezinárodním programu sociálních šetření ISSP, výzkum kvality 
dat a zdrojů dat. MŠMT (řešitel	Mgr.	Jindřich	Krejčí,	Ph.D.) 

 CESSDA Widening Activities 2019 (řešitel	Mgr.	Jindřich	Krejčí,	Ph.D.) 
 Škola jako integrační partner (řešitelka	Mgr.	Yana	Leontiyeva,	Ph.D.) 
 CESSDA Widening Activities and Journal Outreach 2020 (řešitel	 Mgr.	 Jindřich	
Krejčí,	Ph.D.) 

 CESSDA Training Working Group 2020 (řešitel	Mgr.	Jindřich	Krejčí,	Ph.D.) 
 CESSDA ERIC Work Plan Project – CESSDA Training Activities 2020 (řešitel	
Mgr.	Jindřich	Krejčí,	Ph.D.) 

 CESSDA New Data Types 2020 (řešitel	Mgr.	Jindřich	Krejčí,	Ph.D.) 
 
Tel.: +420 210 310 231, e-mail: jindrich.krejci@soc.cas.cz; archiv@soc.cas.cz; 
archiv.soc.cas.cz 
 
Ekonomická	sociologie	
Vedoucí	oddělení:	doc. Ing. Jiří Večerník, CSc. (do 31. října), prof. PhDr. Zdeněk R. 
Nešpor, Ph.D. (od 1. listopadu)	
Výzkumné oddělení ekonomické sociologie rozvíjí svoji činnost v široké oblasti mezi 
ekonomií a sociologií s velkým přesahem do oblasti historické sociologie a sociologie 
náboženství. V socioekonomické oblasti řeší otázky zaměstnanosti, souvislosti 
objektivních a subjektivních faktorů blahobytu, otázky spokojenosti v zaměstnání 
a v životě. V oblasti sociálních a ekonomických nerovností řeší problémy mzdové a 
příjmové diferenciace, měření chudoby a nových aspektů sociální stratifikace. V oblasti 
historické sociologie a náboženství řeší otázky náboženství v kontextu globálních 
a evropských proměn, naposledy se zaměřením na česko-slovenské srovnání a úlohu 
církví.  
	
Projekty	řešené	v	roce	2020:	
 Metodologie a realita chudoby: Česká republika v evropském kontextu (řešitelka	
PhDr.	Martina	Mysíková,	Ph.D.) 

 Sociální stratifikace v České republice a střední Evropě: 1968–2018 (řešitel	
doc.	Ing.	Jiří	Večerník,	CSc.) 
 

Oddělení	se	také	podílí	na	aktivitách	v	rámci	programu	Strategie	AV21:	
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 Paměť v digitálním věku, koordinátor PhDr. Luboš Velek, Ph.D., (MÚA AV ČR): 
„Ostrovy	 spolehlivého	 poznání:	 Encyklopedická	 báze	 digitálního	 věku“ (řešitel	
prof.	PhDr.	Zdeněk	R.	Nešpor,	Ph.D.) 
 

Oddělení	 se	 dále	 podílí	 na	 aktivitách	 v	 rámci	 programu	 Mzdová	 podpora	
postdoktorandů	na	pracovištích	AV	ČR:		
 Role církví a význam religiozity v následné péči o propuštěné vězně (řešitelka	
Mgr.	Andrea	Beláňová,	Ph.D.) 

 
Tel.: +420 210 310 222, e-mail: jiri.vecernik@soc.cas.cz, zdenek.nespor@soc.cas.cz 
	
Gender	&	sociologie	
Vedoucí oddělení: PhDr.	Alena	Křížková,	Ph.D.	
Výzkumné oddělení Gender & sociologie patří již od roku 1990 mezi hlavní vědecká 
pracoviště v Česku rozvíjející genderová studia, feministickou teorii a metodologii. 
Vydává etablovaný transdisciplinární časopis genderových studií a feministické teorie 
Gender	a	výzkum	/	Gender	and	Research. 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 genderové rovnosti, poskytují v této oblasti nezávislé 
expertizy v rámci ad hoc i stálých vládních poradních skupin 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, genderové sociální 
nerovnosti a jejich feministická kritika, sociologie soukromého života a politika péče. 	

Časopis Gender	 a	 výzkum	 /	 Gender	 and	 Research je recenzovaný vědecký 
transdisciplinární časopis genderových studií a feministické teorie. Teritoriálně je 
zaměřen na střední a východní Evropu a další světové makroregiony. V časopise jsou 
publikovány stati v češtině nebo angličtině, které uplatňují genderovou či feministickou 
perspektivu v oboru sociologie, filozofie, politologie, historie, kulturních studií anebo 
v dalších sociálních a humanitních vědách. Časopis rovněž přináší recenze zahraniční 
a české odborné literatury se zaměřením na feministickou teorii a genderová studia, 
diskuse, rozhovory a informace o dění v akademických kruzích genderových studií. 
Časopis je zařazen v databázi SCOPUS, ERIH PLUS, Central European Journal of Social 
Sciences and Humanities (CEJSH), Central and Eastern European Online Library (CEEOL) 
a v dalších odborných databázích. Časopis vychází v česko-anglické verzi dvakrát ročně 
v tištěné podobě a rovněž na internetových stránkách (www.genderonline.cz).  
 
Projekty	řešené	v	roce	2020:	
 WITH	 YOU*TH na cestě k aktivnímu občanství (řešitelky	 Mgr.	 Romana	 Marková	
Volejníčková,	Mgr.	Markéta	Švarcová)	
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 Prekarita jako reálná zkušenost sebezaměstnaných a mikropodniků (řešitelka	
Mgr.	Romana	Marková	Volejníčková)	

 Možnosti a podmínky inovace ISPV	(řešitelka	PhDr.	Marta	Vohlídalová,	Ph.D.) 
 Role intimity v české kontroverzi ohledně domácích porodů (řešitelka	
Mgr.	et	Mgr.	Lenka	Formánková,	Ph.D.) 

 Rodičovské tužby a intence gayů, leseb a bisexuálních mužů a žen v České republice	
(řešitelka	PhDr.	Hana	Maříková,	Ph.D.) 

 OSVČ jako prekérní práce aneb zabraňme dalšímu znevýhodnění žen na trhu práce	
(řešitelka	Mgr.	Markéta	Švarcová) 

 
Oddělení	se	také	podílí	na	aktivitách	v	rámci	programu	Strategie	AV21:	
 Globální konflikty a lokální souvislosti: kulturní a společenské výzvy, koordinátor 

doc. PhDr. Marek Hrubec, Ph.D., (SOÚ AV ČR): „Globální	mobilita	a	migrační	průmysl“ 
(řešitelka	Mgr.	Zuzana	 Uhde,	 Ph.D.): výzkum transnacionální migrace ve spolupráci 
s FHS UK, publikace odborných článků a prezentace na seminářích, vystoupení 
v médiích, příprava podcastů 

	
Oddělení	se	dále	podílí	na	řešení	projektů	v	rámci	programu	NORFACE:	
 DAISIE – Dynamics of Accumulated Inequalities for Seniors in Employment 

(řešitelka	PhDr.	Alena	Křížková,	Ph.D.)	
	
Oddělení	 se	 rovněž	 podílí	 na	 aktivitách	 v	 rámci	 programu	 Mzdová	 podpora	
postdoktorandů	na	pracovištích	AV	ČR:		
 (Re)produkce genderových stereotypů v rámci fenoménu influencerů v českém 

virtuálním prostoru (řešitelka	Mgr.	Marie	Heřmanová,	Ph.D.)  
	 	
Bilaterální	 spolupráce	 je	 navázána v rámci projektu Mongolian Community in the 
Czech Republic (řešitelka	Mgr.	et	Mgr.	Lenka	Formánková,	Ph.D.) 
 
Oddělení	je	také	zapojeno	sítí	v	rámci	projektů	COST: 
 The European Family Support Network: A bottom-up, evidence based and 

multidisciplinary approach (EuroFam-Net) (řešitelka	v	ČR	PhDr.	Hana	Hašková,	Ph.D.)	
 Who Cares in Europe?, řešitelka v ČR PhDr. Radka Šustrová, Ph.D., (ÚHSD FF UK)	

(zástupkyně	řešitelky	PhDr.	Hana	Hašková,	Ph.D.,	doc.	Radka	Dudová,	Ph.D.)	
 
Tel.: +420 210 310 351, e-mail: alena.krizkova@soc.cas.cz 
 
Národní	kontaktní	centrum	–	gender	a	věda		
Vedoucí	oddělení:	Mgr. Marcela Linková, Ph.D. 
Národní kontaktní centrum – gender a věda je jediným specializovaným pracovištěm 
v ČR zaměřeným na výzkum v oblasti genderové sociologie vědy, studií vědy a 
technologií a politik genderové rovnosti ve výzkumu. Výzkumně se oddělení zaměřuje na 
témata: výzkumné systémy a transformace vědy a výzkumu po roce 1989; organizační 
změna ve vysokoškolském a výzkumném sektoru; odpovědný výzkum a inovace; 
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výzkumné kariéry a mobilita; kombinace vědecké práce a soukromého života; genderový 
mainstreaming a rovné příležitosti ve vědě; sexuální obtěžování v akademickém 
prostředí; sociální studia biomedicíny a mikrobiopolitické občanství. NKC – gender 
a věda je členskou organizací sítě RINGS The International Association of Research 
Centre of Advanced Gender Studies a evropské sítě mentoringových programů eument-
net (European Network of Mentoring Programmes for the Advancement of Equal 
Opportunities and Cultural and Institutional Change in Academia and Research. 
Pracovnice a pracovníci oddělení jsou členkami a členy expertních a poradních orgánů 
v ČR a na úrovni EU. Vedoucí oddělení Mgr. Marcela Linková, Ph.D., je předsedkyní ERAC 
Standing Working Group on Gender in Research and Innovation, poradní skupiny Výboru 
ERAC a Evropské komise. 
 
Projekty	řešené	v	roce	2020:	
 CASPER – Certification-Award Systems to Promote Gender Equality in Research 

(řešitelka	za	partnera	projektu	Mgr.	Marcela	Linková,	Ph.D.) 
 GE Academy – Gender Equality Academy (řešitelka	za	partnera	projektu	Mgr.	Marcela	
Linková,	Ph.D.) 

 Gender-SMART – Science Management for Agriculture & Life Sciences, including 
Research and Teaching (řešitelka	za	partnera	projektu	Mgr.	Marcela	Linková,	Ph.D.) 

 GENDERACTION – GENDer equality in the ERA Community to Innovate policy 
implementatiON (koordinátorka	projektu	Mgr.	Marcela	Linková,	Ph.D.) 

 Posílení znalosti základny samospráv pro snižování a ukončování bezdomovectví 
(řešitelka	za	partnera	projektu	doc.	Mgr.	Tereza	Stöckelová,	Ph.D.) 

 Mikrobiologické občanství mezi antibiotickým a probiotickým režimem (řešitelka	
projektu	doc.	Mgr.	Tereza	Stöckelová,	Ph.D.) 

 Národní kontaktní centrum – gender a věda 2017–2020 (řešitelka	 Mgr.	 Marcela	
Linková,	Ph.D.)  

 Transformační procesy po roce 1989 optikou přeměny výzkumných ústavů 
chemického průmyslu (řešitelka	Mgr.	Blanka	Nyklová,	Ph.D.) 

 Odstranění bariér v systému pomoci obětem partnerského násilí (řešitelka	
Mgr.	Blanka	Nyklová,	Ph.D.) 

 
Oddělení	 se	 také	 podílí	 na	 aktivitách	 v	 rámci	 výzkumných	 programů	 Strategie	
AV21:	
 Formy a funkce komunikace, koordinátor prof. PhDr. Petr Koťátko, CSc.: Konference 
„Accelerated	 Academy	 4:	 Academic	 Timescapes:	 Perspectives,	 Refelections,	
Responsibilites“ (řešitelka	doc.	Mgr.	Tereza	Stöckelová,	Ph.D.)  

 
Významné	zakázky	řešené	v	roce	2020:	
 FRANET – Data Collection and Research Services on Fundamental Rights Issues 

(řešitelka	doc.	Mgr.	Tereza	Stöckelová,	Ph.D.) 
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Oddělení	je	také	zapojeno	do	sítě	v	rámci	programu	COST:	
 European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities 

(COST Action OC-2015-1-19837) (řešitelka	doc.	Mgr.	Tereza	Stöckelová,	Ph.D.) 
  
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.  
Oddělení se zabývá výzkumem široké škály témat, zejména obecnými hodnotovými 
orientacemi (politickými, náboženskými, morálními a rodinnými hodnotami) 
a kulturními a národními hodnotovými orientacemi (národní identita, kulturní identita 
a další hodnotové skupinové identity). Centrem výzkumného zájmu je česká společnost 
v mezinárodním srovnání. V roce 2020 byly výzkumy oddělení zaměřeny na téma 
chápání a hodnocení demokracie, vnímání sociálního státu, kulturní národní identity, 
imigrace a role školy při integraci cizinců, štěstí a životní spokojenosti u dětí a mládeže, 
změn životních drah v procesu vstupu do dospělosti, korupce a příčin recidivy 
a ukončování kriminální kariéry. Oddělení od roku 2002 spolupracuje na mezinárodním 
výzkumném projektu European Social Survey (ESS). V roce 2020 se zapojilo do projektu 
CRONOS-2 (CROs-National Online Survey Panel), jehož koordinátorem je European 
Research Infrastructure Consortium. Projekt navazuje na ESS a má za cíl vytvořit 
pravděpodobnostní webový panel respondentů z 12 evropských zemí, kteří se v letech 
2021–2022 budou podílet na čtyřech vlnách mezinárodních výzkumů a dvou vlnách 
národních výzkumů. V témže roce započala realizace projektu Faktory recidivy a proces 
ukončování kriminální kariéry v kontextu podmíněného propuštění z výkonu trestu 
odnětí svobody, který je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR. 
Cílem projektu je snížení recidivy trestných činů, a tedy zefektivnění nástrojů 
a prostředků kriminální politiky. Výsledky projektu budou využitelné zejména v praxi 
organizačních složek Ministerstva spravedlnosti – Probační a mediační služby 
a Vězeňské služby České republiky. 
 
Projekty	řešené	v	roce	2020:		
 Český národní uzel ESS (ESS-CZ) (řešitelka	Mgr.	et	Mgr.	Klára	Plecitá,	Ph.D.) 
 Výzkum na ESS Round 9 a ESS Round 10 (řešitelka	Mgr.	et	Mgr.	Klára	Plecitá,	Ph.D.) 
 ESS-SUSTAIN-2 (řešitelka	Mgr.	et	Mgr.	Klára	Plecitá,	Ph.D.) 
 Faktory recidivy a proces ukončování kriminální kariéry v kontextu podmíněného 

propuštění z výkonu trestu odnětí svobody (řešitelka	PhDr.	Eva	Krulichová,	Ph.D.) 
 
Oddělení	 se	 dále	 podílí	 na	 aktivitách	 v	 rámci	 programu	 Mzdová	 podpora	
postdoktorandů	na	pracovištích	AV	ČR:		
 Prekoncept štěstí a životní spokojenosti u populace dětí a mládeže (řešitel	PhDr.	Jakub	
Pivarč,	Ph.D.) 
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Oddělení	je	také	zapojeno	v	rámci	programu	mezinárodní	spolupráce	začínajících	
výzkumných	pracovníků:	
 Comparative multilevel analysis of relations between perceived quality and trust in 

government, and attitudes towards governmental spending on welfare: The mediating 
effect of corruption perceptions and experience (řešitelka	Kristýna	Bašná,	Ph.D.) 

 
Tel.: +420 210 310 571, e-mail: klara.plecita@soc.cas.cz 
Lokální	a	regionální	studia	
Vedoucí	oddělení:	Mgr. Josef Bernard, Ph.D. 
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 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	2020:		
 Sociální znevýhodnění na periferním venkově v Česku a ve východním Německu: 

struktury příležitostí a individuální strategie ve srovnávací perspektivě (řešitel	
PhDr.	Josef	Bernard,	Ph.D.) 

 Historie a budoucnost sídlišť: kvalita obytného prostředí a rezidenční spokojenost 
(spoluřešitelka	doc.	Mgr.	Slavomíra	Ferenčuhová,	Ph.D.) 

 Změny vybavenosti venkovských obcí základními službami a dopady na jejich 
obyvatele (řešitel	PhDr.	Josef	Bernard,	Ph.D.) 

 Prožívání volného času dětí staršího školního věku jako výzva pro pedagogiku 
(řešitelka	Mgr.	Věra	Patočková,	M.A.,	Ph.D.) 

 Rezidenční segregace a mobilita cizinců: analýza sousedství, rezidenčních drah 
a sousedských efektů (řešitel	RNDr.	Martin	Šimon,	Ph.D.) 

 
Oddělení	 se	 také	 podílí	 na	 aktivitách	 v	 rámci	 výzkumných	 programů	 Strategie	
AV21:	
 Záchrana a obnova krajiny, koordinátor prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. (BC AV ČR): 
„Vnímání	starých	stromů	v	české	společnosti“ (řešitelka	PhDr.	Jana	Stachová,	Ph.D.) 

 Globální konflikty a lokální souvislosti: kulturní a společenské výzvy, koordinátor 
doc. PhDr. Marek Hrubec, Ph.D. (SOÚ AV ČR): „Udržitelný	životní	styl	a	hnutí	životního	
stylu	v	globálním	a	lokálním	kontextu“ (řešitelka	PhDr.	Marta	Kolářová,	Ph.D.) 
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 Město jako laboratoř změny, koordinátorka PhDr. Adéla Gjuričová, Ph.D., 
(ÚSD AV ČR): „Město	 jako	 intelektuální	 a	 politický	 projekt“ (řešitelka	
doc.	Mgr.	Slavomíra	Ferenčuhová,	Ph.D.) 

 Člověk a voda, koordinátor doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D., (UH AV ČR): 
„Zacházení	 s	 šedou	 a	 dešťovou	 vodou	 v	domácnostech“ (řešitelka	 doc.	 Slavomíra	
Ferenčuhová,	Ph.D.) 

 
Tel.: +420 210 310 227, e-mail: josef.bernard@soc.cas.cz 
 
Sociální	stratifikace	
Vedoucí	oddělení:	prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.  
Oddělení se věnuje rozvoji moderního stratifikačního výzkumu, který se nespokojuje jen 
s popisem sociální stratifikace či sociálních nerovností, ale zaměřuje se i na jejich příčiny 
a dopady na subjektivní blahobyt, kvalitu života a zdraví. Jádrem aktivit jsou stratifikační 
procesy v rodině, vzdělávacím systému a na pracovním trhu, včetně dopadů na 
hodnotový systém a jeho rozrůznění. Přístupy oddělení jsou založeny na aplikaci 
a rozvoji moderních empirických metod analýzy dat, včetně metodologie umožňující 
studovat kauzální procesy. Kromě dnes již klasických přístupů, jakými jsou 
longitudinální studie nebo strukturní modelování, se počítá s rozvojem experimentálních 
a kvaziexperimentálních přístupů a metodologických experimentů. Významnou 
charakteristikou nového oddělení je dále multidisciplinarita, která vychází z existující 
spolupráce s přírodovědnými a lékařskými institucemi. Cílem je integrovat a využít 
poznatky z různých disciplín při snaze o popis a vysvětlení příčin a důsledků sociálních 
nerovností. 

V roce 2020 se oddělení zabývalo především otázkou sociálních nerovností ve zdraví, na 
trhu práce a ve vzdělávání. 

Projekty	řešené	v	roce	2020:		
 Kumulativní efekty sociálního znevýhodnění na zdraví a kvalitu života (řešitelka	
prof.	PhDr.	Dana	Hamplová,	Ph.D.) 

 Kulturní zdroje rodiny: vliv na gramotnost, akumulaci kulturního kapitálu dítěte a na 
výsledky ve vzdělávání (řešitel	PhDr.	Jiří	Šafr,	Ph.D) 

 Proměna genderových nerovností v českém školství a na trhu práce: dynamika, 
příčiny a důsledky (spoluřešitelka	PhDr.	Petra	Raudenská,	Ph.D.) 

 Predikce školní ne/úspěšnosti v oblasti čtenářské gramotnosti žáků ZŠ 
(PhDr.	Magdaléna	Gorčíková,	Ph.D) 
 

Oddělení	 se	 také	 podílí	 na	 aktivitách	 v	rámci	 výzkumných	 programů	 Strategie	
AV21:	
 Kvalitní život ve zdraví a nemoci_QUALITAS, koordinátor doc. MUDr. Jakub Otáhal, 

Ph.D., (FGÚ AV ČR): „Sociologická	studie“ (řešitelka	prof.	PhDr.	Dana	Hamplová,	Ph.D.) 
 Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací, koordinátor prof. PhDr. Petr Sommer, 

CSc., DSc. (ARÚ AV ČR): „Stát	 jako	 forma	 organizace:	 násilí,	 nebo	 svoboda?	 v	 rámci	
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aktivity	Tribalismus	v	Českých	zemích	od	paleolitických	tlup	po	parlamentní	demokracii“ 
(řešitel	PhDr.	Jiří	Šafr,	Ph.D.) 

 Formy a funkce komunikace, koordinátor prof. PhDr. Petr Koťátko, CSc., (FLÚ AV ČR): 
„Role	komunikace	a	sociální	 interakce	ve	vývoji	osobnosti	v	rámci	aktivity	Životní	styly	
v	současné	České	republice	a	jejich	kontinuita“ (řešitel	PhDr.	Jiří	Šafr,	Ph.D.) 

 

Tel.: +420 210 310 238, e-mail: dana.hamplova@soc.cas.cz 
	
Socioekonomie	bydlení	
Vedoucí	oddělení:	Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. 
Členové a členky výzkumného oddělení Socioekonomie bydlení se věnují základnímu 
i aplikovanému výzkumu v oblasti bydlení a bytové politiky. Při výzkumné činnosti 
kombinují metodologické postupy sociologie a ekonomie. Uplatňují inovativní přístupy 
experimentální a behaviorální ekonomie, ekonomické sociologie a ekonomie blahobytu. 
Analyzují trhy bydlení a jejich aktéry, ceny bydlení, postoje k bydlení, bytovou politiku a 
bytové systémy u nás i v zahraničí. Výsledkem jsou nejen publikace monografií a statí 
v domácích a zahraničních impaktovaných vědeckých časopisech, ale i spolupráce při 
zavádění konkrétních nástrojů bytové politiky, tvorba cenových indexů a map a další 
aplikace v soukromé i veřejné sféře. 
	
Projekty	řešené	v	roce	2020: 
 Dráhy bydlení mileniálů: rostoucí napětí mezi normalizací vlastnického bydlení 

a zhoršující se finanční dostupnosti bydlení v ČR (řešitel	Ing.	Mgr.	Martin	Lux,	Ph.D.)	
 Utváření a performance občanství skrze dluhy v České republice (řešitel	Mgr.	Tomáš	
Hoření	Samec,	Ph.D.) 

 Kutilství a jeho význam pro českou národní a kulturní identitu: současný stav, socio-
kulturní a historicko-politické souvislosti, typologie a využití potenciálu pro místní 
rozvoj	(řešitel	Petr	Gibas,	MSc.,	Ph.D.)	

 Zvýšení transparentnosti hypotečního trhu v ČR rozšířením datové základny pro 
sledování a odhad cen nemovitostí (řešitel	Ing.	Petr	Sunega,	Ph.D.) 

Oddělení	 se	 také	podílelo	na	aktivitách	v	rámci	výzkumných	programů	Strategie	
AV21:	
 Program „Efektivní veřejné politiky a současná společnost“, koordinátor 

doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D. (NHÚ AV ČR), výzkumná aktivita zaměřená na možnosti 
vytvoření platformy pro nájmy jako alternativní cesty ke zkvalitnění soukromého 
nájemního bydlení v českém prostředí (řešitel	 Ing.	Mgr.	Martin	 Lux,	 Ph.D.)	 v rámci 
programu „Společnost v pohybu“ 

 Výzkumná aktivita „Politická	 ekonomie/ekologie	 měst:	 Gentrifikace	 širšího	 centra	
Prahy“ (řešitelé	Mgr.	 Tomáš	 Hoření	 Samec,	 Ph.D.	 a Petr	 Gibas,	MSc.,	 Ph.D.) v rámci 
programu „Město jako laboratoř změny – bezpečné stavby“ 

 
Tel.: +420 210 310 225, e-mail: martin.lux@soc.cas.cz; seb.soc.cas.cz 
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Sociologie	politiky	
Vedoucí	oddělení:	PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.	
Výzkumné oddělení Sociologie politiky se zabývá systematickým studiem základních 
procesů demokratického politického systému a některých jeho aktérů po roce 1990. 
Hlavními tématy výzkumu jsou: (a) vznik a stabilizace politických stran a stranického 
systému, (b) občanské volební a nevolební politické chování, (c) politické elity, 
(d) reprezentace zájmů, (e) občanská společnost a její vztah k politickým stranám a státu. 
Pozornost je věnována také sociálně-politickým změnám v současné české společnosti a 
specifickým tématům, jako jsou sociologické aspekty bezpečnosti. Toto výzkumné 
zaměření oddělení se odráží v (1) tématech probíhajících a ukončených projektů, (2) 
účasti v mezinárodních sítích a výzkumných projektech, (3) vědeckých publikacích. 
Členové oddělení mají odborné znalosti a jsou experty v celé řadě oblastí politického 
výzkumu a v použití pokročilých kvalitativních a kvantitativních metod. Úspěšně se 
zúčastňují mnoha národních i mezinárodních projektů. Oddělení Sociologie politiky tak 
přispívá k lepšímu porozumění české společnosti a politice a k dobré pověsti českého 
sociálněvědního výzkumu v rámci mezinárodní společensko-vědecké komunity. 
 
Projekty	řešené	v	roce	2020:	
 Úroveň a zdroje volební volatility v postkomunistické Evropě (řešitel	doc.	PhDr.	Lukáš	
Linek,	Ph.D.) 

 The Post-Crisis Legitimacy in the European Union. European Training Network – 
PLATO (řešitelka	PhDr.	Zdenka	Mansfeldová,	CSc.) 

 Změna politické krajiny – sdružení nezávislých kandidátů ve volbách do 
zastupitelstev obcí v ČR (řešitelka	PhDr.	Zdenka	Mansfeldová,	CSc.) 

	
Oddělení	 se	 také	 podílí	 na	 aktivitách	 v	rámci	 výzkumných	 programů	 Strategie	
AV21		
 Program č. 15 „Globální konflikty a lokální souvislosti: kulturní a společenské výzvy“, 

koordinátor doc. PhDr. Marek Hrubec, Ph.D.: „Varianty	 demokracie,	 nedemokratické	
alternativy	 a	 demokratické	 inovace“ (řešitelka PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.) 
a „Environmentalismus	 chudých	 –	 odpověď	 lokálních	 hnutí	 na	 globální	 ekologické	
problémy“ (řešitel Mgr. Jiří Krejčík, 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	
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 33 tisíc svazků knih a 69 titulů odborných časopisů. Knihovna 
zprostředkovává přístup k on-line databázím Web of Science, SCOPUS, EBSCO, 
PROQUEST, EMERALD, JSTOR a SAGE Humanities & Social Sciences. On-line katalog je 
součástí souborného katalagu knihoven Akademie věd a souborného katalogu České 
republiky – CASLIN. V období pandemie COVID-19 knihovna omezila provoz v souladu 
s nářízením vlády, ale byla stále k dispozici uživatelům prostřednictvím on-line služeb 
nebo přes výdejní okénko. 
 
Tel.: +420 210 310 569,	e-mail: knihovna@soc.cas.cz 
 
Tiskové	a	ediční	oddělení	
Vedoucí	oddělení:	PhDr. Filip Lachmann 
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), publikací 
v rámci edice Sociologické monografie a v rámci koedice se Sociologickým 
nakladatelstvím (SLON), a zpracování dat pro internetovou databázi visegrádské čtyřky 
The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) – 
cejsh.icm.edu.pl. Zajišťuje také systematickou spolupráci s novináři a zprostředkovává 
kontakt mezi vědci a vědkyněmi a novinářskou obcí. V roce 2020 Tiskové a ediční 
oddělení zajišťovalo například účast na velkých popularizačních akcích, jako jsou 
festivaly Open House Praha či Týden vědy a techniky AV ČR. 
 
Projekty	řešené	v	roce	2020:	
 Elektronická lexikální databáze indoíránských jazyků. Pilotní modul perština 

(řešitelka	RNDr.	Darina	Vystrčilová) 
	
Tel.: +420	210 310 217, e-mail: tiskove@soc.cas.cz; soc.cas.cz	
Sociální sítě: Facebook.com/Sociologicky.ustav.AVCR; Twitter.com/Sociologicky 
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Ekonomické	oddělení		
Vedoucí	oddělení:	Ing. Petra Broskevičová		
Ekonomické oddělení zajišťuje provozně-ekonomický chod ústavu; vede účetnictví, 
personálně-mzdovou agendu, 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.: +420 210 310 565,	e-mail: petra.broskevicova@soc.cas.cz 
	
Sekretariát	ředitele	
Sekretriát ředitele zajišťuje technicko-administrativní podporu vedení ústavu. 
 
Projekty	řešené	v	roce	2020:	
 Mezinárodní mobilita pracovníků Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., II (řešitel	RNDr.	
Tomáš	Kostelecký,	CSc.) 

 Nápady do praxe (řešitel	RNDr.	Tomáš	Kostelecký,	CSc.) 
 
Tel.: +420 210 310 220,	e-mail: socmail@soc.cas.cz	
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2.	ZŘIZOVACÍ	LISTINA	
SOCIOLOGICKÉHO	ÚSTAVU	AV	ČR,	v.	v.	i.,	CHARAKTERISTIKA	
A	ZMĚNY		
 

a.	Zřizovatel	

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

b.	Vznik	

SOÚ AV ČR 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 SOÚ AV ČR s účinností od 1. 1. 2007. 
SOÚ AV ČR 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 souvislosti se vkladem spoluvlastnického podílu k nemovitému majetku areálu Jilská–
Husova ve výši spoluvlastnického podílu byla SOÚ AV ČR 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, viz rvvi.msmt.cz. 
 
V roce 2018 byla vydána nová anglická verze zřizovací listiny SOÚ AV ČR. V roce 2020 
nedošlo k žádné změně. 
 
Úplné znění Zřizovací listiny je Přílohou číslo 1. 
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3.	HODNOCENÍ	HLAVNÍ	ČINNOSTI	SOCIOLOGICKÉHO	ÚSTAVU	
AV	ČR,	v.	v.	i.	

	

3.1	Hlavní	činnost	v	roce	2020	
 
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., (SOÚ AV ČR) je příjemcem institucionální podpory na 
dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (RVO: 68378025). V souladu 
s přijatou vědeckou koncepcí je hlavní profil činnosti SOÚ AV ČR utvářen realizací 
základního výzkumu v oblasti sociologie a výzkumu v oblasti veřejného mínění. 
V roce 2020 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 společně podmiňují rozvoj sociologické perspektivy výzkumu. SOÚ AV ČR 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 také k rozvoji interdisciplinárních přístupů. Pracoviště 
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aktivně řešilo výzkumné projekty a kontinuálně navazovalo na svou úspěšnou politiku 
při získávání grantové podpory pro nové projekty. Pracovníci ústavu se významně 
zapojili do aktivit v rámci výzkumných programů Strategie AV21. V rámci těchto aktivit 
dochází k většímu propojování sociologického výzkumu s výzkumy v přírodních 
a technických vědách, zároveň dochází k rozvoji multidisciplinarity a intersiciplinarity 
sociologického výzkumu. 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	
 
SOÚ AV ČR se v roce 2020 v rámci výzkumné podpory AV ČR zapojil do několika 
výzkumných programů a projektů. 
 

a. Strategie	AV21	
 
Strategie AV21 je významný špičkový výzkum ve veřejném zájmu, realizovaný v rámci 
souboru výzkumných programů „Strategie AV21“ (av21.avcr.cz). V roce 2020 byl 
SOÚ AV ČR zapojen do jedenácti výzkumných	programů, přičemž výzkumný program 
„Globální konflikty a lokální souvislosti: kulturní a společenské výzvy“ byl SOÚ AV ČR 
koordinován. 
 
VP	 č.	15	–	Globální	konflikty	a	 lokální	souvislosti:	kulturní	a	 společenské	výzvy, 
koordinátor doc. PhDr. Marek Hrubec, Ph.D., (SOÚ AV ČR). V roce 2020 byl SOÚ AV ČR 
zapojen v rámci výzkumného tématu „Sociální a kulturní aspekty globálních a lokálních 
interakcí“, v rámci kterého byly řešeny v roce 2020 dílčí aktivity: 
 Udržitelný životní styl v globálním a lokálním kontextu, řešitelka PhDr. Marta 

Kolářová, Ph.D. 
 Varianty demokracie, nedemokratické alternativy a demokratické inovace, řešitelka 

PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. 
 Geopolitika a odlišné perspektivy transnacionální migrace, řešitelka Mgr. Zuzana 

Uhde, Ph.D. 
 Vnímání významných globálních konfliktů a jejich důsledků českou veřejností, 

řešitelka Mgr. et Mgr. Paulína Tabery. 
 Subalterní a radikální indické politické myšlení, řešitel Mgr. Jiří Krejčík, Ph.D. 
 
VP	 č.	 2	 –	 Systémy	 pro	 jadernou	 energetiku	 byl v SOÚ AV ČR rozvíjen v rámci 

výzkumného tématu  
 Sociální aspekty jaderné energetiky, v rámci aktivity Dotazování bloku otázek na téma 

sociální aspekty jaderné energetiky na reprezentativním vzorku populace ČR, řešitel 
Mgr. Martin Ďurďovič, Ph.D.  
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VP	č.	7	–	Kvalitní	život	ve	zdraví	i	nemoci	QUALITAS byl rozvíjen v SOÚ AV ČR v rámci 

výzkumného tématu: 
 Etické, právní, lidské a společenské dopady nemocí, řešitelka prof. PhDr. Dana 

Hamplová, Ph.D. 
	
VP	 č.	11	 –	 Evropa	 a	 stát:	mezi	barbarstvím	 a	 civilizací	 byl rozvíjen v SOÚ AV ČR 

v rámci výzkumného tématu: 
 Stát jako forma organizace: násilí, nebo svoboda? v rámci aktivity Tribalismus 

v Českých zemích od paleolitických tlup po parlamentní demokracii, řešitel PhDr. Jiří 
Šafr, Ph.D. 

	
VP	 č.	12	– Paměť	v	digitálním	věku byl v SOÚ AV ČR rozvíjen v rámci výzkumných 
témat 
 Digital Humanities – zpřístupňování, uchovávání a záchrana pramenů v digitálním 

věku s aktivitou Paměť současnosti: vizualizace, popularizace a zpřístupňování dat 
o názorech, postojích a náladách českých občanů a jejich změnách v čase, řešitelka 
Mgr. Naděžda Čadová 

 Ostrovy spolehlivého poznání s aktivitou Rozšíření encyklopedické informační báze 
SOÚ AV ČR, řešitel prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D. 

	
VP	č.	14	–	Formy	a	funkce	komunikace	byl rozvíjen v SOÚ AV ČR v rámci výzkumného 

tématu:  
 Role komunikace a sociální interakce ve vývoji osobnosti v rámci aktivity Životní 

styly v současné České republice a jejich kontinuita, řešitel PhDr. Jiří Šafr, Ph.D. 
 

VP	 č.	19	 – Potraviny	pro	budoucnost	byl SOÚ AV ČR rozvíjen v rámci výzkumného 
tématu:	
 Plýtvání potravinami jako lokální i globální problém, řešitelka Mgr. Naděžda Čadová 
	
VP	č.	20	– Voda	pro	život	byl v SOÚ AV ČR rozvíjen v rámci výzkumného tématu  
 Člověk a voda v rámci aktivity Zacházení s šedou a dešťovou vodou v domácnostech, 

řešitelka doc. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D. 
 
VP	č.	21	– Záchrana	a	obnova	krajiny	byl v SOÚ AV ČR rozvíjen v rámci výzkumného 

tématu: 
 Jak krajinu správně užívat, v rámci aktivity Vnímání starých stromů v české 

společnosti, řešitelka Mgr. Jana Stachová, Ph.D. 
	
VP	č.	22 – Společnost	v	pohybu	SOÚ AV ČR rozvíjel v rámci výzkumného tématu: 
 Sociologie a ekonomika bydlení, řešitel Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. 
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VP	č.	23	–	Město	jako	laboratoř	změny	a	bezpečné	stavby	SOÚ AV ČR rozvíjel v rámci 
výzkumných témat: 

 Město jako mocenský prostor s aktivitou Gentrifikace širšího centra Prahy, řešitel 
Mgr. Tomáš Hoření Samec, Ph.D. 

 Město jako politický a intelektuální projekt s aktivitou Odborné vědění a rozvoj města 
v období státního socialismu, řešitelka doc. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D. 

 
b. Program	NORFACE	

 
Třetím rokem SOÚ AV ČR řešil projekt Dynamics of Accumulated Inequalities for Seniors 
in Employment, (Acronym: DAISIE) v rámci programu NORFACE – New Opportunities 
for Research Funding Agency Cooperation in Europe ve spolupráci s šesti evropskými 
partnery. Koordinátorem projektu je University of Lausanne, Švýcarsko. 

 
Řešitelka: PhDr. Alena Křížková, Ph.D. 
Doba řešení: 2018–2021 

 
Cílem projektu, který je řešen v letech 2018–2021, je zkoumat genderové dopady politik, 
jejichž cílem je prodloužit pracovní život a zlepšit pracovních podmínky v České 
republice, Irsku, Švédsku, Švýcarsku a Velké Británii, a konkrétně: (1) analyzovat 
politiky pro prodlužování pracovního života z genderově senzitivní perspektivy; 
(2) sledovat národní trendy a změny v genderových vzorcích zaměstnanosti; 
(3) zhodnotit současné pracovní podmínky skupiny 50+ napříč zeměmi a zaměstnáními; 
(4) zkoumat spokojenost lidí starších 50 let a jejich zdravotní problémy, se kterými se 
setkávají ve třech odlišných oborech (zdravotnictví, doprava, finanční služby); 
(5) konzultovat situaci lidí 50+ se sociálními partnery a předat zjištění projektu tvůrcům 
politik prostřednictvím genderově senzitivních doporučení. Projekt byl v důsledku 
pandemie COVID-19 prodloužen o sedm měsíců. 

 
V roce 2020 byl dokončen sběr kvalitativních dat, který je zaměřen na ženy a muže ve 
třech oborech: pracovnice a pracovníci v bankách, řidičky a řidiči autobusů a muži 
a ženy zdravotní sestry. Celkem bylo v Česku sebráno 128 rozhovorů se zaměstnanci 
a zaměstnankyněmi nad 50 let a dále s expertkami a experty. Všechny rozhovory byly 
přepsány do textové podoby vhodné pro analýzu pomocí software ATLAS.ti a z každého 
rozhovoru bylo vytvořeno shrnutí v angličtině, které usnadní komparativní analýzu 
v pěti zemích. Probíhala analýza dat a plánování závěrečné DAISIE konference, která se 
kvůli pandemii COVID-19 uskuteční až v květnu 2021 online. 
 

 
c. Mzdová	podpora	postdoktorandů	na	pracovištích	AV	ČR	

 
V rámci mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích AV ČR byli finančně 
podpořeni tři pracovníci a pracovnice ze SOÚ AV ČR: 
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 Mgr. Andrea Beláňová, Ph.D., s výzkumným tématem „Role církví a význam religiozity 

v následné péči o propuštěné vězně“; 
 PhDr. Jakub Pivarč, Ph.D., s výzkumným tématem „Prekoncept štěstí a životní 

spokojenosti u populace dětí a mládeže“; 
 Mgr. Marie Heřmanová, Ph.D., s výzkumným tématem „(Re)produkce genderových 

stereotypů v rámci fenoménu inluencerů v českém virtuálním prostoru“. 
 

d. Bilaterální	spolupráce	
 
V rámci mobilitních projektů založených na bilaterální spolupráci Akademie věd ČR 
a akademií věd ostatních států SOÚ AV ČR rozvíjel, i když v omezeném rozsahu z důvodu 
pandemie COVID-19, spolupráci s: 

 
 ESTONIAN ACADEMY OF SCIENCES, zastoupenou The Institute of Governance, Law 

and Society, Tallinn University, společný projekt „Youth Political Participation in Post-
Communist Europe“, řešený v letech 2018–2021 (prodlouženo o 1 rok). 

 MONGOLIAN ACADEMY OF SCIENCES (MAS), společný projekt „Mongolian 
community in the Czech Republic“, řešený v letech 2018–2021 (prodlouženo o 1 rok). 

 
e. Program	mezinárodní	spolupráce	začínajících	výzkumných	pracovníků	

	
V rámci Program mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků získala 
Kristýna Bašná, MSc., Ph.D., finanční podporu na výzkumnou aktivitu „Comparative	
multilevel	 analysis	 of	 relations	 between	 perceived	 quality	 and	 trust	 in	 government,	 and	
attitudes	 towards	governmental	spending	on	welfare:	The	mediating	effect	of	corruption	
perceptions	 and	 experience“. V roce 2020 řešitelka realizovala plánovanou stáž na KU 
Leuven v Belgii. Z důvodu pandemie COVID-19 byl projekt do 31. 12. 2021 přerušen. 
 

3.3	Výzkumné	projekty	–	struktura	a	poskytovatelé	
	
V roce 2020 byla výzkumná činnost prováděna v rámci výzkumných projektů, které byly 
podpořeny finančními prostředky z různých zdrojů. Celkem bylo v různých fázích 
rozpracování řešeno 53 projektů. Z tohoto počtu bylo 15 projektů podpořeno GA ČR 
(14 standardních projektů a jeden mezinárodní projekt). 13 projektů bylo podpořeno TA 
ČR v rámci programů ÉTA I., II. i III. SOÚ AV ČR byl také nositelem čtyř projektů 
financovaných MŠMT, které zahrnovaly dva projekty velkých infrastruktur pro VaVaI 
a dva projekty programu Inter-excelence. Z Ministerstva kultury v rámci programu NAKI 
byly podpořeny dva projekty. Pracovníci SOÚ AV ČR se dále podíleli na řešení pěti 
projektů v rámci operačních programů, a to dvou projektů OP Z a tří projektů OP VVV. 
V rámci Evropského výzkumného prostoru bylo podpořeno 11 projektů, z toho bylo šest 
projektů podpořeno v rámci programu Horizont 2020 (jeden projekt v pozici 
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koordinátora) a pět projektů z prostředků CESSDA Reseach Infrastructure). Dva 
projekty byly podpořeny v rámci programu Active Citizens Fund financovaného z Fondů 
EHP a Norska 2014–2021. Z MPSV byla podpořena spolupráce na výzkumu s VUBP. 
 
Dále se SOÚ AV ČR zapojil do tří sítí v rámci programu COST (European Network for 
Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities, Who Cares in Europe? a 
The pan-European Family Support Research Network. A bottom-up, evidence-based and 
multidisciplinary approach).  
 
Během roku 2020 byly rovněž podávány další žádosti o podporu grantových projektů, 
které by měly doplnit vědecký program ústavu v následujících letech. Celkem bylo 
podáno 41 projektů v rámci zveřejněných výzev v ČR (GA ČR, TA ČR, MŠMT, MV 
a operační programy), ze zahraničí v rámci programů EC – Horizont 2020 a ostatních 
zahraničních programů – CESSDA AS. Úspěšně bylo přijato 15 projektů, což je 36,6% 
úspěšnost pracovníků SOÚ AV ČR při získávání zdrojů pro výzkumnou činnost. 

Obrázek	3.3.1	–	Počet	projektů	akademického	výzkumu	řešených	v	SOÚ	AV	ČR	a	výše	
celkové	dotace	podle	poskytovatele	v	roce	2020		

	

Zdroj:	SOÚ	AV	ČR.	Poznámka:	Zahrnuty	jsou	projekty	vyjma	účasti	v	sítích	COST	ACTION.	

3.4	Výzkumné	projekty	řešené	v	roce	2020	
 
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, 3.4.2 a 3.4.3.  
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Tabulka	3.4.1	–	Souhrnné	údaje	o	projektech	podporovaných	ze	 státního	rozpočtu	
ČR	řešených	v	SOÚ	AV	ČR	v	r.	2020	

Poř.	
číslo	

Identifikační	
č.	projektu	

Poskyt
ovatel	

Řešitel/	
spoluřešitel	

Název	
Doba	řešení	

Od	 Do	

1 18-10042S GA ČR Formánková L. Role intimity v české kontroverzi ohledně domácích porodů 2018 2020 

2 18-07456S GA ČR Maříková H. 
Rodičovské tužby a intence gayů, leseb a bisexuálních mužů a žen v České 
republice 

2018 2020 

3 18-07036S GA ČR Mysíková M. Metodologie a realita chudoby: Česká republika v evropském kontextu 2018 2020 

4 18-09663S GA ČR Nyklová B. 
Transformační procesy po roce 1989 optikou přeměny výzkumných ústavů 
chemického průmyslu 

2018 2020 

5 18-09220S GA ČR Večerník J. Sociální stratifikace v České republice a střední Evropě: 1968–2018 2018 2020 

6 18-05704J GA ČR Bernard J. 
Sociální znevýhodnění na periferním venkově v Česku a ve východním Německu: 
struktury příležitostí a individuální strategie ve srovnávací perspektivě 

2018 2020 

7 19-15303S GA ČR Raudenská P. 
Proměna genderových nerovností v českém školství a na trhu práce: dynamika, 
příčiny a důsledky 

2019 2021 

8 19-06096S GA ČR Linek L. Úroveň a zdroje volební volatility v postkomunistické Evropě 2019 2021 

9 19-07402S GA ČR Lux M. 
Dráhy bydlení miléniálů: Rostoucí napětí mezi normalizací vlastnického bydlení 
a zhoršující se finanční dostupností bydlení v ČR 

2019 2021 

10 19-03211S GA ČR Šimon M. 
Rezidenční segregace a mobilita cizinců: analýza sousedství, rezidenčních drah 
a sousedských efektů 

2019 2021 

11 20-096925 GA ČR Ferenčuhová S. Historie a budoucnost sídlišť: kvalita obytného prostředí a rezidenční spokojenost 2020 2022 

12 20-07822S GA ČR Mansfeldová Z. 
Změna politické krajiny – sdružení nezávislých kandidátů ve volbách do 
zastupitelstev obcí v ČR 

2020 
2022 

13 20-04863S GA ČR Samec T. Utváření a performance občanství skrze dluhy v České republice 2020 
2022 

14 20-09830S GA ČR Stöckelová T. Mikrobiologické občanství mezi antibiotickým a probiotickým režimem 2020 
2022 

15 20-12023S GA ČR Šafr J. 
Kulturní zdroje rodiny: vliv na gramotnost, akumulaci kulturního kapitálu dítěte a 
na výsledky ve vzdělávání 

2020 
2022 

16 TL01000197 TA ČR Vinopal J. 
Optimalizace metody sběru dat pro zvýšení kvality a efektivity Indikátoru 
subjektivní kvality pracovního života (SQWLi) 

2018 2020 

17 TL01000502 TA ČR Vinopal J. 
Podmı́nky a zdroje pro udržitelný rozvoj kvality pracovnı́ho života v ČR v éře 
nastupujı́cı́ průmyslové revoluce 

2018 2021 

18 TL02000161 TA ČR Bernard J. 
Změny vybavenosti venkovských obcı́ základnı́mi službami a dopady na jejich 
obyvatele 

2019 2021 

19 TL02000190 TA ČR Hamplová D. Kumulativní efekty sociálního znevýhodnění na zdraví a kvalitu života 2019 2021 

20 TL02000335 TA ČR Kostelecký T. Nápady do praxe 2019 2020 

21 TL02000384 TA ČR Leontiyeva Y. Škola jako integrační partner 2019 2021 

22 TL02000387 TA ČR Patočková V. Prožívání volného času dětí staršího školního věku jako výzva pro pedagogiku 2019 2022 

23 TL03000553 TA ČR Gorčíková M. Predikce školní ne/úspěšnosti v oblasti čtenářské gramotnosti žáků ZŠ 2020 2023 

24 TL03000019 TA ČR Krulichová E. 
Faktory recidivy a proces ukončování kriminální kariéry v kontextu podmíněného 
propuštění z výkonu trestu odnětí svobody 

2020 2023 

25 TL03000212 TA ČR Sunega P. 
Zvýšení transparentnosti hypotečního trhu v ČR rozšířením datové základny pro 
sledování a odhad cen nemovitostí 

2020 2023 

26 TL03000670 TA ČR Volejníčková R. Prekarita jako reálná zkušenost sebezaměstaných a mikropodniků 2020 2023 

27 TL03000657 TA ČR Vohlídalová M. Možnosti a podmínky inovace ISPV 2020 2022 

28 TL03000369 TA ČR Vystrčilová D. Elektronická lexikální databáze indoíránských jazyků. Pilotní modul perština 2020 2023 
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29 LTT20011 MŠMT Plecitá K. Výzkum na ESS Round 9 a ESS Round 10 2020 2024 

30 LTI17013 MŠMT Linková M. Národní kontaktní centrum – gender a věda 2017–2020 2017 2020 

31 LM2018135 MŠMT Krejčí J. CSDA – Český sociálněvědní datový archiv 2020 2022 

32 LM2018139 MŠMT Plecitá K. ESS-CZ Český národní uzel ESS 2020 2022 

33 
VÚBP2018-
22_001 

MPSV Tabery P. 
Regiony s dlouhodobě nejvyšší úrazovostí a nemocností v ČR? Příčiny a možnosti 
prevence 

2020 2020 

34 
DG18P02OVV
022 

MK Gibas P. 
Kutilství a jeho význam pro českou národní a kulturní identitu: současný stav, 
socio-kulturní a historicko-politické souvislosti, typologie a využití potenciálu pro 
místní rozvoj  

2018 2020 

35 
DG18P02OVV
016 

MK Tabery P. Vývoj centralizovaného rozhraní pro vytěžování velkých dat z webových archivů 2018 2022 

Zdroj:	SOÚ	AV	ČR.	Poznámka:	Projekty	jsou	řazeny	podle	poskytovatelů.	
	
Tabulka	 3.4.2	 –	 Souhrnné	 údaje	 o	 projektech	 podporovaných	 z	 operačních	
programů	a	Active	citizens	Fund	řešených	v	SOÚ	AV	ČR	v	r.	2020	

Poř.	
číslo	

Identifikační	č.	projektu	 Poskytovatel	
Řešitel/	

spoluřešitel	
Název	

Doba	řešení	

Od	 Do	

1 CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0006269 OP Z Švarcová M. 
OSVČ jako prekérní práce aneb zabraňme dalšímu 
znevýhodnění žen na trhu práce 

2017 2020 

2 CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006486 OP Z Stöckelová T. 
Posílení znalosti základny samospráv pro snižování 
a ukončování bezdomovectví 

2017 2020 

3 CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016983 OP Z Kostelecký T. 
Mezinárodní mobilita pracovníků Sociologického 
ústavu AV ČR, v. v. i. II 

2020 2022 

4 CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016402 OP VVV Tabery P. 
Veřejnost(i), vzdělávání a vzdělávací politika: 
hodnoty, postoje, argumentace a zkušenosti 

2020 2022 

5 CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001796 OP VVV Krejčí J. 

CSDA Research – Výzkumný program Českého 
sociálněvědního datového archivu: Česká republika 
v Mezinárodním programu sociálních šetření ISSP, 
výzkum kvality dat a zdrojů dat 

2017 2020 

6 62500-2019-002-0016 
OSF – Activ 
citizen fund 

Volejníčková 
R. 

WITH YOU*TH na cestě k aktivnímu občanství 2020 2024 

7 62500-2019-003-0094 
OSF – Activ 
citizen fund 

Nyklová B. 
Odstranění bariér v systému pomoci obětem 
partnerského násilí 

2020 2022 

Zdroj:	SOÚ	AV	ČR.	Poznámka:	Projekty	jsou	řazeny	podle	poskytovatelů.	
	
Tabulka	3.4.3	–	Souhrnné	údaje	o	zahraničních	projektech	řešených	v	SOÚ	AV	ČR	v	r.	
2020	

Poř.	
číslo	

Identifikační	č.	
projektu	

Druh	
projektu	

Řešitel/	
spoluřešitel	

Název	 Akronym	
Doba	řešení	

Od	 Do	

1 722581 H2020 
Mansfeldová 
Z. 

The Post-crisis Legitimacy of the European Union European 
Training Network 

PLATO 2017 2020 

2 741466 H2020 Linková M. 
GENDer equality in the ERA Community To Innovate policy 
implementatiON 

GENDERACTION 2017 2021 

3 824585 H2020 Linková M. Gender Equality Academy GE Academy 2019 2021 

4 824546 H2020 Linková M. 
Gender SMART Science Management of Agriculture and life sciences, 
including Research and Teaching 

Gender SMART 2019 2022 

5 872113 H2020 Linková M. 
Certification-Award Systems to Promote gender Equality in 
Research 

CASPER 2020 2021 

6 871063 H2020 Plecitá K. 
Next Steps in Securing the Sustainability of the European Social 
Survey, European Research Infrastructure Consortium 

ESS - SUSTAIN-2 2020 2022 

7 
 

CESSDA Krejčí J.  Widening Activities 2019 
 

2019 2020 

8 
 

CESSDA Krejčí J. Widening Activities and Journals Outreach 2020 
 

2020 2021 
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9 
 

CESSDA Krejčí J. Training Working Group 2020 
 

2020 2020 

10 
 

CESSDA Krejčí J. Training Activities 2020 
 

2020 2020 

11   CESSDA Krejčí J. New Data Types   2020 2020 

Zdroj:	SOÚ	AV	ČR.	Poznámka:	Projekty	jsou	řazeny	podle	poskytovatelů.	

	

3.5	Charakteristiky	výzkumných	projektů	podporovaných	z	ČR	a	operačních	
programů	

3.5.1.	Charakteristiky	výzkumných	projektů	podporovaných	z	ČR	
 
Pro projekty byla získána podpora v grantových veřejných soutěžích v rámci ČR. 
Jsou tedy podporovány ze státního rozpočtu České republiky a SOÚ AV ČR je příjemcem 
nebo spolupříjemcem dotace. 
 
1. Role	intimity	v	české	kontroverzi	ohledně	domácích	porodů	
Řešitelka:	Mgr.	et	Mgr.	Lenka	Formánková,	Ph.D.	
Poskytovatel:	Grantová	agentura	ČR	
Doba	řešení	projektu:	2018–2021 
Projekt – první svého druhu v Česku – usiluje o vybudování aktuální a robustní 
empirické evidence o kontroverzní problematice domácích porodů. Tato kontroverze se 
projevuje mj. v relativně nedávných pokusech postavit domácí porody mimo zákon 
s tím, že jde o nepřijatelné ohrožení života dítěte a projev nezodpovědnosti matky, které 
vyvolaly řadu protireakcí v podobě různých iniciativ bránících právo matky zvolit si 
místo porodu. Kontroverze stran domácích porodů je mj. diskusí o tom, kdo jsou 
v politické debatě relevantní experti a jaké vědění je považováno za legitimní. V roce 
2019 se řešitelský tým zaměřil na analýzu expertních diskusí zaměřených na 
vymezování toho, kdo je expertem v oblasti intimity porodu – jakým způsobem je 
konstruována expertiza o ženském těle na straně porodních asistentek, žen-rodiček a 
porodníků. V roce 2020 autorky projektu realizovaly dotazníkové šetření na téma 
přítomnost otce u porodu, výsledky byly prezentovány např. v rámci Týdne vědy 
a techniky (www.genderaveda.cz/nkc-na-tydnu-vedy-a-techniky/), a dále zpracovaly 
video na téma české porodní péče, které bylo využito na konferenci 
4S (www.soc.cas.cz/en/news/giving-birth-struggle-between-bodily-experience-and-
medical-practice) a dále jako lobbingový materiál pro změnu kvality poskytované 
porodní péče v ČR neziskovým sektorem, jmenovitě ze strany České ženské lobby. 
Zároveň byl přijat odborný článek k publikaci v následujícím roce. Na základě žádosti 
hlavního příjemce dotace byl projekt z důvodu pandemie COVID-19 prodloužen do 
30. 6. 2021. 
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2. Rodičovské	tužby	a	intence	gayů,	leseb	a	bisexuálních	mužů	a	žen	v	České	
republice 
Řešitelka:	PhDr.	Hana	Maříková,	Ph.D.	
Poskytovatel:	Grantová	agentura	ČR	
Doba	řešení	projektu:	2018–2020 
Projekt byl zaměřen na zkoumání v České republice doposud nedostatečně sledovaného 
tématu rodičovských tužeb, intencí u LGB jedinců, a to z neheteronormativního hlediska. 
Prostřednictvím kombinace kvantitativního a kvalitativního výzkumu se projekt zaměřil 
na explanaci faktorů, které ovlivňují variabilitu těchto rodičovských tužeb, a na 
porozumění tomu, jak jsou utvářeny a s jakými významy je aktéři spojují. Kombinace 
různých výzkumných postupů umožnila komplexnější objasnění sledované 
problematiky způsobem, který nenabízí uplatnění pouze jednoho z nich. Výsledky 
výzkumu přispěly k vysvětlení proměn v oblasti intimity v pozdně moderní společnosti 
i k objasnění interference mezi sexuálními a (ne)rodičovskými identitami. Cílem 
projektu bylo: (a) vysvětlit z neheteronormativního hlediska variabilitu rodičovských 
tužeb a intencí u LGB populace, (b) porozumět tomu, jak jsou utvářeny v prostředí naší 
společnosti, (c) přispět k pochopení změn, které se odehrávají v soudobé společnosti 
v oblasti intimity. V rámci projektu bylo vydáno několik odborných textů a publikací, 
včetně odborné monografie Rodičovství	a	partnerství	gayů	a	 leseb	v	 českém	právu. Více 
o projektu lze nalézet na webu homoparentalita.soc.cas.cz.  
 
3. Metodologie	a	realita	chudoby:	Česká	republika	v	evropském	kontextu 
Řešitelka:	PhDr.	Martina	Mysíková,	Ph.D.	
Poskytovatel:	Grantová	agentura	ČR	
Doba	řešení	projektu:	2018–2021	
Projekt se zabývá často upozaďovaným tématem ekonomie chudoby a otázkou 
mezinárodní srovnatelnosti indikátorů chudoby. Řešitelský tým zamýšlí prověřit 
v současnosti nejčastěji používaný ukazatel příjmové chudoby – míru ohrožení 
příjmovou chudobou – prostřednictvím odhadnutí národní ekvivalenční škály používané 
k odvození tohoto ukazatele. Dále tyto odhady rozšiřuje tak, aby výsledné ukazatele 
chudoby odrážely nejen nerovnosti mezi domácnostmi, ale také nerovnosti v rámci 
domácností. Zaměřuje se na subjektivní chudobu a odvozuje metodologii pro stanovení 
subjektivní příjmové hranice chudoby. Ověřuje vypovídací schopnost ukazatele 
materiální deprivace. Závěrem testuje vhodnost navržených metodologií pro použití 
v celoevropském kontextu. Studie skládá známé i chybějící poznatky o ekonomii 
chudoby v Česku do jednoho celku. V roce 2020 probíhaly zejména analýzy subjektivní 
chudoby a metodologie měření příjmové chudoby. Výsledky projektu byly prozatím 
prezentovány v devíti publikacích, z toho šest článků v impaktovaných časopisech a dva 
články v recenzovaných časopisech. Zároveň probíhaly přípravy na závěrečné 
monografii pro publikaci v odloženém termínu – projekt byl z důvodu pandemie COVID-
19 prodloužen do 30. 6. 2021. 
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4. Transformační	procesy	po	roce	1989	optikou	přeměny	výzkumných	ústavů	
chemického	průmyslu 
Řešitelka:	Mgr.	Blanka	Nyklová,	Ph.D.	
Poskytovatel:	Grantová	agentura	ČR	
Doba	řešení	projektu:	2018–2021 
Chemické výzkumné ústavy tvořily nedílnou součást československé vědy do roku 1989. 
V průběhu transformace ze socialismu do postsocialismu většina z nich zanikla či se 
přeměnila na (polo)komerční subjekty. Cílem výzkumu bylo: (1) zmapovat postavení 
výzkumných ústavů v pozdním socialismu a po roce 1989 (prostřednctvím archivního a 
mediálního výzkumu) (2) zjistit, co se stalo s věděním reprezentovaným bývalými 
zaměstnanci a zaměstnankyněmi, a určit, zda jejich postsocialistické profesní dráhy byly 
genderované (prostřednictvím biografických rozhovorů), (3) zmapovat interpretativní 
rámce zaměstnanců/zaměstnankyň týkající se přeměny vědy a společnosti jako 
takové (prostřednictvím biografických rozhovorů), (4) zmapovat překážky, hodnocení a 
význam environmentalizace vědy před rokem 1989 a po něm (veškeré výše uvedené 
výzkumné metody). Projekt je teoreticky ukotven ve studiích vědy a techniky a jejich 
zaměření na socioekonomický rozměr vědění a jeho přenosu, na vědce a vědkyně a na 
dopady změn v širším socioekonomickém a politickém rámci na jejich genderované 
biografie. Dílčím cílem je vyhodnotit dopady transformace na biografie a porozumění 
transformaci českých chemiků a chemiček pracujících v těchto výzkumných ústavech 
a zanalyzovat ztrátu znalosti způsobenou rušením těchto výzkumných ústavů během 
transformace. V roce 2019 byly připraveny tři psané výstupy projektu zaměřené na dílčí 
otázky vztahující se k průmyslovému chemickému výzkumu. V roce 2020 pokračovala 
především práce na analytickém zpracování sebraných dat, práce na recenzovaných 
článcích a především příprava monografie shrnující hlavní závěry výzkumu. Projekt byl 
z důvodu pandemie COVID-19 prodloužen do 30. 6. 2021. 
 
5. Sociální	stratifikace	v	České	republice	a	střední	Evropě:	1968–2018 
Řešitel:	doc.	Ing.	Jiří	Večerník,	CSc.	
Poskytovatel:	Grantová	agentura	ČR	
Doba	řešení	projektu:	2018–2020 
S využitím literatury a datových souborů existujících sociologických a statistických 
šetření projekt analyzoval různé aspekty sociální stratifikace a jejího vývoje v České 
republice, Maďarsku, Polsku a na Slovensku od konce komunistických časů, a to rovněž 
v porovnání s Rakouskem. Nejprve nahlížel dějiny stratifikačního výzkumu od jeho 
empirických počátků do současnosti. Poté popisoval trendy v základních dimenzích 
sociální struktury v jednotlivých zemích včetně vzorců mobility a vnímání nerovnosti. 
Posléze se zaměřil na jednotky sociální struktury s ohledem na proměny rodiny a 
struktury domácnosti. Nakonec se věnoval vztahům vertikálních a horizontálních 
dimenzí sociální struktury. Kromě jiných dat především používal komparativní evropské 
šetření EU-SILC, do té doby pro stratifikační účely nepoužité. Po monotematickém číslu 
Sociologického časopisu / Czech Sociological Review publikovaném v roce 2019 bylo 
v roce 2020 publikováno několik článků v recenzovaných časopisech a jedna kapitola 
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v zahraniční publikaci, podány dvě stati do impaktovaných časopisů a připravována 
(v odloženém termínu) závěrečná kniha. 
 
6. Sociální	znevýhodnění	na	periferním	venkově	v	Česku	a	ve	východním	
Německu:	struktury	příležitostí	a	individuální	strategie	ve	srovnávací	perspektivě 
Řešitel:	Mgr.	Josef	Bernard,	Ph.D.	
Poskytovatel:	Grantová	agentura	ČR	
Doba	řešení	projektu:	2018–2021 
Cílem tohoto mezinárodního projektu je prozkoumat různorodé souvislosti mezi 
sociálním znevýhodněním obyvatel, strukturou příležitostí a individuální „agency“ 
aktérů žijících ve venkovských periferiích Česka a bývalého východního Německa. 
Projekt přináší do výzkumu venkovských periferií několik inovativních prvků: (a) 
komparativní pohled na (b) různé formy sociálního znevýhodnění v dynamicky se 
proměňujících venkovských oblastech dvou postsocialistických společností (Česko 
a bývalé východní Německo) se speciálním zřetelem na (c) tři obzvlášť znevýhodněné 
sociální skupiny (osaměle žijící senioři, pečující rodiny a nezaměstnaní). Mezinárodní 
výzkum ve dvou postsocialistických společnostech umožňuje získat hlubší pohled do 
obecnějších mechanismů sociálního znevýhodnění ve venkovských oblastech a do role 
lokální a regionální struktury příležitostí ve dvou zemích, které přes jisté společné 
historické dědictví procházejí částečně rozdílnými procesy periferizace. Srovnání mezi 
Českem a bývalým východním Německem přináší specifický vhled do výsledků 
postsocialistické transformace a do procesů proměny a komodifikace venkova. V roce 
2020 řešitelský tým dokončil sběr rozhovorů a zahájil práci na publikačních výstupech. 
Projekt byl prodloužen do poloviny následujícího roku 2021. 
 
7. Proměna	genderových	nerovností	v	českém	školství	a	na	trhu	práce:	
dynamika,	příčiny	a	důsledky 
Řešitelka: PhDr.	Petra	Raudenská,	Ph.D.	
Poskytovatel:	Grantová	agentura	ČR	
Doba	řešení	projektu:	2019–2021 
Projekt si klade za cíl zmapovat a vysvětlit měnící se míry a vzorce genderových 
nerovností ve vzdělávání a na trhu práce v Česku a také v komparativní perspektivě. 
S využitím nově dostupných dat bude detailně analyzován vliv rodinného zázemí, 
školního prostředí a vzdělávacího systému na genderové nerovnosti v dosaženém 
vzdělání, studijní úspěšnosti a výsledcích na trhu práce, konkrétně platových 
nerovnostech. Projekt, založený primárně na kvantitativních komparativních analýzách, 
se zaměřuje na dopad vzdělávacího systému a podmínek trhu práce na genderové 
nerovnosti, v případě českých dat pak na specifikum zatím neprozkoumané role 
rodinného a školního prostředí a kognitivních schopností v genderových nerovnostech 
ve vzdělávání. Z důvodů úspory finančních nákladů jsou v projektu využívána již 
existující data z výzkumů Český panel domácností, OECD PIAAC a navazujících šetření 
PIAAC v ČR, OECD PISA, ISPV a EU Labor Force Surveys. V roce 2020 bylo zasláno do 
recenzního řízení pět článků. Jeden z nich se například zabýval otázkou genderových 



 

55 
 

rozdílů ve vzdělanostních drahách v ČR, tři články se týkaly role kulturních a sociálně-
psychologických faktorů (jako kulturní kapitál, osobnost a další měkké dovednosti) 
v procesu vzdělanostních nerovností (vzdělanostní aspirace rodičů, formování 
kulturního kapitálu rodiny). Pozornost byla věnována také problematice moderujících 
efektů nekognitivních charakteristik na vzdělanostní výsledky. Řešitelský tým také uspěl 
v podávání abstraktů na zahraniční konference jako Annual Meeting of the American 
Sociological Association (ASA) a European Consortium for Sociological Research (ECSR), 
jejichž konání však bylo zrušeno kvůli epidemiologické situaci. 
 
8. Úroveň	a	zdroje	volební	volatility	v	postkomunistické	Evropě 
Řešitel:	doc.	PhDr.	Lukáš	Linek,	Ph.D.		
Poskytovatel:	Grantová	agentura	ČR	
Doba	řešení	projektu:	2019–2021 
Cílem projektu je (1) teoretická a metodologická inovace výzkumu volební volatility na 
individuální úrovni, která bere v potaz nejen přechody mezi stranami, ale i přechody 
mezi účastí a neúčastí, a (2) analýza úrovně volební volatility v postkomunistických 
státech a jejích důvodů na individuální i kontextuální úrovni. Projekt zkoumá úroveň 
a důvody volební volatility v postkomunistických zemích. Řešitelský tým se primárně 
zaměřuje na volatilitu na individuální úrovni v po sobě jdoucích parlamentních volbách. 
Projekt se skládá ze dvou částí: (1) určení úrovně volební volatility a její dekompozice 
dle novosti stran (vnitrosystémová a vněsystémová), pozice stran ve stranickém 
systému (vnitrobloková a mezibloková) a účasti (přesuny mezi stranami, přesuny mezi 
účastí a neúčastí), (2) testování různých vysvětlení volební volatility a jejích jednotlivých 
komponent. Řešitelský tým se v roce 2020 zaměřil zejména na sekundární analýzu dat 
z povolebních a panelových studií. 
 
9. Dráhy	bydlení	miléniálů:	Rostoucí	napětí	mezi	normalizací	vlastnického	
bydlení	a	zhoršující	se	finanční	dostupností	bydlení	v	ČR 
Řešitel:	Ing.	Mgr.	Martin	Lux,	Ph.D.	
Poskytovatel:	Grantová	agentura	ČR	
Doba	řešení	projektu:	2019–2021	
Projekt se zaměřuje na výzkum současných kariér bydlení ve vybraných městech Česka 
u generace mladých lidí narozených mezi roky 1985 a 2000, kteří aktuálně čelí prudce 
rostoucím cenám bydlení a poklesu dostupnosti bydlení. Cílem projektu je zkoumat 
hlavní strategie, kterými se mladí lidé s problémem klesající dostupnosti bydlení 
vyrovnávají. Tyto strategie, stejně jako hypotetické politiky státu mají důležité dopady 
na budoucí vývoj bytového systému a obecných nerovností v oblasti bydlení, které 
projekt zkoumá. Pro tento účel řešitelský tým aplikuje jak kvantitativní, tak kvalitativní 
metody výzkumu, zahrnující i nový výzkum postojů a preferencí mezi mladými lidmi 
nebo originální mikrosimulační modelování. Výzkum doposud proběhl ve čtyřech 
městech – Brně, Praze, Olomouci a Pardubicích. Sběr dat pro dotazníkový výzkum 
zajistila agentura Median. Zároveň proběhla příprava tiskové konference zaměřená na 
dílčí výsledky. 
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10. Rezidenční	segregace	a	mobilita	cizinců:	analýza	sousedství,	rezidenčních	
drah	a	sousedských	efektů 
Řešitel:	RNDr.	Martin	Šimon,	Ph.D.	
Poskytovatel:	Grantová	agentura	ČR	
Doba	řešení	projektu:	2019–2021	
Projekt je zaměřen na výzkum nárůstu nerovností a rezidenční segregace v městských 
oblastech, které představují klíčovou výzvu pro současné veřejné politiky. Téma 
rezidenční segregace a rezidenční mobility cizinců uchopuje pomocí inovativních metod 
a nových datových zdrojů, které prohlubují poznání mechanismů rezidenční segregace 
a jejího vlivu na sociální kohezi. Navržený projekt má tři základní cíle. Prvním cílem je 
prozkoumat rezidenční segregaci v Česku pomocí inovativní metody využívající tzv. 
individualizovaných sousedství. Druhým cílem je zmapovat a analyzovat rezidenční 
mobilitu všech co do počtu významných minorit v Česku s ohledem na místo bydliště, 
věk, pohlaví a typ bydlení. Třetím cílem je analyzovat vliv kontextu sousedství na 
rezidenční volbu a rezidenční trajektorie minorit. Projekt bude analyzovat všechny 
početně významné minority v Česku. Navržený projekt přináší nové metody a možnosti 
analýzy, které přesahují v současnosti běžně používané metody ve výzkumu měst a 
v migračním výzkumu v Česku. Dosavadní výsledky projektu, zjištěné v roce 2020, 
poukazují na všeobecný pokles rezidenční segregace cizinců v Česku napříč skupinami 
cizinců. V přímé komparaci se zeměmi západní Evropy řešitelský tým ukázal, že hodnoty 
koncentrace cizinců jsou v Česku podstatně nižší, reflektující nižší míru jinakosti mezi 
minoritami a majoritní společností. Rezidenční mobilita cizinců je podle průběžných 
zjištění výrazně vyšší než mobilita české populace, což odráží jak novost a intenzitu 
imigračního procesu v Česku, tak klíčovou roli cizinců pro transformaci měst a obcí. 
 
11. Historie	a	budoucnost	sídlišť:	kvalita	obytného	prostředí	a	rezidenční	
spokojenost  
Řešitelka:	doc.	Mgr.	Slavomíra	Ferenčuhová,	Ph.D.	
Poskytovatel:	Grantová	agentura	ČR	
Doba	řešení	projektu:	2020–2022	
Poválečná sídliště představují v postsocialistických zemích důležitou součást bytového 
fondu a jejich vývoj v posledních desetiletích se často diskutuje. Přesto, i přes relativně 
bohaté výzkumné důkazy založené na případových studiích, systematický a komplexní 
výzkum sídlišť v konkrétních zemích nebo regionech chybí. Tento projekt si klade za cíl 
přinést nové empirické znalosti o sídlištích v českých městech za pomoci komparativní 
perspektivy a kombinace kvalitativních a kvantitativních výzkumných metod. Projekt 
má tři hlavní, vzájemně propojené cíle: (1) identifikovat vývojové trajektorie sídlišť 
v českých městech; (2) posoudit spokojenost obyvatel s bydlením a jejich postoje 
k rezidenční mobilitě; (3) porozumět každodennímu životu na dnešních sídlištích, 
vztahu obyvatel k místu a k fyzickému a sociálnímu prostředí sídlišť. Výsledky přispějí 
též k rozvoji urbánních teorií a budou užitečné pro plánování budoucího rozvoje sídlišť. 
Velkorysý rozsah tohoto výzkumného projektu, kombinace metod a jeho celkový 
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charakter z něj činí první pokus navázat na největší průzkum o sídlištích 
v Československu, který v 70. letech provedl Jiří Musil a jeho kolegové z Výzkumného 
ústavu výstavby a architektury (VÚVA). V roce 2020 probíhal sběr dat v rámci 
dotazníkového šetření, byl však v souvislosti s vývojem epidemie COVID-19 na podzim 
přerušen. 
 
12. Změna	politické	krajiny	‐	sdružení	nezávislých	kandidátů	ve	volbách	do	
zastupitelstev	obcí	v	ČR 
Řešitelka:	PhDr.	Zdenka	Mansfeldová,	CSc.	
Poskytovatel:	Grantová	agentura	ČR	
Doba	řešení	projektu:	2020–2022	
Projekt se zaměřuje na alternativní formu reprezentace na lokální úrovni, kterou 
představují sdružení nezávislých kandidátů pro volby do zastupitelstev obcí (ILLs). 
Ty se objevují už delší dobu nejen v zavedených demokraciích, ale i v nových 
demokraciích ve střední a východní Evropě. Jejich význam jako konkurence politických 
stran však v posledním desetiletí výrazně vzrostl. Úspěch ILLs vede ke změně politické 
krajiny. Cílem projektu je odpovědět na otázku, zda ILLs v České republice jsou 
příznakem krize reprezentativní demokracie, nebo znakem zdravé demokratické 
obnovy zdola nad rámec stávajícího systému stranické reprezentace. Pro zodpovězení 
této otázky projekt analyzuje podíl hlasů pro ILLs v posledních třech komunálních 
volbách v ČR; pracuje na analytickém rámci pro vysvětlení podílu hlasů ILLs; zkoumá 
pozadí a faktory, které podporují vznik ILLs, a analyzuje, které faktory nebo kombinace 
faktorů vysvětlují stoupající voličskou podporu ILLs. 

	
13. Utváření	a	performance	občanství	skrze	dluhy	v	České	republice 
Řešitel:	Mgr.	Tomáš	Hoření	Samec,	Ph.D.	
Poskytovatel:	Grantová	agentura	ČR	
Doba	řešení	projektu:	2020–2022	
Projekt se zaměřuje na to, jak veřejné a soukromé diskurzy dluhu, stejně jako praktické 
využívání půjček ovlivňují občanství těch, kteří jsou předlužení. K občanství 
přistupujeme jako k multidimenzionální, vnitřně hierarchizované legální a společenské 
instituci, která může být velmi nerovnoměrně přiznávána i nárokována. Skrze zkoumání 
reprezentace, aktérství a subjektivity lidí, kteří mají problémy se splácením půjček, 
je naším cílem porozumět hierarchizaci, k níž ve spojitosti s dluhem dochází. Využíváme 
pojem „dluhové systémy“ (debt circuits), abychom zdůraznili dynamickou a procesuální 
dimenzi dluhu, zahrnující nejen toky peněz, ale i významů a emocí, které proudí v sítích 
vznikajících mezi dlužníky, věřiteli, veřejnými institucemi, technologiemi a objekty. 
V projektu budeme analyzovat (1) vývoj legislativního rámce a veřejné a policy diskurzy, 
(2) lokální dluhové systémy a způsoby, jak se promítají do občanství skrze případové 
studie ve třech obcích, (3) osobní narativy dlužníků a způsoby, jak je ve vztahu k dluhům 
utvářena jejich reprezentace, aktérství a subjektivita. V roce 2020 byl částečně 
realizován terénní výzkum a vznikla kapitola „For	 the	 sake	 of	 consumer	 protection”:	
Blending	paternalism	and	neoliberalism	in	the	discursive	financialization	of	households	in	
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the	Czech	Republic v rámci knihy Households	 and	 Financialization	 in	Europe:	Mapping	
Variegated	Patterns	in	Semi‐peripheries	(Marek Mikuš, Petra Rodik (eds.), Routledge). 
 
14. Mikrobiologické	občanství	mezi	antibiotickým	a	probiotickým	režimem	
Řešitelka:	doc.	Mgr.	Tereza	Stöckelová,	Ph.D.	
Poskytovatel:	Grantová	agentura	ČR	
Doba	řešení	projektu:	2020–2022	
Započatý projekt zkoumá formy, trajektorie a mody koexistence lidských 
a mikroorganismů v České republice v kontextu postsocialistického vývoje. Výzkumný 
projekt vychází ze tří klíčových konceptů, a to mikrobiopolitiky, (mikro)biologického 
občanství a situovaných biologií. Soustřeďuje se na mapování a analýzu toho, jak se 
formy vtělených subjektivit, biosocialit, vládnutí a státního dohledu proměňují ve vztahu 
k mikrobiálním aktérům a zároveň i jejich prostřednictvím. Empiricky je projekt založen 
na dvou kontrastních tematických studiích – jedné zaměřené na praktiky fermentace 
potravin a druhé sledující (ne)užívání antibiotik a antibiotických prostředků. Studie 
reprezentují dva na první pohled protikladné režimy vztahu k mikroorganismům: 
probiotický a antibiotický. Takto vybrané tematické studie dovolí zkoumat 
nejednoznačnost, dynamiku, konfliktní zóny a napětí mikrobiopolitického občanství 
a podrobně prostudovat překryvy a přechody mezi probiotickým a antibiotickým 
režimem. 
	
15. Kulturní	zdroje	rodiny:	vliv	na	gramotnost,	akumulaci	kulturního	kapitálu	
dítěte	a	na	výsledky	ve	vzdělávání	
Řešitel:	PhDr.	Jiří	Šafr,	Ph.D.	
Poskytovatel:	Grantová	agentura	ČR	
Doba	řešení	projektu:	2020–2022	
Projekt zkoumá proces mezigenerační kulturní reprodukce. Zaměřuje se na 
heterogenitu kulturních zdrojů rodiny a jejich vliv na rozvoj gramotnosti, akumulaci 
kulturního kapitálu dítěte a dopady na školní úspěšnost. Kulturní zdroje rodiny jsou 
vícerozměrný koncept zahrnující odlišné typy kulturního kapitálu rodičů, přístupy 
k výchově a dostupné vzdělávací zdroje. Ne všechny zvyšují pravděpodobnost školní 
úspěšnosti dítěte, navíc jejich působení je často nepřímé, vzájemně provázané a v čase 
kumulativní. Sledovány jsou aktivity rodičů stimulující kognitivní schopnosti, 
čtenářskou gramotnost a kulturní kompetence dětí. Hlavním cílem projektu 
je vyhodnotit vliv kulturních zdrojů v mezigenerační reprodukci nerovností s důrazem 
na kauzální vysvětlení procesu. Proběhnou další tři vlny sběru dat v longitudinální 
panelové studii žáků základních škol a jejich rodičů (čtyři vlny od 1. třídy; nově v 7.–9. 
třídě) a v analýzách budou také využita data z výzkumu Český panel domácností 
a mezinárodních šetření čtenářské gramotnosti žáků v ČR (PIRLS, PISA). 
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16. Optimalizace	metody	sběru	dat	pro	zvýšení	kvality	a	efektivity	Indikátoru	
subjektivní	kvality	pracovního	života	(SQWLi) 
Řešitel:	PhDr.	Jiří	Vinopal,	Ph.D.	
Poskytovatel:	Technologická	agentura	ČR	
Doba	řešení	projektu:	2018–2020 
Projekt představoval další etapu v dlouhodobém mapování kvality pracovního života 
(KPŽ) v Česku prostřednictvím indikátoru Subjective Quality of Working Life index 
(SQWLi). V předchozí fázi byla v rámci projektu Proměny kvality pracovního života 
(TA ČR, TD020046) finalizována obsahová podoba výzkumného nástroje (dotazníku) 
pro měření KPŽ a vypracována metodika pro jeho dlouhodobé používání v průzkumech 
prováděných osobním dotazováním respondentů. V letech 2018–2019 byla provedena 
paralelní šetření metodou osobního rozhovoru, telefonického dotazování a on-line 
panelu a byly analyzovány rozdíly, resp. dopady změny modu na výsledky. Na základě 
toho byla v roce 2020 aktualizována metodika pro další průzkumy, tak aby byla 
zachována časová srovnatelnost dat získávaných různými mody dotazování. Ověření 
ekvivalence dosavadních šetření se promítlo ve tvorbě modulu „časové řady“ na portálu 
Kvalita pracovního života v ČR (kvalitapracovnihozivota.vubp.cz). Nad rámec původně 
plánovaných průzkumů byla v roce 2020 realizována dodatečná vlna sběru dat, která 
ověřovala konceptuální konzistenci nástroje SQWLi v souvislosti s dopadem 
protiepidemických opatření na pracovní život obyvatel. Přínosem projektu je výrazné 
zvýšení efektivity dlouhodobého mapování KPŽ v České republice snížením nákladů na 
sběr dat, resp. zvětšením rozsahu výběrového souboru. Díky tomu bude do budoucna 
umožněno sledovat vývoj, změny, příležitosti a ohrožení nejen na úrovni pracovního 
trhu v ČR jako celku, nýbrž nově také v dílčích segmentech, jako jsou specifické skupiny 
zaměstnanců (např. věkové), ohrožené skupiny pracujících, jednotlivá odvětví, menší 
regionální celky a oblasti atp. 
 
17. Podmínky	a	zdroje	pro	udržitelný	rozvoj	kvality	pracovního	života	v	ČR	
v	éře	nastupující	průmyslové	revoluce 
Řešitel:	PhDr.	Jiří	Vinopal,	Ph.D.	
Poskytovatel:	Technologická	agentura	ČR	
Doba	řešení	projektu:	2018–2021 
Projekt reaguje na dynamické proměny společnosti, na nové trendy ve světě práce 
v souvislosti se 4. průmyslovou revolucí, na změny a záměry budoucí sociální dimenze 
EU i na další výzvy, které se týkají kvality pracovního života ekonomicky aktivní 
populace, kvality života i udržitelnosti a celkového rozvoje společnosti. Projekt je 
zaměřen na identifikaci a návrh dosud chybějících nástrojů a postupů. Na jeho řešení se 
podílí Výzkumný ústav bezpečnosti práce (hlavní řešitel), SOÚ AV ČR a ČVUT. Výzkumný 
tým v roce 2020 finalizoval koncepci modelu kvality pracovního života a tvorbu 
a monitoring nástrojů pro hodnocení jejího stavu a vývoje v ČR. Výsledný model 
zahrnuje tři klíčové dimenze v podobě subjektivně vnímané kvality aspektů pracovního 
života (indikátor SQWLi), nástroj pro měření dopadů objektivních parametrů práce 
a zaměstnání na kvalitu pracovního života (indikátor OQWLi) a sadu kontextových 
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ukazatelů (zejm. administrativní data a zdroje). Konceptuální rámec nastavený modelem 
i jeho jednotlivé složky budou sloužit jakožto nástroje různým typům uživatelů pro 
analýzu, efektivní řízení a práci s kvalitou pracovního života v organizacích, sektorech 
nebo v rámci celého pracovního trhu. 
 
18. Změny	vybavenosti	venkovských	obcí	základními	službami	a	dopady	na	
jejich	obyvatele 
Řešitel:	PhDr.	Josef	Bernard,	Ph.D.	
Poskytovatel:	Technologická	agentura	ČR	
Doba	řešení	projektu:	2019–2021 
Projekt reaguje na aktuálně probíhající diskuse o regionální politice v Česku, které se 
týkají občanské vybavenosti a různých druhů infrastruktur v obcích. Ve veřejné diskusi 
se stále více prosazuje názor, že z českých vesnic postupně mizí různé druhy služeb a že 
tento úbytek znamená ohrožení kvality života na venkově. Cílem projektu je vytvořit 
solidní datovou základnu využitelnou pro analýzu skutečně existujících změn 
vybavenosti venkova. Rigorózní analýza umožní posoudit, je-li třeba v této oblasti 
vytvářet pobídky na podporu veřejných a soukromých služeb, které by se mohly stát 
součástí regionální politiky v rámci Česka. Jedná se o projekt aplikovaného výzkumu. 
Výzkumný tým úzce spolupracuje s Ministerstvem pro místní rozvoj, které v současné 
době připravuje návrh Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+. Tato strategie bude 
tvořit podklad pro regionální politiku státu v následujících letech. Výzkum vybavenosti 
venkova má ukázat, jakou roli v regionální politice státu má hrát podpora obslužnosti 
venkova a jakou formou lze nedostatky v obslužnosti kompenzovat. Zároveň 
spolupracujeme se Sdružením místních samospráv, které zastupuje zájmy malých obcí. 
Projekt vytvoří pro starosty malých obcí informační základnu o tom, jak je na tom jejich 
obec z hlediska vybavenosti v porovnání s jinými podobnými obcemi a jakým způsobem 
lze situaci ovlivnit. V roce 2020 byla vydána výzkumná zpráva „Občanská vybavenost 
v malých obcích“ a byl zahájen terénní sběr dat o využívání a hodnocení místních služeb 
ze strany obyvatel venkova. 
 
19. Kumulativní	efekty	sociálního	znevýhodnění	na	zdraví	a	kvalitu	života 
Řešitelka:	prof.	PhDr.	Dana	Hamplová,	PhD.	
Poskytovatel:	Technologická	agentura	ČR	
Doba	řešení	projektu:	2019–2021 
Cílem projektu je vyhodnotit vliv socioekonomických podmínek na kvalitu života 
a zdraví pro aplikovanou sféru v multidisciplinární perspektivě. Projekt se soustřeďuje 
na několik dílčích okruhů: chce (1) vyhodnotit vliv pracovních a bytových podmínek, 
rodinné situace, širší sociální opory a dalších relevantních sociálních faktorů na životní 
styl, rizikové chování a fyzické a duševní zdraví, (2) vyhodnotit kumulativní vliv 
sociálního znevýhodnění na zdraví a kvalitu života a (3) použít multidisciplinární 
přístupy a propojit sociologickou a epidemiologickou perspektivu při vytváření 
podkladů pro aplikovanou sféru. V rámci řešení projektu se účastníci výzkumu podrobili 
lékařskému vyšetření – odběrům krve, jejichž výsledkem je získání řady biomarkerů. 
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Získaná data byla propojena s předchozími vlnami dat CHPS, což umožňuje studium 
kumulativních efektů sociálního znevýhodnění. V roce 2020 došlo k rozšíření projektu o 
novou aktivitu v souvislosti s probíhající epidemií způsobenou virem SARS-COV-2. Tato 
aktivita zahrnovala testování respondentů na přítomnost protilátek viru způsobující 
nemoc COVID-19. Cílem bylo jednak přispět k odhadům promořenosti populace na 
základě reprezentativního vzorku, jednak odhadovat relativní riziko pro různé skupiny 
populace. Projekt tak přispěl k plošnému testování populace v květnu 2020. 
K výsledkům např.: www.statistikaamy.cz/2020/11/04/testovani-reprezentativniho-
vzorku-populace. 
 
20. Nápady	do	praxe 
Řešitel:	RNDr.	Tomáš	Kostelecký,	CSc.	
Poskytovatel:	Technologická	agentura	ČR	
Doba	řešení	projektu:	2019–2020	(zapojení	SOÚ	AV	ČR) 
Hlavním cílem projektu bylo zajistit úspěch a prosperitu Česka s ohledem na výzvy 
budoucnosti, dosáhnout vyšší konkurenceschopnosti české ekonomiky a zvýšit 
podnikavost, efektivitu zhmotňování výsledků, a tím blahobyt občanů a organizací. 
Projektovým cílem bylo usnadnit a urychlit proces transformace nápadů v efektivní 
realizaci cestou zvyšování počtu úspěšných transferů nápadů do praxe. Výstupem 
projektu byla metodika v podobě publikace doplněné inteligentní webovou aplikací, 
která vede inovátora od vzniku jeho nápadu až k jeho úspěšné realizaci. Ve webové 
aplikaci jsou uplatněny principy umělé inteligence, zejména pak metody rozhodování 
opírající se o strukturované znalosti ve formě znalostních ontologií a sémantických 
vazeb. 
 
21. Škola	jako	integrační	partner 
Řešitelka:	Mgr.	Yana	Leontiyeva,	Ph.D.	
Poskytovatel:	Technologická	agentura	ČR	
Doba	řešení	projektu:	2019–2021 
Projekt Škola jako integrační partner (INTEGRÁČEK) se zaměřuje na vzdělávání a situaci 
dětí cizinců a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na základních školách v Praze. 
Cílem projektu je (1) zmapovat integraci dětí s OMJ na pražských školách, (2) 
shromáždit příklady dobré praxe, (3) identifikovat problematické oblasti na straně škol, 
rodičů a žáků a (4) navrhnout a odzkoušet nástroj na monitoring vzdělávání dětí s OMJ. 
Zjištěné poznatky poslouží k lepšímu nastavení integračních opatření v hlavním městě 
Praze a ke zlepšení komunikace mezi školami, městskými částmi a Magistrátem hl. m. 
Prahy, který je aplikačním garantem projektu. V prvních dvou letech řešení projektu 
proběhly dvě vlny monitorovacího šetření zaměřené na zjišťování situace žáků 
s nedostatečnou znalostí češtiny jako vyučovacího jazyka na pražských základních 
školách. Výsledky sekundární analýzy realizované v přípravné fázi byly společně 
s výsledky první vlny monitoringu prezentovány v průběžné analytické zprávě. Dílčí 
výsledky projektu byly prezentovány prostřednictvím odborných platforem, včetně 
jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců; jednání Platformy 
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zástupců odborů školství a setkání s řediteli a zástupci vybraných pražských základních 
škol speciálně organizované pro prezentaci a diskuzi nad výsledky projektu. Největší 
výzvou pro realizaci projektu v roce 2020 byl nepříznivý vývoj epidemické situace, který 
se zásadně promítl do oblasti školství a zkomplikoval nejen vzdělávání žáků s OMJ, ale 
i zjišťování situace. Nehledě na značné komplikace i ve druhé vlně on-line monitoringu 
se podařilo dosáhnout téměř 70% návratnosti, přičemž v roce 2020 dotazník pro školy 
obsahoval přidaný modul otázek zaměřených na dopad distanční výuky. 
 
22. Prožívání	volného	času	dětí	staršího	školního	věku	jako	výzva	pro	
pedagogiku 
Řešitelka:	Mgr.	Věra	Patočková,	M.A.,	Ph.D.	
Poskytovatel:	Technologická	agentura	ČR	
Doba	řešení	projektu:	2019–2022 
Změny v trávení volného času dětí staršího školního věku, které souvisejí zejména 
s rozšířením internetu a stoupající přítomností dětí na sociálních sítích v posledních 
15 letech, patří mezi závažné výzvy a příležitosti 21. století. Cílem projektu je na základě 
multidisciplinárního přístupu založeného na pedagogickém a sociologickém výzkumu 
stanovit pedagogické výzvy a na ně navazující strategie a konkrétní vzdělávací 
programy, které povedou ke zvýšení volnočasové kompetence dětí staršího školního 
věku. Jedná se o projekt aplikovaného výzkumu, jehož hlavním řešitelským pracovištěm 
je Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (hlavní řešitel doc. Mgr. Michal Kaplánek, 
Th.D.), a kromě týmu SOÚ AV ČR se na jeho řešení podílejí také MEDIAN, s. r. o., 
a Salesiánský klub mládeže, z. s., Dům Ignáce Stuchlého. Řešitelský tým SOÚ AV ČR se 
v roce 2020 zaměřil zejména na přípravu a realizaci dotazníkového šetření zaměřeného 
na téma trávení volného času a jeho prožívání, ve kterém jsou dotazovány děti 
navštěvující 2. stupeň základní školy nebo ekvivalentní ročníky víceletých gymnázií 
a jeden z jejich rodičů. Práce na přípravě a realizaci dotazníkového šetření byly 
ovlivněny pandemií koronaviru SARS CoV-2 a nemoci COVID-19 a vládními opatřeními 
přijatými ke zmírnění jejích dopadů. Připravované dotazovací nástroje bylo nutné 
několikrát přizpůsobit aktuální situaci, došlo ke změně způsobu dotazování a úpravě 
designu konstrukce výběrového souboru a hlavní sběr byl přesunut na rok 2021. 
 
23. Predikce	školní	ne/úspěšnosti	v	oblasti	čtenářské	gramotnosti	žáků	ZŠ	
Řešitelka:	PhDr.	Magdaléna	Gorčíková,	Ph.D.	
Poskytovatel:	Technologická	agentura	ČR	
Doba	řešení	projektu:	2020–2023	
Záměrem projektu je vytvořit nástroj predikce školní ne/úspěšnosti v oblasti čtenářské 
gramotnosti žáků 1. stupeň ZŠ, který zároveň umožní identifikovat oblasti pro 
případnou psychologickou či sociálně-pedagogickou intervenci. Cíle jsou: (1) vyvinout 
rychlý screeningový test k predikci pozdějšího rizika neúspěšnosti v období při 
přechodu na 2. stupeň na základě testování na počátku školní docházky, aby v případě 
potřeby žák mohl být zavčas poslán na podrobnější vyšetření; (2) zhodnotit prediktivní 
validitu testu; (3) předložit nástroj a výsledky studie odborné pedagogicko-
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psychologické obci formou workshopů; (4) popsat souvislost úrovně rané gramotnosti 
a pozdějšího školního výkonu, resp. rizika neúspěšnosti při přechodu na 2. stupeň ve 
vazbě na sociokulturně podmíněné praktiky rodiny a charakter lokality školy. Výsledky 
přispějí k naplnění národní priority snižování nerovnosti ve vzdělávání [Strategie 
vzdělávací politiky ČR do roku 2020], konkrétně: zlepšování kvality výuky na druhém 
stupni (podpora škol); modernizace systému hodnocení na úrovni žáka (podpora 
pedagogů při poskytování formativní zpětné vazby); revize mechanismů vnější 
diferenciace vzdělávacích cest (při přechodu na 2. stupeň/víceletá gymnázia) – 
diagnostické nástroje k eliminaci vyčleňování dětí mimo hlavní vzdělávací proud; 
vymezení typů a stupňů znevýhodnění a nadání žáků; zavedení systému diagnostiky 
speciálních vzdělávacích potřeb pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí; zajistit 
testování žáků na dobrovolné bázi a zacílit výlučně na poskytování zpětné vazby 
(žákům, jejich rodičům, učitelům, školám a tvůrcům vzdělávací politiky). 
 
24. Faktory	 recidivy	 a	 proces	 ukončování	 kriminální	 kariéry	 v	 kontextu	
podmíněného	propuštění	z	výkonu	trestu	odnětí	svobody		
Řešitelka: PhDr.	Eva	Krulichová,	Ph.D.	
Poskytovatel:	Technologická	agentura	ČR	
Doba	řešení	projektu:	2020–2023	
Cílem projektu je snížení recidivy trestných činů, a tedy zefektivnění nástrojů 
a prostředků kriminální politiky. Výzkumným cílem je identifikovat individuální a 
sociální faktory, které významnou měrou přispívají k ukončení kriminální kariéry. Na 
základě toho budou doporučena konkrétní opatření aplikovatelná v praxi organizačních 
složek Ministerstva spravedlnosti – Probační a mediační služby (PMS) a Vězeňské služby 
České republiky (VS ČR). Realizace projektu přispěje ke zvýšení efektivity zacházení 
s klienty PMS po podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody s dohledem, 
k vývoji nových intervenčních programů VS ČR pro osoby vykonávající trest odnětí 
svobody či k odklonění pachatele od další kriminální kariéry a jeho úspěšné reintegraci 
zpět do společnosti. V prvním roce řešení projektu bylo v plánu navrhnout metodiku 
výzkumu spolu s výzkumnými nástroji, vybrat střediska Probační a mediační služby 
(PMS), která se do výzkumu zapojí, definovat podmínky spolupráce mezi PMS 
a SOÚ AV ČR, pilotovat výzkumné nástroje, stanovit postup sběru dat včetně rekrutace 
tazatelů a probačních úředníků a organizace jejich školení a zahájit nábor klientů na 
jednotlivých střediscích. Všechny tyto aktivity byly splněny podle plánu projektu. 
 
25. Zvýšení	 transparentnosti	 hypotečního	 trhu	 v	 ČR	 rozšířením	 datové	
základny	pro	sledování	a	odhad	cen	nemovitostí	
Řešitel: Ing.	Petr	Sunega	
Poskytovatel:	Technologická	agentura	ČR	
Doba	řešení	projektu:	2020–2021	
Obecným cílem projektu je přispět k větší transparentnosti hypotečního trhu a snížení 
systémových rizik finančního sektoru, a to (1) prostřednictvím srovnání a evaluace 
odchylek odhadních a kupních cen bytů v různě definovaných segmentech bytového 
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trhu a (2) navržením procedur a postupů, které bankám umožní při oceňování pomocí 
cenových map nebo při vlastních analýzách rizik vhodně kombinovat vlastní odhadní 
ceny získané při poskytování hypotečních úvěrů a externí kupní ceny shromažďované 
ČÚZK v Katastru nemovitostí. Tato aplikace sníží systémová rizika na trhu bydlení, zvýší 
jeho udržitelnost, a tak i sníží negativní dopady případné budoucí nestability na trhu 
bydlení nebo ekonomické krize obecně na finanční sektor i české domácnosti. V prvním 
roce řešení projektu byla nejprve identifikována katastrální území, pro která bude 
účelné nakoupit cenové údaje ze strany ČÚZK, aby bylo možné provést relevantní 
srovnání kupních cen z těchto dat a odhadních cen z dat České spořitelny. Následně byl 
vytvořen nástroj pro stažení vybraných dat s cenovými údaji přes API ČÚZK a jejich 
propojení s vybranými daty RÚIAN o charakteristikách nemovitostí. Bylo realizováno 
čištění dat, jejich spojování a hodnocení jejich využitelnosti s ohledem na další analýzy. 
Potenciálně problematická se ukázala zejména využitelnost ploch jednotek získaných ze 
spoluvlastnických podílů, proto byla jejich správnost ověřována na omezeném vzorku 
dat přes Prohlášení vlastníka nemovitosti. 
	
26. Prekarita	jako	reálná	zkušenost	sebezaměstaných	a	mikropodniků	
Řešitelka: Mgr.	Romana	Marková	Volejníčková	
Poskytovatel:	Technologická	agentura	ČR	
Doba	řešení	projektu:	2020–2023	
Projekt realizovaný SOÚ AV ČR a Vysokou školou ekonomickou v Praze cílí na podporu 
a inovaci podnikatelského prostředí se zaměřením na sebezaměstnané osoby 
a mikropodniky (do 10 zaměstnanců). Zároveň se zaměřuje i na nové firmy, u kterých 
výzkum ve světě ukazuje, že nejvíce přispívají k tvorbě pracovních míst. Obecně se ale 
malé firmy a živnostníci potýkají se specifickými formami znevýhodnění (nižší a 
nepravidelné příjmy apod.). Projekt si klade za cíl identifikovat ty skupiny 
sebezaměstnaných a mikropodniků, kde se nejvíce projevují specifické formy prekarity, 
a nabídnout možná řešení těchto rizik, a to primárně zainteresovaným orgánům veřejné 
správy, které mají podporu podnikatelů/podnikatelek a téma ekonomického růstu 
ve své gesci. Na základě kvantitativního a na něj navazujícího kvalitativního šetření je 
cílem identifikovat návrhy vedoucí k eliminaci rizik nebo omezení, která se s těmito typy 
podnikání pojí. V roce 2020 koordinoval přípravu 3 odborných analýz, vyšla také 
kapitola v knize T. Esnarda a M. Knighta (eds.) Mothering	and	Entrepreneurship:	Global	
perspectives,	Identities	and	Complexities. Informace o projektu jsou publikovány na webu 
prekarita.soc.cas.cz. 
	
27. Možnosti	a	podmínky	inovace	ISPV		
Řešitelka: PhDr.	Marta	Vohlídalová,	Ph.D.	
Poskytovatel:	Technologická	agentura	ČR	
Doba	řešení	projektu:	2020–2022	
Cílem projektu je analýza a návrh způsobu inovace Informačního systému o průměrném 
výdělku (dále jen ISPV), aby umožnil dlouhodobě sledovat vliv faktorů, které dosud 
nebyly dostatečně sledovány ani evidovány. Pozornost bude věnována zejména 
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začlenění proměnných týkajících se péče. Podle dosavadních zjištění v ČR i zahraničí se 
tyto charakteristiky významnou měrou podílejí na genderových rozdílech 
v odměňování. Hlavním výstupem projektu bude návrh inovace ISPV v podobě 
konkrétních nových proměnných a postupů jejich evidence a analýzy. Tento návrh bude 
analyticky a odborně podložen a podmínky jeho realizace budou diskutovány se všemi 
relevantními aktéry (zaměstnavatelé, MPSV, Trexima). Výsledky projektu budou využity 
MPSV, které je zadavatelem sběru dat ISPV a zároveň aplikačním garantem. 
 
28. Elektronická	 lexikální	 databáze	 indoíránských	 jazyků.	 Pilotní	 modul	
perština		
Řešitelka: RNDr.	Darina	Vystrčilová	
Poskytovatel:	Technologická	agentura	ČR	
Doba	řešení	projektu:	2020–2023	
Projekt směřuje k rozvoji výuky a studia indoíránských jazyků na akademické 
i praktické úrovni. Hlavními cíli jsou (1) vytvoření a zpřístupnění elektronické lexikální 
databáze perštiny s volným přístupem, (2) vytvoření mobilní aplikace, která bude cílit 
na praktické využití při badatelské práci v terénu a usnadnění výuky hovorových forem 
jazyka. Databáze bude opatřena nadřazenými sémantickými okruhy, českými významy 
zpracovaných lexikálních jednotek, poznámkovým aparátem, ustálenými spojeními 
a příklady použití vybraných lexémů ve větách určených pro computer assisted learning. 
Její technické parametry usnadní týmovou práci a do budoucna umožní doplnění dalších 
indoíránských jazyků, např. darijštiny, tádžičtiny, paštunštiny, kurdštiny, urdštiny 
či hindštiny v rámci návazných projektů. V roce 2020 probíhaly zejména přípravné 
práce ke spuštění webové aplikace; požadavky na parametry aplikace byly již součástí 
zadávací dokumentace výběrového řízení a počínaje zářím 2020 byly průběžně 
upřesňovány prostřednictvím sdíleného dokumentu a na odborných seminářích. 
 
29. 	Výzkum	na	ESS	Round	9	a	ESS	Round	10		
Řešitelka:	Mgr.	et	Mgr.	Klára	Plecitá,	Ph.D.	
Poskytovatel:	Ministerstvo	školství,	mládeže	a	tělovýchovy	
Doba	řešení	projektu:	2020–2024	
Projekt řeší základní výzkum čtyř sociálněvědních témat významných v Evropském 
výzkumném prostoru (ERA): (1) Chápání a hodnocení demokracie (Understandings and 
Evaluations of Democracy), (2) Spravedlnost a férovost v Evropě: zvládání rostoucí 
nerovnosti a heterogenity (Justice and Fairness in Europe: Coping with Growing 
Inequalities and Heterogeneities), (3) Digitální sociální kontakty v pracovním 
a rodinném životě (Digital Social Contacts in Work and Family Life), (4) Časování života: 
organizace životní dráhy v Evropě (Timing of Life: The Organization of Life Course in 
Europe). V České republice jde o témata státního a veřejného zájmu schválená vládou 
v dokumentu Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje 
a inovací (3.4. Sociální a kulturní výzvy: 1. Demografické a sociální proměny, 2. Vládnutí 
a správa a 5. Člověk, věda a nové technologie).  
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30. Národní	kontaktní	centrum	–	gender	a	věda	2017–2020		
Řešitelka:	Mgr.	Marcela	Linková,	Ph.D.	
Poskytovatel:	Ministerstvo	školství,	mládeže	a	tělovýchovy	
Doba	řešení	projektu:	2017–2020	
Projekt zabezpečoval naplňování Priority 4 Evropského výzkumného prostoru v ČR 
prostřednictvím tvorby politik genderové rovnosti ve výzkumu a vývoji na národní 
a evropské úrovni, budování kapacit pro účast v Horizontu 2020 a poskytování 
podpůrných služeb pro zapojení českých institucí do evropského výzkumu, a podpory 
začínajících vědkyň a vědců prostřednictvím mentoringového programu. V první, 
přípravné etapě (2017) došlo k vyhodnocení předcházejících činností a v návaznosti na 
to byla připravena půda pro poskytování plánovaných služeb. Bylo zajištěno fungování 
informační infrastruktury zabezpečující národní kontaktní místo pro genderovou 
rovnost v Horizontu 2020 a byla realizována plánovaná školení. Byla zajištěna 
mezinárodní spolupráce v oblasti genderové rovnosti prostřednictvím práce Standing 
Working Group on Gender in Research and Innovation a předsednictví řešitelky této 
skupině. Byla vytvořena nová koncepce statistické monitorovací zprávy a koncepce 
internacionalizovaného mentoringového programu pro začínající vědce a vědkyně a 
jeho pilotáž. Dále byla vytvořena koncepce zapojení NKC od kampaně k Mezinárodnímu 
dni žen a dívek ve vědě a probíhaly standardní komunikační aktivity na sociálních sítích 
a webových stránkách (V005). V etapách 2–4 (2018–2020) docházelo k realizaci 
naplánovaných aktivit v souladu s novými koncepčními materiály a postupy. Došlo 
k postupnému rozšíření počtu členů a členek Komunity pro změnu (z cca 50 na 
současných 350), došlo k zásadnímu rozšíření spolupráce s českými vysokoškolskými 
a výzkumnými pracovišti a poskytování konzultací a in-house školení k HR Award 
a plánům genderové rovnosti. Pod vedením řešitelky projektu úspěšně fungovala 
evropská Stálá pracovní skupina pro gender ve výzkumu a inovacích (Standing Working 
Group on Gender in Research and Innovation). V souladu s Pracovním programem 
2017–2018, 2018–2019, 2019–2020 byly realizovány plánované aktivity, byla vytvářena 
doporučení pro členské státy a Evropskou komisi, docházelo ke sdílení informací 
o vývoji v členských státech a byla navázána nová spolupráce s relevantními aktéry na 
úrovni EU. Svojí činností SWG GRI přispěla k práci výboru ERAC (např.: poskytování 
vstupů za ERA prioritu 4, vyhodnocování plnění národních akčních plánů a strategií 
v ERA prioritě 4, spolupráce s ostatními ERA skupinami).  

31. CSDA	‐	Český	sociálněvědní	datový	archiv		
Řešitelka:	Mgr.	Jindřich	Krejčí,	Ph.D.	
Poskytovatel:	Ministerstvo	školství,	mládeže	a	tělovýchovy	
Doba	řešení	projektu:	2020–2022	
Hlavními cíli projektu jsou (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 
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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.  
 
32. ESS‐CZ	Český	národní	uzel	ESS	
Řešitelka:	Mgr.	et	Mgr.	Klára	Plecitá,	Ph.D.	
Poskytovatel:	Ministerstvo	školství,	mládeže	a	tělovýchovy	
Doba	řešení	projektu:	2020–2022	
ESS-CZ je český uzel velké výzkumné infrastruktury ESS ERIC, jejímž cílem je realizace 
mezinárodních výzkumných šeření European Social Survey (ESS) v evropských zemích. 
ESS ERIC byla založena v listopadu 2013 na základě rozhodnutí Evropské komise, Česká 
republika je zakládající zemí ESS ERIC. Sídlo ESS ERIC je ve Velké Británii a členy jsou 
Belgie, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, 
Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, 
Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko a Velká Británie. Švýcarsko je 
pozorovatelskou zemí a další země (Albánie, Černá Hora, Dánsko, Izrael, Srbsko 
a Španělsko) spolupracují jako hosté. V letech 2020–2022 má velká výzkumná 
infrastruktura ESS ERIC ve svém výzkumném programu realizaci mezinárodního 
výzkumného šetření ESS Round 10 s moduly Chápání	a	hodnocení	demokracie a Digitální	
sociální	kontakty	v	pracovním	a	rodinném	životě. V průběhu roku 2020 byl ESS Round 10 
doplněn také otázkami k COVID-19. 
 
33. Kutilství	a	jeho	význam	pro	českou	národní	a	kulturní	identitu:	současný	
stav,	socio‐kulturní	a	historicko‐politické	souvislosti,	typologie	a	využití	
potenciálu	pro	místní	rozvoj	 
Řešitel:	Petr	Gibas,	MSc.,	Ph.D.	
Poskytovatel:	Ministerstvo	kultury	
Doba	řešení	projektu:	2018–2020 
Kutilství je obecně vnímáno jako součást české národní identity, jako český národní rys, 
který odkazuje ke specifické historické zkušenosti a paměti národa. Představa kutilství 
jako českého národního rysu odkazuje ke zkušenosti s každodenností v období 
socialismu, zejména za normalizace, ale má kořeny, jež sahají mnohem hlouběji. Cílem 
předkládaného projektu bylo zachytit a zmapovat současnou podobu kutilství i jeho 
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historii a zasadit ho do širších sociokulturních a historicko-politických souvislostí a tyto 
prezentovat široké veřejnosti. Zároveň si kladl za cíl na základě výzkumu historie 
kutilství, proměn a představ s ním spojených zhodnotit potenciál kutilství pro rozvoj 
místních komunit, jejich historického a lokálního uvědomění. V prvním roce konání 
projektu výzkumný tým zpracoval extenzivní rešerši české i zahraniční literatury a na 
jejím základě též mediální analýzu tištěných médií po roce 1996, dobových časopisů 
s kutilskou tématikou od r. 1968 do současnosti a dobových kutilských příruček 
z období normalizace. Zároveň byly v roce 2018 vytipovány lokality pro terénní výzkum, 
který v druhém roce projektu probíhal v regionu Severozápad, zejména v okolí města 
Chebu. V rámci výzkumu byly pořizovány rozhovory s jednotlivými aktéry, prováděno 
pozorování a fotodokumentace průběhu kutilských aktivit a výstupů kutilské činnosti 
a předjednány možnosti výpůjček artefaktů pro plánované výstavy. Na základě těchto 
činností byla v roce 2019 uspořádána a otevřena výstava „Kutilství dnes: Současná 
podoba svépomocné tvorby“ v Retromuzeu Cheb, která probíhala od října 2019 do 
dubna 2020. K výstavě vyšla i publikace pod názvem „Kutilství: drobná mozaika 
svépomocné tvorby“. Ve třetím, závěrečném roce byl dokončen terénní výzkum, ve své 
druhé fázi soustředěný zejména na pražský region a otázky spojené s proměnou 
kutilství v poslední době související s nástupem tzv. DIY kultury. Na základě výsledků 
výzkumu byla připravena výstava Kutilství:	Od	 „udělej	 si	 sám“	 k	DIY pro Národopisné 
muzeum Národního muzea, která byla otevřena pro veřejnost v září 2020. K ní vyšel 
i katalog ve formě odborné monografie. V průběhu projektu byly kromě dvou 
uspořádaných výstav a k nim vydaných publikací připraveny i další odborné výstupy. 
Vyšlo monotematické číslo Kutilství v antropologické perspektivě časopisu Studia 
ethnologica pragensia a v něm čtyři odborné studie, byla vydána specializovaná mapa 
„Prostorová distribuce kutilství v České republice na příkladu modelářství“ 
a uspořádáno šest workshopů, z nich tři s mezinárodní účastí. V roce 2020 proběhla 
i mezinárodní konference „DIY as material culture / material culture of DIY“. Všechny 
výstupy a další informace byly zveřejněny na webových stránkách projektu 
(kutilstvi.soc.cas.cz), kde jsou i nadále k dispozici veřejnosti. 
 
34. Vývoj	centralizovaného	rozhraní	pro	vytěžování	velkých	dat	z	webových	
archivů 
Řešitelka:	Mgr.	et	Mgr.	Paulína	Tabery	
Poskytovatel:	Ministerstvo	kultury	
Doba	řešení	projektu:	2018–2022 
V posledních 25 letech internet a webové stránky výrazně změnily lidskou komunikaci. 
V prostředí internetu průběžně narůstá objem publikovaných dokumentů, které se však 
postupně mění nebo zcela mizí. Pokud by nebyly průběžně archivovány, byla by tato 
významná část mezilidské komunikace navždy ztracena. Úlohou webových archivů 
je uchovávat v co nejúplnější podobě webové stránky jako hodnotný zdroj informací, 
které mohou využívat i sociální vědci. Mezi hlavní cíle projektu patří aplikovaný výzkum 
a experimentální vývoj systému pro identifikaci, správu a zpracování širokého spektra 
dat českého webového archivu (webarchiv.cz). Hlavním účelem je umožnit široké 
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odborné veřejnosti využívat potenciál dlouhodobě shromažďovaných dat. Ta jsou dosud 
z velké části nezpracovaná, a tedy vědcům nepřístupná. Projekt propojuje oblast 
vytěžování velkých dat, tzv. big data, z českého webového archivu a oblast výzkumu 
sociálněvědních oborů. Na projektu se podílí Centrum pro výzkum veřejného mínění, 
Český sociálněvědní datový archiv a dále oddělení Lokálních a regionálních studií 
a oddělení Hodnotových orientací ve společnosti (od roku 2020 potom oddělení Sociální 
stratifikace). 

3.5.2.	 Charakteristiky	 výzkumných	 projektů	 podporovaných	 z	operačních	
programů	
	
Pro projekty byla získána podpora v grantových veřejných soutěžích v rámci operačních 
programů, které jsou financovány z prostředků Evropského sociálního fondu a 
národního rozpočtu České republiky.  
	
1.		 OSVČ	jako	prekérní	práce	aneb	Zabraňme	dalšímu	znevýhodnění	žen	na	
trhu	práce	
Řešitelka:	Mgr.	Markéta	Švarcová	
Poskytovatel:	Operační	program	Zaměstnanost,	MPSV	
Doba	řešení	projektu:	2016–2020	
Projekt se zabýval problematikou prekarizace práce žen OSVC a reagoval tak na riziko 
zvyšujícího se počtu nedobrovolných podnikatelek. Cílem projektu bylo zmapovat, 
s jakými riziky a bariérami se ženy podnikatelky v průběhu svého podnikání a v různých 
životních situacích (podnikatelky-absolventky, podnikatelky s malými dětmi, 
podnikatelky v předdůchodovém věku a podnikatelky-migrantky původem z Ukrajiny) 
potýkají a jaké strategie volí k jejich překonání. Zároveň bylo v projektu zdůrazněno 
téma prekarity podnikání s cílem identifikovat, které aspekty prekérní práce lze 
identifikovat taktéž v podnikání žen. V rámci projektu bylo realizováno několik 
výzkumných aktivit – sekundární analýza kvantitativních i kvalitativních dat, tři externí 
analýzy specifických oblastí podnikání (právní analýza, daňová analýza a analýza 
zahraničních dobrých praxí) a byla sebrána nová data formou fokusních skupin 
a individuálních rozhovorů. Mimo výzkumné aktivity a získání nových dat v problematice 
nedobrovolného a prekérního podnikání byla jedním z důležitých cílů projektu 
identifikace a navržení vhodných opatření a doporučení, a to zainteresovaným orgánům 
veřejné/státní správy s cílem eliminovat rizika a prekaritu v podnikání žen. Klíčová 
doporučení se tak zaměřovala především na snižování negativních dopadů podnikání 
pro skupiny nejvíce ohrožené prekaritou a diskriminací na trhu práce. Mezi výstupy 
projektu patří tři expertní studie vydané v roce 2018, které se zaměřovaly na (a) možnou 
prekarizaci žen v právních předpisech a legislativě upravující podnikání, (b) možnou 
prekarizaci žen v kontextu daňového systému ČR, (c) příklady dobrých zahraničních 
praxí vedoucích k eliminaci prekarity v podnikání žen. V roce 2019 byl realizován sběr 
dat formou foskusních skupin a individuálních rozhovorů. V témže roce započala 
příprava finální publikace s názvem Podnikatelky?, shrnující analytická zjištění, která 
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byla vydána v roce 2020. V roce 2019 byl realizován první kulatý stůl se zástupci 
a zástupkyněmi orgánů veřejné správy a několik schůzek s představiteli 
a představitelkami MPSV, které vedly k vytvoření materiálu navrhujícího zacílení výzev 
dalšího operačního programu evropského sociálního fondu směrem k podpoře 
podnikajících žen. Druhý kulatý stůl, kde měla být představena doporučení obohacená 
o nová zjištění z kvalitativního výzkumu, probíhal z důvodu vládních nařízení 
omezujících setkávání většího počtu osob v souvislosti s pandemií COVID-19 jinak – 
zainteresovaným aktérům a aktérkám byl rozeslán krátký dotazník ohledně navržených 
doporučení a následně byla zjištění z tohoto šetření využita při přípravě závěrečné 
brožury, kde byla shrnuta mj. hlavní zjištění z kvalitativního výzkumu a ze třech 
expertních analýz.  
 
2.	Posílení	znalosti	základny	samospráv	pro	snižování	a	ukončování	
bezdomovectví	
Řešitelka:	doc.	Mgr.	Tereza	Stöckelová,	Ph.D.	
Poskytovatel:	Operační	program	Zaměstnanost,	MPSV		
Doba	řešení	projektu:	2017–2020	
Cílem projektu bylo zvýšit dosud nízkou efektivitu řešení bezdomovectví, která vyplývá 
mj. z nedostatku znalostí a dostupných praktických nástrojů na straně místních 
samospráv. Byla vytvořena databáze a metodika hodnocení existujících programů a ve 
spolupráci se čtyřmi obcemi, dvěma NNO, MPSV a ASZ a na základě zahraniční praxe byl 
vyvinut a otestován nástroj sebehodnocení a změny obecních systémů ukončování 
bezdomovectví. V rámci projektu vznikla také udržitelná síť aktérů řešících 
bezdomovectví. 
 
3.	Mezinárodní	mobilita	pracovníků	Sociologického	ústavu	AV	ČR,	v.	v.	i.,	II		
Řešitel:	RNDr.	Tomáš	Kostelecký,	CSc.	
Poskytovatel:	Operační	program	Zaměstnanost,	MPSV		
Doba	řešení	projektu:	2020–2022	
Cílem projektu je realizace tří mobilit juniorních a seniorních výzkumných pracovníků 
a mobility technických a administrativních pracovníků SOÚ AV ČR, na zahraničních 
výzkumných institucích. Náplně stáží souvisejí s výzkumem probíhajícím v zapojených 
výzkumných odděleních SOÚ AV ČR. Projekt je zaměřen na posílení mezinárodní 
spolupráce, podporu profesního růstu a zvýšení konkurenceschopnosti výzkumných 
pracovníků. V roce 2020 byla zahájena jedna zahraniční stáž, dvě byly připraveny 
k zahájení začátkem následujícího roku. 
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4.						Veřejnost(i),	vzdělávání	a	vzdělávací	politika:	hodnoty,	postoje,	argumentace	
a	zkušenosti	
Řešitelka:	Mgr.	et	Mgr.	Paulína	Tabery	
Poskytovatel:	Operační	program	Výzkum,	vývoj	a	vzdělávání,	MŠMT		
Doba	řešení	projektu:	2020–2022	
Projekt je zaměřen na komplexní šetření názorů obecné populace, populace rodičů dětí 
ve věku 5 až 20 let a profesní veřejnosti, učitelů a ředitelů ohledně vzdělávání 
a vzdělávacích politik. Základními tématy jsou nerovnosti ve vzdělávání, obsah 
vzdělávání, profil absolventa, participace a reakce rodičů a učitelská profese. Z důvodu 
zjištění vztahů mezi hodnotami, zkušenostmi a názory na vzdělávací politiku jsou 
v projektu použity kvantitativní i kvalitativní metody a speciální designy výzkumu. Cílem 
projektu je na základě rozsáhlého zkoumání hodnot a postojů ke vzdělávání ve vazbě na 
názory na konkrétní politiky a opatření vzdělávací politiky navrhnout doporučení pro 
další zavádění změn ve vzdělávání. Kromě propojení hodnot a postojů s názory na daná 
opatření je rovněž cílem zjistit vliv různých informací na postoje k vybraným politikám 
a v tomto kontextu sledovat interpretační a argumentační rámce. V prvním roce 
projektu probíhaly zejména práce na sekundární analýze, jejímž cílem je sledovat vývoj 
hodnot a postojů ke vzdělávání a opatřením ve vzdělávací politice v čase. 
 
5. CSDA	Research	–	Výzkumný	program	Českého	sociálněvědního	datového	
archivu:	Česká	republika	v	Mezinárodním	programu	sociálních	šetření	ISSP,	
výzkum	kvality	dat	a	zdrojů	dat	
Řešitel:	Mgr.	Jindřich	Krejčí,	Ph.D.	
Poskytovatel:	Operační	program	Výzkum,	vývoj	a	vzdělávání,	MŠMT	
Doba	řešení	projektu:	2017–2020	
Výzkumné aktivity projektu splnily současně dva druhy cílů: (1) cíle podpory rozvoje 
služeb Českého sociálněvědního datového archivu a (2) cíle řešení vybraných závažných 
otázek sociálního výzkumu. Hlavní aktivity navrhovaného programu jsou: (1) realizace 
tří českých šetření ISSP, (2) metodologický výzkum nástrojů měření, (3) mapování 
a analýza datových zdrojů. Projekt zorganizoval tři po sobě jdoucí šetření programu ISSP 
v České republice: ISSP 2017 Sociální sítě, ISSP 2018 Náboženství a ISSP 2019 Sociální 
nerovnosti. Díky tomu bylo zajištěno české členství a kontinuita českého výzkumu v ISSP 
v letech 2017–2019. V návaznosti na realizaci šetření se tým projektu zaměřil na 
studium: (a) sociálních sítí a participace v nich, (b) religiozity, morálních hodnot 
a chování a role náboženství v politických postojích a (c) sociálních nerovností 
a chudoby. Dále se projekt věnoval analýze validity a ekvivalence vybraných měřicích 
nástrojů v českých šetřeních a adaptaci vybraných měřicích nástrojů pro použití 
v českých šetřeních. Další výzkumná aktivita byla zaměřena na identifikaci, popis 
a metaanalýzu českých sociálněvědních empirických šetření provedených do poloviny 
devadesátých let. K výsledkům projektu patří posílení výzkumné infrastruktury archivu 
ČSDA včetně rozšíření jeho knihovny o data, odborné publikace v impaktovaných 
časopisech, recenzovaných časopisech a knihách, přehledová monografie, manuály, 
datové soubory, uspořádané workshopy a účast na workshopech. Projekt vytvořil 
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celkem 27 výstupů určených k publikaci. Stránky projektu: archiv.soc.cas.cz/csda-
research-vyzkumny-program-ceskeho-socialnevedniho-datoveho-archivu 
 
6. WITH	YOU*TH	na	cestě	k	aktivnímu	občanství		
Řešitelka:	Mgr.	Romana	Marková	Volejníčková	
Poskytovatel: Nadace	OSF	v	rámci	programu	Active	Citizens	Fund	
Doba	řešení	projektu:	2020–2024	
Projekt si klade za cíl prosadit genderovou rovnost jako součást výchovy k demokratické 
kultuře a rovnosti všech lidí. Systémovou změnou bude prosazení genderové rovnosti 
jako součást vzdělávacího kurikula, a to prostřednictvím partnerství subjektů veřejné 
správy a neziskových organizací. V rámci projektu vznikne odborná vzdělávací 
platforma, která bude usilovat o prosazování principů genderové rovnosti v občanském 
vzdělávání ve strategických dokumentech. Součástí projektu bude i kampaň za 
posilování aktivního občanství realizovaná mládeží a sociologický výzkum potřeb 
mladých lidí. SOÚ AV ČR v rámci projektu zajišťuje výzkum potřeb a komunikačních 
strategií mladých lidí v oblasti genderové rovnosti. 
 
7. Odstranění	bariér	v	systému	pomoci	obětem	partnerského	násilí 
Řešitelka:	Mgr.	Blanka	Nyklová,	Ph.D.	
Poskytovatel: Nadace	OSF	v	rámci	programu	Active	Citizens	Fund	
Doba	řešení	projektu:	2020–2022	
Projekt reaguje na bariéry v institucionalizovaném řešení partnerského násilí, pomoci 
obětem a prevenci. Jeho cílem je identifikovat tyto bariéry prostřednictvím realizace 
kvalitativního výzkumného šetření a dále prostřednictvím analýzy stávajících 
metodických doporučení pro pomáhající odborníky pracující s oběťmi partnerského 
násilí. Za využití těchto dat dojde k nastavení takových advokačních a lobbyingových 
aktivit, které přispějí k odstranění bariér v institucionalizovaném řešení partnerského 
násilí nebo snížení jejich působení na oběti. Od října 2020 působí dr. Nyklová jako 
garantka kvalitativního výzkumu překážek, které mají v cestě lidé, kteří čelí 
partnerskému násilí. Projekt se zaměřuje na analýzu rozhovorů jednak přímo 
s přeživšími (jedná se vždy o lidi, kteří svou situaci buď aktuálně řeší skrze určitou 
instituci, případně ji řešili nejdéle před rokem, či situaci sice řeší, ale z konkrétních 
důvodů mimo institucionální rámec), jednak s lidmi, kteří působí zejména v organizacích 
občanské společnosti, jež poskytují sociální a poradenské služby úzkoprofilovým 
skupinám obyvatelstva, mezi jejichž klientelou se rovněž vyskytují osoby čelící 
partnerskému násilí. 
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3.6	Charakteristiky	zahraničních	výzkumných	projektů	
 
1. PLATO	–	The	Post‐Crisis	Legitimacy	in	the	European	Union.	European	Training	

Network	
Řešitelka	za	partnera	projektu:	PhDr.	Zdenka	Mansfeldová,	CSc.	
Poskytovatel:	H2020,	EU	(Marie	Skłodowska‐Curie	Innovative	Training	Networks)	
Doba	řešení	projektu:	2017–2020	
PLATO byl inovativní Ph.D. program, jehož cílem bylo připravit budoucí výzkumné 
pracovníky a odborníky pro neakademickou sféru, kteří přispějí k řešení klíčových 
politických a ekonomických otázek v systému víceúrovňového vládnutí. Tým projektu 
PLATO tvořila síť předních evropských univerzit a výzkumných organizací a dále 
organizací z oblasti poradenství, konzultačních služeb a občanského sektoru. 
Na partnerských univerzitách a výzkumných institucích v Antverpách, Berlíně, 
Cambridge, Krakově, Oslo, Paříži, Praze, Twente a ve Vídni se vzdělávalo patnáct 
doktorandů a doktorandek, kteří kromě doktorského studia na těchto univerzitách 
absolvovali ještě speciální společný program připravený konsorciem projektu PLATO. 
SOÚ AV ČR se v rámci společné akreditace doktorského studia s FSV UK podílel na 
přípravě a vzdělávání jedné zahraniční doktorandky. Tématem její disertace bylo New	
understanding	of	EU	legitimacy	and	anti‐corruption.	The	role	of	the	national	parliaments	
in	 embedding	 democracies. Cílem disertačního projektu bylo prozkoumat příčinné 
souvislosti mezi parlamentní odpovědností a procesem demokratizace EU. Jeho cílem je 
také osvětlit faktory, které formují legitimizační procesy a jejich dopad na boj proti 
korupci. Empirická část je založena na třech případových studiích – Slovinska, 
Chorvatska a Severní Makedonie. Bližší informace: www.plato.uio.no. 
 
2. GENDERACTION	–	GENDer	equality	in	the	ERA	Community	to	Innovate	
policy	implementatiON		
Koordinátorka	projektu:	Mgr.	Marcela	Linková,	Ph.D.	
Poskytovatel:	Horizont	2020,	EU	
Doba	řešení	projektu:	2017–2021		
Genderová rovnost je jednou z pěti priorit Evropského výzkumného prostoru. Ukazuje 
se, že akce a politiky se musejí zaměřit na legislativní a zejména na institucionální 
úroveň (kulturní a institucionální změny) spíše než na individuální úroveň. Projekt 
GENDERACTION reflektuje tuto potřebu. Jeho cílem je vytvořit inovační komunitu 
v oblasti veřejné politiky výzkumu a inovací pro realizaci genderové rovnosti jako 
priority 4 Evropského výzkumného prostoru. V roce 2020 se projekt soustředil na 
pokračující analýzu zavádění opatření na podporu genderové rovnosti ve výzkumu 
v členských státech, která prokázala existenci několika korelací, a to mezi EU Innovation 
Scoreboard a Evropským indexem genderové rovnosti, EU Innovation Scoreboard 
a podílem žen ve vedoucích a rozhodovacích pozicích a konečně mezi EU Innovation 
Scoreboard a podílem institucí s plánem genderové rovnosti v dané zemi. Analýza 
rovněž ukazuje, že současný ukazatel pro měření pokroku v evropském výzkumu 
(zastoupení žen v profesorských pozicích) není vhodná a může být ve skutečnosti 
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zavádějící. GENDERACTION také přispívá k budování kapacit pro rozvoj genderové 
rovnosti a za tímto účelem byly realizovány workshopy a webináře. V roce 2020 
GENDERACTION též zahájil činnost European Gender Equality Taskforce, jejímž cílem je 
podpořit méně aktivní státy v zavádění konkrétních politik a opatření. Třetím pilířem 
aktivit je tvorba doporučení a policy dokumentů. Projekt výrazně přispěl k jednáním 
o příštím rámcovém programu Horizont Evropa v oblasti genderové rovnosti a řešitelka 
projektu vystoupila na EU Research and Innovation Days v diskusi s generálním 
ředitelem Jeanem-Ericem Paquetem, kde představila hlavní doporučení pro Horizont 
Evropa v oblasti genderové rovnosti a možné kroky, které by měly členské státy 
podnikat v nadcházejícím období. 
	
3. GE	Academy	–	Gender	Equality	Academy		
Řešitelka	za	ČR:	Mgr.	Marcela	Linková,	Ph.D.	
Poskytovatel:	Horizont	2020,	EU	
Doba	řešení	projektu:	2019–2021	
Cílem projektu GE Academy je budování kapacit v oblasti prosazování genderové 
rovnosti ve výzkumu a inovacích a na vysokých školách v členských státech Evropské 
unie. GE Academy vyvíjí školicí moduly (workshopy, webináře, letní školy, online kurzy 
aj.) a školicí materiály v oblasti genderové rovnosti ve výzkumu. Projekt se zaměřuje na 
vyplnění mezer v současném výzkumném prostředí EU, které se v mnoha ohledech 
vyznačuje přetrváváním genderových nerovností, jejich opomíjením nebo 
nedostatečným řešením jednotlivých aspektů tohoto fenoménu. Potřeba zvyšovat 
genderové povědomí a kapacity v této oblasti je sice široce uznána, snahy o její naplnění 
ale byly až dosud roztříštěné. GE Academy se ve své činnosti zaměřuje jak na 
problematiku genderové rovnosti v institucích a týmech výzkumu a vývoje 
prostřednictvím přístupu strukturální změny, tak na genderovou dimenzi v obsahu 
bádání v návaznosti na tři hlavní cíle Evropského výzkumného prostoru v oblasti 
genderové rovnosti. Došlo k vytvoření sítě osob s vysokou kompetencí v oblasti 
poskytování genderových tréninků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v Evropě. 
 
4. Gender	SMART	–	Gender	SMART	Science	Management	of	Agriculture	and	life	
sciences,	including	Research	and	Teaching		
Řešitelka	za	ČR:	Mgr.	Marcela	Linková,	Ph.D.	
Poskytovatel:	Horizont	2020,	EU	
Doba	řešení	projektu:	2019–2022	
Gender-SMART je projekt, jehož cílem je zavádění plánu genderové rovnosti 
v evropských výzkumných a výzkum podporujících organizacích v oblasti věd o živé 
přírodě a zemědělských věd. Konsorcium tvoří devět institucí z osmi evropských zemí, 
které spolupracují na řešení různých aspektů genderové nerovnosti a integraci 
genderové perspektivy do obsahu výzkumu. Instituce se věnují tématům vytváření 
kultury genderové rovnosti, rozvoji profesních drah žen a mužů, zastoupení žen a mužů 
v rozhodování nebo začlenění genderové dimenze do výzkumu a výuky. Plány 
genderové rovnosti instituce zavádějí s podporou dvou technických partnerů, přičemž 
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tým NKC – gender a věda je odpovědný za externí monitoring a evaluaci. V roce 2020 
zpracoval střednědobou hodnoticí zprávu, která kombinuje dva přístupy (impact driver 
model a model mobilizace aktérů) a postup při zavádění institucínální změny 
vyhodnocuje v těchto oblastech: transformační agent, zapojení interních stakeholderů 
do procesu změny, vedení instituce aktivně podporující proces změny, zapojení 
externích stakeholderů do procesu změny, zdroje, přístup k genderové expertize, 
transparentnost a vykazatelnost, strukturní chápání genderových nerovností, 
organizační kultura, každodenní rutiny z hlediska genderové rovnosti, pokrytí celého 
cyklu procesu změny. Hodnoticí zpráva byla projednána s konsorciem a předložena 
ke schválení Evropské komisi. 
 
5. CASPER	 –	 Certification‐Award	 Systems	 to	 Promote	 gender	 Equality	 in	
Research	
Řešitelka	za	ČR:	Mgr.	Marcela	Linková,	Ph.D.	
Poskytovatel:	Horizont	2020,	EU	
Doba	řešení	projektu:	2020–2021	
Projekt Horizontu 2020 CASPER analyzuje proveditelnost zavedení evropského systému 
ocenění/certifikace v oblasti genderové rovnosti se zaměřením na organizační úroveň. 
Na základě rozsáhlého posouzení dostupných systémů a potřeb v celé Evropě i mimo ni 
řešitelský tým vypracuje a vyhodnotí tři možné scénáře, které připraví půdu pro 
realistický rámec pro zavedení ocenění/certifikaci v celé EU. Celkově sleduje tři cíle: 
(1) Zmapovat a posoudit stávající systémy oceňování a certifikace v oblasti genderové 
rovnosti (a související systémy) a identifikovat stávající potřeby takového systému na 
evropské úrovni. (2) Navrhnout tři různé scénáře ocenění/certifikace a posoudit 
proveditelnost těchto scénářů plus čtvrtého scénáře nulové akce podle několika dimenzí 
(tři scénáře + scénář nečinnosti). (3) Připravit půdu pro úspěšné zavedení evropského 
systému ocenění/certifikace. CASPER používá vysoce participativní přístup. Odbornost 
je založena na síti 28+ národních odborníků a odbornic. V celé Evropě se předpokládá 
provedení minimálně 60+ rozhovorů se zúčastněnými stranami pro naše mapovací 
cvičení, 10 společných kreačních seminářů pro vývoj alternativních scénářů 
ocenění/certifikace a druhé kolo rozhovorů a scénářů pro jejich validaci. Projekt se 
zaměřuje na zkoumání certifikačních systémů, které skutečně posílí postavení 
evropských aktérů v oblasti genderové rovnosti. Evropský systém ocenění/certifikace se 
zaměřuje na organizační otázky genderové rovnosti. CASPER se zavazuje přistupovat 
k genderové rovnosti z intersekcionálního hlediska. Jakýkoli budoucí certifikační systém 
musí řešit genderovou rovnost ve vztahu k rase, třídě a zdravotnímu postižení. V roce 
2020 projekt zmapoval relevantní certifikační schémata genderové rovnosti a rozvoje 
lidských zdrojů ve veřejném i soukromém sektoru a na jejich základě vytvořil rámec, 
který v nadcházejícím období poslouží k návrhu možných scénářů evropského 
certifikačního schématu pro oblast genderové rovnosti ve výzkumu. 
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6. ESS	‐	SUSTAIN‐2	–	Next	Steps	in	Securing	the	Sustainability	of	the	European	
Social	Survey,	European	Research	Infrastructure	Consortium	
Řešitelka	za	ČR:	Mgr.	et	Mgr.	Klára	Plecitá,	Ph.D.	
Poskytovatel:	Horizont	2020,	EU	
Doba	řešení	projektu:	2020–2022	
Dotazovací výzkumná šetření na pravděpodobnostních výběrech respondentů se 
v mnoha zemích Evropy potýkají s klesající návratností. Projekt má za cíl v návaznosti na 
výzkumné šetření ESS Round 10 (2020) vytvořit CRONOS-2 (CROs-National Online 
Survey Panel), pravděpodobnostní webový panel respondentů z 12 evropských zemí, 
kteří se v letech 2021–2022 budou podílet na čtyřech vlnách mezinárodních výzkumů 
a dvou vlnách národních výzkumů. Koordinátorem je European Social Survey European 
Research Infrastructure Consortium (Velká Británie) a partnery Stichting Katholieke 
Universiteit Brabant (Nizozemsko), Stichting CentERdata (Nizozemsko), Haskoli Islands 
(Islandská universita, Island), Magyar Tudomanyos Akademia Tarsadalomtudomanyi 
Kutatokozpont (Maďarsko), Fondation Nationale des Sciences Politiques (Francie), 
National Centre for Social Research (Velká Británie), Sociologický ústav AV ČR (Česká 
republika), Instituto de Ciencias Sociais da Universdade de Lisboa (Portugalsko), 
University of Turku (Finland), Centro de Investiganiones Sociologicas (Španělsko), 
Institut fur Hohere Studien – Institute for Advanced Studies (Rakousko), Umea 
University (Švédsko), Istituto Nazionale per l’Anakisi della Politiche Pubbliche (Itálie), 
Universita degli Studi di Milano (Itálie), Katholieke Universiteit Leuven (Belgie) 
a University of Belgrade (Srbsko). 
 
7. CESSDA	Widening	Activities	2019	
Řešitel	za	ČR:	Mgr.	Jindřich	Krejčí,	Ph.D.	
Poskytovatel:	CESSDA	ERIC	
Doba	řešení	projektu:	2019–2020	
Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) SOÚ AV ČR byl řešitelem a mezinárodním 
koordinátorem interního projektu konsorcia velké evropské výzkumné infrastruktury 
CESSDA ERIC, který byl zaměřen na realizaci aktivit podporujících další rozšiřování 
evropské velké výzkumné infrastruktury CESSDA ERIC, udržování a posílení spolupráce 
s datovými archivy nečlenských zemí v rámci CESSDA Network of Partners, rozvoj 
archivace a sdílení sociálněvědních dat a posílení známosti výzkumné infrastruktury 
CESSDA ERIC v nečlenských zemích konsorcia. Jednalo se již o druhý projekt uvedeného 
zaměření koordinovaný ČSDA, v roce 2020 probíhalo jeho pokračování. Česká republika 
je členem CESSDA ERIC, ČSDA je uzlem této distribuované výzkumné infrastruktury 
a poskytovatelem jejích služeb v České republice. 
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8. CESSDA	Widening	Activities	and	Journals	Outreach	2020	
Řešitel	za	ČR:	Mgr.	Jindřich	Krejčí,	Ph.D.	
Poskytovatel:	CESSDA	ERIC	
Doba	řešení	projektu:	2020–2021	
Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) SOÚ AV ČR je řešitelem a mezinárodním 
koordinátorem interního projektu konsorcia velké evropské výzkumné infrastruktury 
CESSDA ERIC, který je zaměřen na realizaci aktivit podporujících další rozšiřování 
evropské velké výzkumné infrastruktury CESSDA ERIC, udržování a posílení spolupráce 
s datovými archivy nečlenských zemí v rámci CESSDA Network of Partners, rozvoj 
archivace a sdílení sociálněvědních dat a posílení známosti výzkumné infrastruktury 
CESSDA ERIC v nečlenských zemích konsorcia. Projekt navazuje na předchozí dva 
projekty s obdobným zaměřením koordinované ČSDA v letech 2018–2020. V roce 2020 
byl projekt zaměřen na realizaci mentoringového programu pro nečlenské a méně 
rozvinuté archivy, organizaci mezinárodních meetingů, monitoring vývoje v nečlenských 
zemích, aktualizaci a úpravu knihovny zdrojů CESSDA Resource Directory 
(www.zotero.org/groups/2382601/cessda_resource_directory/) a vydávání CESSDA 
Newsletter (www.cessda.eu/News-Events/Newsletters). Kvůli pandemii byly některé 
meetingy odloženy a projekt prodloužen do roku 2021. 
 
9. CESSDA	Training	Working	Group	2020	
Řešitel za ČR: Mgr.	Jindřich	Krejčí,	Ph.D. 
Poskytovatel: CESSDA	ERIC 
Doba řešení projektu: 2020 
Jindřich Krejčí byl v roce 2020 členem výboru CESSDA Training Group, který se podílí na 
plánování a řízení výukového programu CESSDA. Činnost skupiny byla hrazena v rámci 
uvedeného projektu. K výsledkům projektu patří kapitola věnovaná výukovému 
programu CESSDA ve strategickém plánu CESSDA Roadmap a pravidelné zprávy. 
 
10. CESSDA	Training	Activities	(Training	Programme)	2020	
Řešitel	za	ČR:	Mgr.	Jindřich	Krejčí,	Ph.D.	
Poskytovatel:	CESSDA	ERIC	
Doba	řešení	projektu:	2020	
Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) SOÚ AV ČR se podílel na realizaci výukového 
programu konsorcia velké evropské výzkumné infrastruktury CESSDA ERIC. V roce 
2020 využil podporu a zdroje CESSDA Training Group při organizaci národních akcí 
v České republice a podílel se na vytváření webového tutoriálu „CESSDA Data Archiving 
Expert Guide“. Česká republika je členem CESSDA ERIC, ČSDA je uzlem této 
distribuované výzkumné infrastruktury a poskytovatelem jejích služeb v České 
republice. 
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11. CESSDA	New	Data	Types	2020	
Řešitel	za	ČR:	Mgr.	Jindřich	Krejčí,	Ph.D.	
Poskytovatel:	CESSDA	ERIC	
Doba	řešení	projektu:	2020	
Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) SOÚ AV ČR se v roce 2020 podílel na interním 
projektu konsorcia velké evropské výzkumné infrastruktury CESSDA ERIC zaměřeném 
na problematiku New Data Types. Cílem byly PR aktivity na podporu viditelnosti 
expertizy CESSDA v oblasti nových typů dat a podpůrné aktivity směřované k členským 
archivům CESSDA v oblasti praktických znalostí práce s novými typy dat (problematika 
vytváření metadat, řešení etických otázek, problematika informovaných souhlasů atp.). 
Česká republika je členem CESSDA ERIC, ČSDA je uzlem této distribuované výzkumné 
infrastruktury a poskytovatelem jejích služeb v České republice. 
 

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

Zadavatel	 Popis	
Uplatnění	
výsledku	

Aperio. 
Společnost pro 
zdravé 
rodičovství, 
o. p. s. 

Statistická analýza postavení sólo matek na trhu 
práce – zaměstnanost, příjmy, spokojenost a 
identifikace znevýhodňujících faktorů na základě dat 
EU-SILC 2018. 

Státní a veřejná 
správa, akademická 
sféra 

Aperio. 
Společnost pro 
zdravé 
rodičovství, 
o. p. s. 

Kvalitativní analýza šesti fokusních skupin 
prováděná se sólo matkami, které pracovaly nebo 
hledaly zaměstnání. Analýza identifikovala hlavní 
překážky, kterým samy matky čelí při hledání 
„dobrého zaměstnání“: nedostatečná časová 
flexibilita, diskriminace v procesu náboru a jejich 
závazky péče, vedoucí k přijetí zaměstnání, které 
neodpovídá jejich úrovni vzdělání pracovním 
zkušenostem. 

Státní správa, 
akademická sféra 



 

79 
 

Zadavatel	 Popis	
Uplatnění	
výsledku	

Aperio. 
Společnost pro 
zdravé 
rodičovství, 
o. p. s. 

Kvalitativní analýza dvou fokusních skupin a 
14 hloubkových rozhovorů zaměřená na popis 
dopadů protipandemických opatření na jaře 2020 na 
matky samoživitelky. Analýza přináší kvalitativní 
vhled do čtyř oblastí společných všem sólo matkám 
bez ohledu na jejich ekonomické a pracovní 
postavení: malé či žádné finanční rezervy, vyšší míra 
sociální izolace, nutnost zvládnout sama distanční 
výuku dětí a uvědomění si vlastní zranitelnosti. 

Státní správa, 
neziskový sektor 

Výbor dobré vůle 
– Nadace Olgy 
Havlové 

Závěrečná zpráva je výstupem výzkumu „Postoje 
české veřejnosti k Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy 
Havlové“. Zpráva zpracovává výsledky 
reprezentativního výzkumu, jehož cílovou skupinou 
byla populace obyvatel ČR starších 15 let. Sběr dat 
proběhl v termínu od 29. února do 11. března 2020 
metodou osobního dotazování tazatele s 
respondentem – kombinace CAPI a PAPI – na základě 
standardizovaného dotazníku. Celkem bylo dotázáno 
1 012 respondentů, vybraných kvótní metodou podle 
kraje, velikosti místa bydliště, pohlaví, věku 
a vzdělání. 

Orgány státní a 
veřejné správy, 
organizace 
občanského sektoru, 
neziskový sektor 

Pedagogická 
fakulta UK, 

Projekt se týkal výzkumné otázky „Důvody 
nenastoupení absolventů pedagogických fakult do 
profese učitele/pedagogického pracovníka“. 
Výsledná studie má rozsah 44 stran. 

Orány státní a 
veřejné správy, 
školství 

Centrum pro 
společenské 
otázky SPOT / 
Institutu 
prevence a 
řešení oddlužení 

Problém exekucí v Česku narostl především v 
důsledku absence regulace malých půjček a 
neadekvátně nastaveného systému vymáhání dluhů. 
Přestože legislativní změny přijaté v posledních 
letech znemožnily řadu nejproblematičtějších 
praktik, některé systémové problémy přetrvávají 
dodnes a statisíce obyvatel nadále zůstávají zatíženy 
nesplatitelnými dluhy. Analýza popisuje klíčová 
potřebná opatření. 

Orgány státní a 
veřejné správy 

Centrum pro 
společenské 
otázky SPOT 

Veřejně prospěšné práce jsou ústředním nástrojem 
české aktivní politiky zaměstnanosti. Cílem studie je 
poukázat na význam dobrého vedení pro smysluplný 
průběh VPP coby tréninkového zaměstnání. Studie 
vychází z kvalitativního výzkumu mezi 
zaměstnavateli na VPP v rámci obecních nebo 
neziskových organizací. 

Orgány státní a 
veřejné správy  
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Zadavatel	 Popis	
Uplatnění	
výsledku	

Ministerstvo 
vnitra, odbor 
správních 
činností  

Závěrečná zpráva je výstupem výzkumu „Názory 
české veřejnosti na povinnost hlásit se k trvalému 
pobytu“. Zpráva zpracovává výsledky 
reprezentativního výzkumu, jehož cílovou skupinou 
byla populace obyvatel ČR starších 15 let. Sběr dat 
proběhl v termínu od 11. do 22. ledna 2020 metodou 
osobního dotazování tazatele s respondentem – 
kombinace CAPI a PAPI – na základě 
standardizovaného dotazníku. Celkem bylo dotázáno 
1 052 respondentů, vybraných kvótní metodou podle 
kraje, velikosti místa bydliště, pohlaví, věku a 
vzdělání. 

Státní a veřejná 
správa, neziskový 
sektor 

European 
Agency for 
Fundamental 
Rights (FRA) 

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 – CR. (Stöckelová, T., E. 
Szenássy. 2020. Coronavirus pandemic in the EU – 
Fundamental Rights Implications. April.) 

Orgány státní a 
veřejné správy, 
organizace 
občanského sektoru 

European 
Agency for 
Fundamental 
Rights (FRA) 

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 – CR.( Stöckelová, T., E. 
Szenássy. 2020. Coronavirus pandemic in the EU – 
Fundamental Rights Implications. June.) 

Orgány státní a 
veřejné správy, 
organizace 
občanského sektoru 

European 
Agency for 
Fundamental 
Rights (FRA) 

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 – CR. (Stöckelová, T., E. 
Szenássy. 2020. Coronavirus pandemic in the EU – 
Fundamental Rights Implications. July.) 

Orgány státní a 
veřejné správy, 
organizace 
občanského sektoru 

European 
Agency for 
Fundamental 
Rights (FRA) 

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 – CR. (Stöckelová, T., E. 
Szenássy. 2020. Coronavirus pandemic in the EU – 
Fundamental Rights Implications. November.) 

Orgány státní a 
veřejné správy, 
organizace 
občanského sektoru 
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Zadavatel	 Popis	
Uplatnění	
výsledku	

European 
Agency for 
Fundamental 
Rights (FRA) 

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 – CR. (Stöckelová, T., 
E. Szenássy. 2020. Implications of COVID-19 
pandemic on Roma and Travellers communities.) 

Orgány státní a 
veřejné správy, 
organizace 
občanského sektoru 

European 
Agency for 
Fundamental 
Rights (FRA) 

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 – CR. (Stöckelová, T., 
E. Szenássy. 2020. Severe labour exploitation and the 
Employers Sanction Directive.) 

Orgány státní a 
veřejné správy, 
organizace 
občanského sektoru 

European 
Agency for 
Fundamental 
Rights (FRA) 

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 – CR. (Stöckelová, T., Z. 
Andreska, E. Szenássy. 2020. Equal access to criminal 
justice for all victims of crimes against the person.) 

Orgány státní a 
veřejné správy, 
organizace 
občanského sektoru 

European 
Agency for 
Fundamental 
Rights (FRA) 

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 – CR. (Stöckelová, T., D. Askari. 
2020. Long term residence permits.) 

Orgány státní a 
veřejné správy, 
organizace 
občanského sektoru 

European 
Agency for 
Fundamental 
Rights (FRA) 

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 – CR. (Stöckelová, T., E. 
Szenássy. 2020.) 

Orgány státní a 
veřejné správy, 
organizace 
občanského sektoru 

European 
Agency for 
Fundamental 
Rights (FRA) 

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 – CR. (Stöckelová, T., H. 
Holubkovová. 2020. Information Request on EU 
Charter of Fundamental Rights.) 

Orgány státní a 
veřejné správy, 
organizace 
občanského sektoru 

European 
Agency for 
Fundamental 
Rights (FRA) 

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 – CR. (Stöckelová, T., E. 
Szenássy, D. Askari. 2020.) 

Orgány státní a 
veřejné správy, 
organizace 
občanského sektoru 
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Zadavatel	 Popis	
Uplatnění	
výsledku	

TA ČR Výzkumná zpráva: Bernarnd, J., A. Decker, 
J. Kyselovič, M. Šimon, M. Joukl, P. Tlčimuková, 
L. Vítková (2020): Občanská vybavenost v malých 
obcích. Aktuální vybavenost službami a 
infrastrukturami, její vývoj a prostorová dostupnost 
služeb. 93 s. 

Orgány státní a 
veřejné správy 

Bertelsmann 
Stiftung 

Expertní zpráva o stavu vládnutí: Guasti P., Z. 
Mansfeldová, M. Myant, F. Bönker (coordinator). 
2020. Sustainable Governance Indicators 2020. 
Czechia Report. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung 
Publishing House. 39 s. 

Akademická sféra, 
publicistika, decizní 
sféra, neziskové 
organizace 

Bertelsmann 
Stiftung 

Expertní zpráva o politickém a ekonomickém výboj 
Mansfeldová, Z., P. Guasti. 2020. BTI 2020 Country 
Report — Czech Republic. Gütersloh: Bertelsmann 
Stiftung. 43 s. 

Akademická sféra, 
publicistika, decizní 
sféra, neziskové 
organizace 

TA ČR, program 
ÉTA 

Výzkumná zpráva Inovace a inovativní prostředí v 
ČR. Zpráva z kvalitativního výzkumu projektu 
Nápady do praxe.  

Orgány státní a 
veřejné správy, 
neziskový sektor 

Zdroj:	SOÚ	AV	ČR	
	

3.8	Publikační	výstupy	
 
Vědecké poznatky a výsledky výzkumů byly zveřejňovány v domácích i zahraničních 
vědeckých publikacích, 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 2020 SOÚ AV ČR vydal šest čísel (4× česky, 2× anglicky) recenzovaného 
impaktovaného oborového periodika	Sociologický	 časopis	/	Czech	Sociological	Review a 
pět samostatných odborných recenzovaných monografií. Dále ústav vydával následující 
recenzované odborné časopisy: Gender	a	výzkum	/	Gender	and	Research,	Naše	společnost	
a	Critical	Housing	Analysis.	Přehled vydaných publikací uvádí Příloha 2 a 3. 

3.8.1	Publikační	činnost	SOÚ	AV	ČR	za	rok	2020	
 
Rozsah a struktura publikační činnosti výzkumných pracovníků a pracovnic SOÚ AV ČR 
je uvedena v tabulce 3.8.1. Ta zachycuje celkovou publikační činnost a současně 
publikační činnost, která je uplatněna v databázi Rady pro výzkum, vývoj a inovace ČR – 
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RIV. Zahrnuje rovněž výsledky pracovníků ústavu, které byly publikovány v odborných 
časopisech a knihách vydaných jinými institucemi v Česku a v zahraničí. Seznam 
publikační činnosti je uveden v Příloze 2 této výroční zprávy. 
 
Tabulka	3.8.1	–	Přehled	publikační	činnosti	za	rok	2020	

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

počet	
výsledků	 poznámka	

Recenzovaný odborný článek – Jimp RIV 33  
Recenzovaný odborný článek – JSC RIV 8  
Recenzovaný odborný článek – Jost RIV 12  
Článek v odborném periodiku – nerecenzovaný not RIV 4  
Monografie, kniha jako celek (český jazyk) RIV 5  
Monografie, kniha jako celek (český jazyk) RIV 2 Do RIV jako O 
Monografie, kniha jako celek (cizí jazyk) RIV 1 Do RIV jako O 
Monografie, kniha jako celek not RIV 1  
Kapitola v monografii (český jazyk) RIV 17  
Kapitola v monografii (cizí jazyk) RIV 11  
Specializované mapy RIV 1  
Specializovaná veřejná databáze RIV  1  
Recenze RIV 2 Do RIV jako O 
Elektronický dokument RIV 79  
Elektronický dokument RIV 5 Do RIV jako O 
Uspořádání konference, workshopu, výstavy RIV 11  
Uspořádání konference, workshopu, výstavy not RIV 39  
Výzkumná zpráva RIV 4 Do RIV jako O 
Výzkumná zpráva souhrnná RIV 2  
Výzkumná zpráva not RIV 128  
Ostatní výsledek RIV 1 Do RIV jako O 
Ostatní výsledek not RIV 3  
Novinový článek not RIV 11  
Celkem	záznamů	v	databázi	ARL/IPAC	 		 381	 	
Z	toho	zařazeno	do	RIV	 		 195	 	
Zdroj:	on‐line	katalog	IPAC:	asep.lib.cas.cz/arl‐cav/cs/rozsirene‐vyhledavani/	ke	dni	19.	4.	
2021.	
	

3.9	Mezinárodní	spolupráce	
 
Činnost ústavu v oblasti mezinárodní spolupráce byla ovlivněna pandemií COVID-19 
a s ní souvisejícími domácími a zahraničními epidemiologickými opatřeními. Přesto 
i v těchto ztížených podmínkách mezinárodní spolupráce pokračovala, a to jak v rámci 
společných mezinárodních či bilaterálních projektů, tak v rámci dalších vědeckých 
aktivit. SOÚ AV ČR organizoval nebo se podílel na organizaci 17 akcí s mezinárodní 
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účastí doma či v zahraničí. Vzhledem k pandemii se převážná část aktivit odehrávala on-
line. 
 
V roce 2020 pokračovala spolupráce na základě oficiální šestistranné smlouvy 
o spolupráci mezi SOÚ AV ČR a (1) Sociologickým ústavem Čínské akademie 
společenských věd, (2) Ústavem pro filozofii a sociologii Polské akademie věd, (3) 
Sociologickým ústavem Centra pro sociální vědy Maďarské akademie věd, (4) 
Sociologickým ústavem Slovenské akademie věd v Bratislavě, a (5) Ústavem pro filosofii 
a sociologii Bulharské akademie věd v Sofii.  
 
SOÚ AV ČR dále spolupracuje na základě bilaterální dohody s Ústavem pro filosofii 
a sociologii Bulharské akademie věd v Sofii, Sociologickým ústavem Slovenské Akademie 
věd v Bratislavě a s Institute of Philosophy Mongolské akademie věd. 
 
Významné byly i organizační aktivity pracovníků v mezinárodních vědeckých asociacích 
jako IPSA, ISA, ECPR, ESA, ISC, UNESCO a další. Ústav zajišťuje zapojení České republiky 
do dvou velkých mezinárodních výzkumných infrastruktur celoevropského významu – 
Konsorcia evropských sociálněvědních datových archivů CESSDA a Evropského 
sociálního výzkumu ESS.  
	
Vedoucí oddělení Národní kontaktní centrum – gender a věda Mgr. Marcela Linková, 
Ph.D., působila jako předsedkyně ERAC Standing Working Group on Gender in Research 
and Innovation; PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc., zástupkyně ředitele a vedoucí oddělení 
Sociologie politiky, je pro období 2016–2020 předsedkyní Výzkumného výboru č. 8 – 
Legislative Specialists Mezinárodní politologické asociace IPSA a členkou Výkonného 
výboru České komise pro UNESCO; PhDr. Petra Guasti, Ph.D., je od roku 2016 až dosud 
předsedkyní Standing Group Central and Eastern Europe European Consortium for 
Political Research (ECPR) a je také členkou Expert Advisory Board Freedom House 
programu Nations in Transit; prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D., je od roku 2018 členkou 
hlavního výboru ECSR – European Consortium for Sociological Research a členkou 
Scientifc Advisory Board programu European Social Survey; Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. je 
zástupcem ČR v General Assembly of the Consortium of European Social Science Data 
Archives European Research Consortium (CESSDA ERIC). 
	
Vědecké	stáže	a	pobyty	v	SOÚ	AV	ČR	
	
Ústav je trvale vyhledávaným pracovištěm pro pracovní návštěvy, studijní pobyty 
a odborné stáže zahraničních studentů, doktorandů a výzkumníků. V roce 2020 však 
byly tyto aktivity téměř znemožněny pandemií COVID-19 a s ní souvisejícími 
epidemiologickými opatřeními jednotlivých států. Pracovní pobyt či stáž ve výzkumných 
odděleních SOÚ AV ČR realizovali pouze dva pracovníci, kteří přijeli na dlouhodobý 
pobyt již v roce 2019, a to as. prof. David Siroky z Arizona State University (Fulbright 
Fellow ), as. prof. Lenka Bustikova z Arizona State University. Ve tříletém pobytu 
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pokračovala v rámci Evropského projektu PLATO doktorandka Emilija Tudjarovska ze 
Severní Makedonie.  
Kratší pracovní návštěvy zaměřené na přednášky či konzultace nebylo vzhledem 
k epidemiologickým opatřením možné prezenčně uskutečnit, přednášky zahraničních 
odborníků se konaly on-line. 
	
Zahraniční	stáže	a	pobyty	
	
V roce 2020 se devět vědeckých pracovníků SOÚ AV ČR zúčastnilo devíti dlouhodobých 
zahraničních stáží a pobytů na významných univerzitách a vědeckých institucích, jmenovitě 
na Goethe University, Frankfurt am Main (Německo), Department of Sociology, Umeå 
University (Švédsko), Wirtschaftsuniversität Wien (Rakousko), Imre Kertész Kolleg, 
Friedrich Schiller University (Německo), Institute for Advanced Study, Central European 
University (Maďarsko), Ludwig Maximilian University Munich (Německo), University of 
Innsbruck (Rakousko), KU Leuven (Belgie), Johann Heinrich von Thünen Institut 
Braunschweig (Německo).	
	
Účast	v	mezinárodních	výzkumných	programech		
 
V roce 2020 pokračovala účast ve výzkumných programech financovaných ze zahraničí. 
V rámci Evropského výzkumného prostoru bylo podpořeno 11 projektů, z toho bylo šest 
projektů v rámci programu Horizont 2020 (z toho jeden projekt v pozici koordinátora), 
a pět projektů z prostředků CESSDA Reseach Infrastructure. Dále byla mezinárodní 
spolupráce rozvíjena v  rámci zapojení do tří sítí v rámci programu COST (European 
Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities, Who Cares 
in Europe? a The pan-European Family Support Research Network. A bottom-up, 
evidence-based and multidisciplinary approach). 

3.10	Spolupráce	s	vysokými	školami	a	pedagogická	činnost	
 
SOÚ AV ČR se v roce 2020 podílel na realizaci následujících 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	Veřejná	a	sociální	politika, forma studia je prezenční 
a kombinovaná, výuka probíhá v českém jazyce, standardní doba studia je čtyři roky. 

 Doktorský	 studijní	program	Public	and	Social	Policy, forma studia je prezenční 
a kombinovaná, výuka probíhá v anglickém jazyce, standardní doba studia je čtyři 
roky. 
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Současně probíhá další rozsáhlá bilaterální spolupráce mezi SOÚ AV ČR 
a vysokoškolskými institucemi v oblasti doktorského, 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 doktorského studia různých vysokých škol získává praxi v rámci výzkumných 
projektů v SOÚ AV ČR. Ústav poskytuje praxe i pro studenty bakalářských a 
magisterských studijních programů 
 
Výuka	v	SOÚ	AV	ČR,	počty	doktorandů,	spolupráce	s	VŠ	
	
Tabulka	3.10.1	–	Zapojení	doktorandů	do	výzkumu	v	SOÚ	AV	ČR	v	roce	2020	
Doktorandi	

Počet doktorandů k 31. 12. 2020 17 

Počet nově přijatých v r. 2020 0 

Počet absolventů v r. 2020 1 

Zdroj:	SOÚ	AV	ČR	
	
	
	
	
Tabulka	3.10.2	–	Spolupráce	ústavu	s	VŠ	ve	výzkumu:	počet	projektů	a	grantů	
řešených	v	roce	2020	společně	s	VŠ	

SOÚ AV ČR příjemcem 2 

SOÚ AV ČR spolupříjemcem  2 

Zdroj:	SOÚ	AV	ČR	

Zapojení	pracovníků	SOÚ	AV	ČR	do	výuky	programů	VŠ	

Tabulka	3.10.3	–	Výčet	VŠ	institucí,	kde	se	pracovníci	SOÚ	AV	ČR	v	roce	2020	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  

Magisterské	a	bakalářské	programy	

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy 
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy 
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Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy  
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy 
Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy 
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 
Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové  
Fakulta ekonomických studií Vysoké školy finanční a správní 
Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni  
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice 
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity Liberec 
CERGE-EI 
Goethe University Frankfurt  
Ekonomická fakulta Technické univerzity Košice 
Institute of Cultural Anthropology and European Ethnology, Universita Basilej  
Karl-Franzens-Universität Graz 
Zdroj:	SOÚ	AV	ČR	

Vzdělávání	na	základních	a	středních	školách	

 Ženy	a	věda. Přednáška, 23. 10. 2020 na Arcibiskupském gymnáziu v Praze	 

Vzdělávání	veřejnosti	

 Jarní a podzimní cyklus seminářů SOÚ AV ČR, pořádaný ve spolupráci s katedrou 
sociologie Institutu sociologických studií FSV UK.  

 Cykly pravidelných seminářů jsou přístupné pro širší veřejnost. V roce 2020 jarní 
a podzimní cyklus seminářů zahrnoval dohromady 15 seminářů, na kterých 
přednášelo 11 českých a sedm zahraničních hostů. Semináře pokrývaly řadu 
aktuálních společenských témat, jako je důvěra v době pandemie, domácí násilí, 
nadúmrtnost v důsledku alkoholu a cigaret, muži ve školství, ekologie, 
nezaměstnanost, částečné pracovní úvazky, migrace a další. V jarním semestru 
proběhla jen malá část původně plánovaných seminářů v důsledku měnících 
se epidemiologických opatřeních. Podzimní semestr probíhal v důsledku 
koronavirové situace jen on-line formou. 

 Přednášky v rámci Týdne vědy a techniky 2020 v Sociologickém ústavu. V důsledku 
epidemiologické situace probíhaly přednášky on-line. Účastníky byli především 
středoškolští studenti. Podrobnosti viz: 
www.soc.cas.cz/akce/sociologicky-ustav-av-cr-na-tydnu-vedy-techniky-2020 
o Andrea Beláňová: „Sekty“ v České republice  
o Kristýna Pospíšilová, Romana Marková Volejníčková: Ne/rovné odměňování žen 

a mužů – GPG v grafech a číslech  
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o Blanka Nyklová, Radka Dudová, Lenka Formánková: Soukromý život žen v dobách 
koronaviru 

o Markéta Švarcová: Ženy a podnikání  
o Ilona Trtíková, Yana Leontiyeva, Martin Vávra, Dana Hamplová, Michaela 

Kudrnáčová, Jan Klusáček: Webinář – Sociologické výzkumy zaměřené na zdraví  
o Jiří Šafr, Magdalena Gorčíková: Dětské čtenářství: Které děti dnes čtou knihy a jak 

se to projevuje v jejich životě? 

 Jednotlivé přednášky pracovníků, např.: 
o Jak na rovnost, násilí a předsudky? Genderově podmíněné násilí. FSS MU. 

Přednášky a semináře, 19. 11. a 27. 11. 2020. 
o Sexualita a třídní klima: Jak pracovat s diskriminací a šikanou na příkladu 

homofobie. Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). Semináře 27. 
a 30. 11. 2020. 

o Migranti v pavučině snů o lepším životě – diskuze s antropologem Samuli 
Schielkem. Etnologický ústav AV ČR, SOÚ AV ČR (Marie Heřmanová). Přednáška 
14. 12. 2020. 

o Lukáš Senft. Hranice člověka. Sdružení Anima Mundi, Plzeň. Přednáška. 
o Spolupráce P. Tabery (CVVM) s Českým rozhlasem Dvojka jako pravidelného 

hosta pořadu Jak to vidí v roce 2020. Český rozhlas. 
o Andrea Beláňová. Religiozita ve vězení. Religionistický diskusní klub, Ústav 

religionistiky FF MU. Přednáška s debatou. 
o Den otevřených dveří u příležitosti mezinárodního dne žen a dívek ve vědě (OSN). 

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT. Přednáška. 
o Jak na propojování sociálních a ekologických témat? Podoby chudoby v Česku. 

Hnutí Duha. Přednáška pro zaměstnance a spolupracovníky 
o Andrea Beláňová. Kdo je vlastně kaplan? Sociologické mapování. Pořadatel: Česká 

křesťanská akademie, studijní den, 15. 1. 2020. 
o Tomáš Čížek. Empirický výzkum bydlení 1945–1989, Jak si přáli bydlet naši 

pracující? Fa ČVUT, on-line, 9. 10. 2020. 
o Nina Fárová. 2020. „Muži v českém školství.“ Genderová expertní komora ČR, 

10. 12. 2020 (on-line).  
o Slavomíra Ferenčuhová. Komplikovanost reakcí na klimatickou změnu na úrovni 

měst (sociologický pohled). Přednáška na odborném pracovním webináři Komise 
pro životní prostředí AV ČR „Klimatická změna: role měst“. On-line, 11. 11. 2020. 

o Kamila Fialová. Dopady pandemie na trh práce: Koronavirová krize a mzdový 
vývoj. On-line konference „Dopady pandemie na společnost – co říkají data?“ 
Zastoupení Evropské komise v České republice, 16. 10. 2020. 

o Petra Guasti. Central Europe between Past and the Future. Leipzig University, 
Lipsko, 29. 1. 2020. 

o Marta Kolářová. Jak žít udržitelně: trpí ženy eko-stresem? Přednáška 
v Komunitním centru Nesedím sousedím, 10. 12. 2020. 

o Tomáš Kostelecký. Spatial aspects of social inequality in Czechia, Plenary Session: 
Spatial Inequality and Mobility, Conference „Social dynamics. Inequalities, 
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integration, mobility and migration“, Centre for Social Sciences, Budapest, 
6. 11. 2020. 

o Marcela Linková. Institutional change, gender equality and innovation. Fostering 
institutional change through GEPs and the way forward towards Horizon Europe. 
Brusel, 4. 3. 2020.  

o Marcela Linková. Vystoupení na panelu Get ready: A new ERA for Equality is 
calling. EU Research and Innovation Days, European Commission, 24. 9. 2020.  

o Blanka Nyklová, Moree, Dana. Násilí na ženách v souvislosti s COVID-19. Vyžádaná 
přednáška v rámci konference Úřadu vlády ČR Násilí na ženách a pandemie 
COVID-19. Praha, on-line, 25. 11. 2020. 

o Markéta Švarcová, Romana Marková Volejníčková. Přednáška Podnikatelky 
a sociální jistoty v rámci Výboru pro slaďování pracovního, soukromého 
a rodinného života Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, Úřad vlády ČR, 
Praha, 1. 12. 2020. 

o Paulína Tabery. Názory na školství před krizí a v jejím průběhu. Dopady pandemie 
na společnost – co říkají data? Zastoupení Evropské komise v České republice. On-
line, 16. 10. 2020. 

o Julie Stejskalová, Paulína Tabery. Divided by Freedom. Media and Polarization 
Webinar, European Broadcasting Union, 15th News Assembly. On-line, 
18. 11. 2020. 

o Hana Tenglerová. Gender inequality in the Czech R&I: data and policies. GEinCEE 
CoP’s webinar on gender and science in the Czech Republic, 27. 5. 2020. 
 

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

Vybrané	vědecké	konference,	semináře,	workshopy	s	mezinárodní	účastí	

 Annual	 konference	 of	 the	 European	 Association	 for	 the	 Study	 of	 Science	 and	
Technology	a	Society	for	Social	Studies	of	Science	“Locating	and	Timing	Matters:	
Significance	 and	 Agency	 of	 STS	 in	 Emerging	 Worlds”.	 On-line (Praha), 18.–
21. 8. 2020. SOÚ AV ČR – local organizer and Co-chair of the Programme Committee, 
Počet účastníků celkem/zahraničních: 2 400/2 350. 

 Mentoring	 in	 Academia	 and	 Research:	 a	 Tool	 to	 Improve	 Gender	 Equality	 in	
Human	 Resource	 Management. SOÚ AV ČR,	 eument-net (European Network of 
Mentoring Programmes for the Advancement of Equal Opportunities and Cultural and 
Institutional Change in Academia and Research). On-line, 23. 10. 2020. Počet 
účastníků celkem/zahraničních: 74/35.	

 Neurosexism	 and	 the	 brain. SOÚ AV ČR. Online 2. 12. 2020. Počet účastníků 
celkem/zahraničních: 170/150. 
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 Revisiting	 Linkages	 between	 Citizens	 and	 Politicians	 in	 Contemporary	 Europe.	
SOÚ AV ČR. On-line (Praha), 19. 11. 2020. Počet účastníků celkem/zahraničních: 22/ 
8. 	

 COVID‐19:	what	a	pandemic	 teaching	us	about	 the	 impact	of	sex	and	gender	on	
health.	 SOÚ AV ČR. On-line, 26. 10. 2020. Počet účastníků celkem/zahraničních: 
29/10. 

 Gender‐SMART:	Mutual	 Learning	Workshop	 on	Monitoring	and	 Evaluation	 (on‐
line) SOÚ AV ČR. On-line, 14. 4. 2020. Počet účastníků: 30/25.	

 Social	 disadvantages	 and	 opportunity	 structures	 in	 rural	 areas:	 a	 European	
perspective	 on	 qualitative	 approaches.	 SOÚ AV ČR, Thünen Institute of Rural 
Studies. On-line, 5.–6. 10. 2020. Počet účastníků celkem/zahraničních: 14/7. 

 Organisation	 of	 the	 panel	 The	 rise	 and	 spread	 of	 traditional	 values:	 social	
movements	 against	 liberalism at Social Movements Midterm conference 2020 
“Democratic struggles: contention, social movements and democracy,” organized by 
ESA Research Network 25 Social Movements. ECPR Standing Group on Participation 
and Mobilization, Johan Skytte Institute of Political Studies, SOÚ AV ČR. On-line 
(Tartu), 7.–9. 10. 2020. Počet účastníků celkem/zahraničních: 25/21. 

 Training	 and	 Mutual	 Learning	Workshop	 on	 Communicating	 gender	 equality	
policy	 in	 R&I	 and	 creating	 impact.	 SOÚ AV ČR, Praha, 18.–19. 2. 2020.	 Počet 
účastníků celkem/zahraničních: 24/17. 

 Training	 and	Mutual	 Learning	Workshop	 on	 Gender	 equality	 in	 research	 and	
innovation	national	and	 international	policy	 for	 the	Danube	region	and	Balkan	
region.	 SOÚ AV ČR,	 spolupořádající instituce: University of Belgrade. Bělehrad, 
Srbsko, 10.–11. 3. 2020. Počet účastníků celkem/zahraničních: 16/15. 

 Mainstream!	 Popular	 culture	 in	 Central	 and	 Eastern	 Europe.	 5.	 mezinárodní	
konference	 CSPK. CSPK, SOÚ AV ČR. On-line (Praha), 28.–31. 11. 2020. Počet 
účastníků celkem/zahraničních: 15/20.	

 DIY	 as	material	 culture	 /	material	 culture	 of	 DIY.	 SOÚ AV ČR.	 On-line (Praha) 
26.10.2020. Počet účastníků 11/7. 

 Aesthetics	 and	 intermediality	 of	 superhero	 movies	 (Estetika	 a	 intermedialita	
superhrdinských	 filmů). CSPK, SOÚ AV ČR. On-line (Praha), 6. 10. 2020. Počet 
účastníků celkem/zahraničních: 39/35. 

 ISSP	 Drafting	 Group	 ISSP	 2021	Health	 II	Meeting. SOÚ AV ČR, ISSP Secretariat, 
GESIS, Germany. Praha, 23. 1. 2020. Počet účastníků celkem/zahraničních: 12/7.	

 Un/Doing	 human‐microbiological	 coexistence	 in	 time	 of	 Covid‐19. EASST4S	
Conference.	On-line (Praha), 18.–21. 8. 2020. Počet účastníků celkem/zahraničních: 
7/2 (workshop v sekci Making & Doing).	

 ISSP	 Subcommittee	on	Membership	Meeting.	 SOÚ AV ČR, ISSP Secretariat, GESIS, 
Germany. Praha, 21. 1. 2020. Počet účastníků celkem/zahraničních: 11/9. 

 ISSP	Standing	Committee	Meeting. SOÚ AV ČR, ISSP Secretariat, GESIS, Germany. 
Praha, 22. 1. 2020. Počet účastníků celkem/zahraničních: 11/9. 
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 The	 Participative	 Village.	 Governing	 Rural	 Everyday	Worlds	 in	 Times	 of	 the	
New	 Rural	 Paradigm.	 German	 Association	 of	 Cultural	 Anthropology	 and	
Folklore	Studies.	Commission	 „Cultural	Analysis	of	 the	Rural“, SOÚ AV ČR. On-
line (Bonn), 8.–10. 10. 2020. Počet účastníků celkem/zahraničních: 16/13. 

3.12	Veřejně	přístupná	infrastruktura	výzkumu	
 
SOÚ AV ČR buduje a provozuje významné výzkumné infrastruktury, které slouží českým 
i zahraničním badatelům v oblasti sociálních věd a dalších oborech a které 
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.  

V tomto rámci SOÚ AV ČR provozuje také dvě národní výzkumné infrastruktury, Český 
sociálněvědní datový archiv (CSDA) a Český národní uzel ESS – European Social Survey 
(ESS-CZ), které jsou součástí Cestovní	 mapy	 ČR	 velkých	 infrastruktur	 pro	 výzkum,	
experimentální	 vývoj	a	 inovace	pro	 léta	2016	až	2022	 (www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-
2/cestovni-mapa-cr-velkych-infrastruktur-pro-vyzkum). Tyto projekty zároveň zajišťují 
zapojení do dvou velkých distribuovaných výzkumných infrastruktur Evropského 
výzkumného prostoru ERA. Jedná se o výzkumnou infrastruturu CESSDA	 ERIC, která 
provozuje systém evropských datových služeb, a program výběrových šetření Evropský	
sociální	výzkum výzkumné infrastruktury ESS ERIC. Obě tyto výzkumné infrastruktury 
patří k tzv. ESFRI	Landmarks, tj. k úspěšně realizovaným projektům evropské strategie 
budování velkých výzkumných infrastruktur ESFRI	Roadmap	(roadmap2018.esfri.eu).  

Veřejně přístupné infrastruktury provozované SOÚ AV ČR: 

 Sociologický	 časopis	 /	 Czech	 Sociological	 Review je jediné české impaktované 
recenzované 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	
výzkumné	 infrastruktury	 CESSDA	 ERIC, 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 je českým uzlem velké	 evropské	
distribuované	infrastruktury	ESS	ERIC a realizuje v ČR pravidelná šetření programu.  

 Sociologická	 knihovna	 SOÚ	 AV	 ČR	 je veřejně přístupná specializovaná knihovna, 
která je odbornou veřejností široce využívána. 
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 Naše	 společnost je dlouhodobý výzkumný program Centra pro výzkum veřejného 
mínění (CVVM), který představuje realizaci pravidelných výzkumných šetření, 
rozsáhlé dokumentační a analytické činnosti a kontinuální publikaci výsledků 
využívaných veřejností.  

 Národní	 kontaktní	 centrum	 –	 gender	 a	 věda	 se zaměřuje na problematiku 
genderové rovnosti v oblasti výzkumu. Poskytuje podporu českým subjektům 
ve vztahu k účasti v Horizontu 2020 a zajišťuje mezinárodní spolupráci v této oblasti 
na úrovni EU a směrem k členským a asociovaným státům EU. Účastní se 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 zajišťuje redakci v České republice. 

 Mezinárodní	program	sociálních	šetření	ISSP je nejrozsáhlejší kontinuální program 
postojových šetření na světě. SOÚ AV ČR zajišťuje pravidelná šetření a participaci 
České republiky v tomto programu. 

 

3.12.1	Sociologický	časopis	/	Czech	Sociological	Review	
 
Recenzovaný oborový vědecký časopis zaměřený na sociologii a příbuzné obory, který 
publikuje příspěvky z oblasti teorie, empirického výzkumu a metodologie. Rozvíjí 
sociální vědy, včetně jejich výuky, a vytváří prostor pro reflexi společenských problémů 
a diskusi jejich možných řešení. Časopis vychází šestkrát ročně (čtyři čísla v češtině 
a dvě v angličtině) a uplatňuje politiku otevřeného přístupu – je impaktován ve Web of 
Science (Clarivate Analytics) a v dalších scientometrických a bibliografických databázích 
včetně Scopus, JSTOR, Proquest, EBSCO, CEEOL. Obsah časopisu (od roku 1993) a úplné 
znění statí (od roku 1995) jsou uveřejněny na sreview.soc.cas.cz (viz obr. 3.12.1.1). 
V roce 2020 vyšel ročník 56, č. 1–6. Celkový objem celého ročníku je 944 stran. 
 
V dubnu redakce přešla na elektronický redakční systém Actavia, na jehož pozadí 
zároveň běží i nové webové stránky. Tento krok by měl přinést zefektivnění redakční 
práce, a to jak recenzního řízení, tak následného redakčního zpracování textů a jejich on-
line publikace. Hlavní výhodou je lepší indexace obsahu, čili jeho lepší zpřístupnění, 
a také přidělení DOI zpětně archivním článkům. 
 
Sociologický	časopis	/	Czech	Sociological	Review je prestižní vědecké periodikum v oboru 
sociologie vydávané v České republice. Časopis publikuje v češtině špičkové výsledky 
odborné práce českých sociologů a socioložek a v angličtině příspěvky vysoce 
kvalifikovaných domácích i zahraničních autorů a autorek. Impakt faktor časopisu za rok 
2019, který byl zveřejněn v roce 2020, je 0,412. Potvrzuje se tak kolísající trend. Další 
dva významné bibliometrické ukazatele (Eigen Factor Score a Article Influence Score) od 
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roku 2017 rostou, viz graf 3.12.1.2. 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. Publikované články v roce 2020 odrážely pestrou paletu zájmů soudobé české 
i zahraniční sociologie, dotkly se celé řady témat a přístupů. Vyšlo jedno tematické číslo 
(6/2020 „Values, Modernisation and Social Change in Europe“), čerpající z Evropského 
výzkumu hodnot (European Values Study). 
 
Obrázek	3.12.1.1	–	Webové	stránky	Sociologického	časopisu	/	Czech	Sociological	
Review:	sreview.soc.cas.cz		

	
Zdroj:	SOÚ	AV	ČR	
 
Graf	 3.12.1.2	 –	 Vývoj	 významných	 bibliometrických	 ukazatelů	 pro	 Sociologický	
časopis	/	Czech	Sociological	Review	v	letech	2015–2019	
 

 
Zdroj:	Web	of	Science,	InCites	Journal	Citation	Reports,	Clarivate	Analytics	©2021	
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Vedle publikace výsledků původního výzkumu časopis také poskytl platformu pro 
rozvíjení vnitrooborové debaty v rámci české sociologie. Jednalo se především o desítky 
knižních recenzí českých i zahraničních sociologických titulů. Časopis reflektoval 
důležité události disciplíny a přinesl informace o proběhlých oborových konferencích. 
Prostor byl věnován také významným osobnostem oboru. 

3.12.2	 Český	 sociálněvědní	 datový	 archiv	 (ČSDA)	 a	 konsorcium	 CESSDA	
ERIC		
 
Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) je národní centrum pro sociálněvědní 
výzkum, které získává, zpracovává, dokumentuje, archivuje a uchovává digitální datové 
soubory z českých a mezinárodních sociálněvědních výzkumů, které zpřístupňuje pro 
účely sekundárních analýz dat v akademickém výzkumu a také pro potřeby výuky na 
vysokých školách. ČSDA je českým uzlem velké panevropské výzkumné struktury 
CESSDA ERIC (Consortium	of	European	Social	Science	Data	Archives	European	Research	
Infrastructure	 Consortium) a poskytovatelem služeb CESSDA ERIC v České republice. 
Archiv podporuje myšlenku open science, díky tomu staví své služby na principech FAIR 
data (www.go-fair.org/fair-principles/) a možnosti opakovaného použití dat v 
akademickém výzkumu. Archiv splňuje mezinárodní standardy veřejně přístupného 
důvěryhodného repozitáře vědeckých dat. Hlavní přístup je na internetu na adrese 
archiv.soc.cas.cz. 
 
Datová	knihovna	ČSDA	
ČSDA udržuje a průběžně rozšiřuje vlastní knihovnu sociálněvědních dat, která 
k 31. 12. 2020 obsahovala 964 datových souborů z výzkumných studií. Jedná se 
převážně o kolekci primárních dat pořízených v rámci vědeckých výzkumných projektů 
určených ke statistické analýze. Knihovna obsahuje mimo jiné také agregovaná data ze 
starších výzkumů, přepisy rozhovorů z kvalitativních výzkumů a jiné digitální materiály. 
Ke všem datovým souborům je vytvořena podrobná dokumentace v mezinárodním 
standardu DDI. Následující instituce dosud využily možnosti uložení dat v CSDA:  
 Centrum pro studium vysokého 

školství, v. v. i.,  
 Český rozhlas, 
 Český statistický úřad, 
 Nezávislé sociálně ekologické hnutí, 
 Ministerstvo financí, 
 Česká televize,  
 Česká zemědělská univerzita v Praze,  
 Fond dalšího vzdělávání,  
 Univerzita Karlova v Praze,  
 InsightLab, s. r. o,  
 Institut evaluací a sociálních analýz 

(INESAN), s. r. o.,  

 Ústav pro studium totalitních režimů, 
 Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.,  
 Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.,  
 Agentura MARCOM, s. r. o.,  
 Masarykova univerzita v Brně,  
 Člověk v tísni, o. p. s.,  
 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 

v. v. i.,  
 SC & C, s. r.o.,  
 Cesta domů, z. ú,  
 Transparency International, o. p. s.,  
 Západočeská univerzita v Plzni.   



 

95 
 

Získávání	a	zpracování	dat	pro	archivaci	a	zpřístupnění	
ČSDA aktivně vyhledává a získává data pro zpřístupnění v datové knihovně. V České 
republice nejsou zavedeny principy otevřeného přístupu k datům z veřejných zdrojů. 
ČSDA proto aktivně vyhledává a získává data, zpracovává je pro účely dalšího 
analytického využití. V roce 2020 bylo archivováno a zveřejněno 48 datových souborů 
ze současných šetření. Depozitory byly mezi jinými SOÚ AV ČR, Český rozhlas, Česká 
televize, Ústav státu a práva AV ČR, Český statistický úřad, Nezávislé sociálně ekologické 
hnutí, Ministerstvo financí. 
 
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. ČSDA je opakovaně držitelem certifikace 
důvěryhodného digitálního datového archivu CoreTrustSeal Data Repository 
Certification (www.coretrustseal.org). 
 
Zpřístupnění	dat	
ČSDA poskytuje datové soubory pro účely nekomerčního výzkumu a výuky. 
	
Tabulka	–	Počty	uživatelů	dle	účelu	využití	dat	a	sektoru;	domácí	vs.	zahraniční	
Registrovaní	uživatelé	v	on‐line	systému	pro	přístup	k	datům	
Počet registrovaných uživatelů  3 790 
Počet nových registrací  345 
  podíl	v	%	
Účel	využití	dat	
Akademický výzkum  16 
Výuka na VŠ (učitelé)  9 
Studentské práce  63 
Výzkum pro stát nebo veřejný sektor 3 
Ostatní  9 
Zdroj:	SOÚ	AV	ČR	
	
Podpora	využívání	datových	služeb	a	sekundární	analýzy	dat	
Datové služby doplňují aktivity směřované k uživatelské komunitě, které mají tyto cíle: 
(1) podpora využívání sekundární analýzy dat ve výzkumu, šíření znalostí a podpora 
využívání dostupných datových zdrojů; (2) podpora sdílení dat mezi výzkumnými týmy 
a mezinárodní výměny dat; (3) kultivace metod tvorby databází a práce s daty s ohledem 
na sdílení dat; (4) znalost a využívání datových služeb ČSDA a jeho systémů. Členové 
týmu se aktivně podílejí na výuce řady vysokých škol a dále jsou pořádány semináře pro 
širokou odbornou veřejnost na podporu výše stanovených cílů. 



 

96 
 

CESSDA	ERIC	a	další	mezinárodní	spolupráce	
ČSDA je národním uzlem a servisní organizací velké evropské výzkumné infrastruktury 
CESSDA ERIC. Konsorcium evropských sociálněvědních datových archivů CESSDA 
(cessda.eu) patří k prioritním evropským projektům ESFRI Landmarks. Na základě 
propojení národních datových archivů vytváří jednotný evropský systém 
sociálněvědních datových služeb. CESSDA je aktivním partnerem mnoha evropských 
projektů jako EOSC, SSHOC. 
 
Graf	3.12.2.1	–	Členské	země	CESSDA	ERIC	v	roce	2020	(tmavě	modrá	barva)	a	země,	
kde	 působí	 partnerské	 organizace	 CESSDA	 Network	 of	 Partners	 (světle	 modrá	
barva)	

	
Zdroj:	CESSDA	ERIC	
	
ČSDA je také členem Mezinárodní federace datových organizací IFDO (www.ifdo.org) 
a spolupracuje na Mezinárodním programu sociálního výzkumu ISSP (www.issp.org). 
Vedoucí ČSDA Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D., je českým koordinátorem programu a členem 
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ISSP General Assembly. V roce 2020 český tým pracoval v prestižním ISSP Methodology 
Committee, byl členem pracovní skupiny Drafting Group on ISSP 2021 Health, vedl 
pracovní skupinu ISSP Translation Group a podílel se na práci ISSP Method Group on 
Demography.  
 
	
Cestovní	 mapa	 ČR	 velkých	 infrastruktur	 pro	 výzkum,	 experimentální	 vývoj	
a	inovace	
ČSDA je zařazen do Cestovní mapy a jeho financování je zajištěno do konce roku 2022. 
Pro další roky proběhne v roce 2021 mezinárodní peer-review hodnocení velkých 
výzkumných infrastruktur ČR k přijetí informovaného politického rozhodnutí vlády ČR 
o poskytování účelové podpory MŠMT velkým výzkumným infrastrukturám v letech 
2023 až 2029.  
 

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 ESS ERIC jsou Belgie, Bulharsko, Česká republika, 
Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Kypr, Litva, Lotyšsko, 
Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Slovensko, 
Slovinsko, Švédsko a Velká Británie. Švýcarsko je pozorovatelskou zemí a další země 
spolupracují 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.  
 
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, 
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 snadný přístup širokého okruhu vědců, vyučujících i studentů ke kvalitním datům – 
ESS zvyšuje laťku odborných prací v sociálních vědách. 

 
SOÚ AV ČR stál u zrodu projektu ESS v roce 2001 a podílel se již na osmi kolech sběru 
dat pro tento projekt. Od roku 2019 pracuje po ESS ERIC Vědecká rada (ESS ERIC 
Advisory Board) ve složení Prof. Hajo Boomgaarden, Universität Vien, Prof. Patrizia 
Catellani, Università Cattolica del Sacro Cuore (Itálie), prof.	 Dana	 Hamplová,	
SOÚ	AV	ČR (Česká republika), Prof. Karsten Hank, WISO, Universität zu Köln (Německo), 
Dr. Pedro Magalhães, Universidade de Lisboa (Portugalsko), Prof. Caroline Rapp, 
Københavns Universitet (Dánsko), Dr. Tom Smith, NORC (USA) a Prof. Christian Staerklé, 
Université de Lausanne (Śvýcarsko), která v tendru vybrala témata rotačních modulů 
pro výzkumné šetření ESS Round 11: 
 Gender v současné Evropě  
 Sociální nerovnosti ve zdraví a jejich determinanty 
 
V roce 2020 mělo proběhnout výzkumné šetření ESS Round 10, věnované výzkumným 
tématům: 
 Digitální sociální kontakty v pracovním a rodinném životě  
 Chápání a hodnocení demokracie 
 COVID-19 
 
Vyhlášení nouzového stavu v České republice a postupné zavádění vládních 
mimořádných opatření za účelem snížení kontaktu mezi lidmi a zabránění šíření viru 
znemožnilo sběr dat ESS Round 10. Stejná situace nastala ve všech členských, 
pozorovatelských a hostujících zemích ESS. ESS ERIC proto odložil sběr dat na rok 2021. 
	

Český tým ESS-CZ se podílel na svých úkolech na projektu ESS-SUSTAIN-2. Projekt má za 
cíl v návaznosti na výzkumné šetření ESS Round 10 (2020) vytvořit CRONOS-2 (CROs-
National Online Survey Panel) pravděpodobnostní webový panel respondentů z Belgie, 
České republiky, Finska, Francie, Islandu, Itálie, Maďarska, Nizozemska, Portugalska, 
Rakouska, Srbska, Španělska, Švédska a Velké Británie pro sociálněvědní výzkum. ESS-
CZ pracoval na přípravě výzkumného modulu COVID‐19:	 postoje	 k	 vakcinaci a na 
přípravě české verze webové a mobilní aplikace. 
	
Data	
Ke stažení ve formátech pro SAS, SPSS nebo STATA na 
www.europeansocialsurvey.org/data/. 
On-line analýzy v NESSTAR na nesstar.ess.nsd.uib.no/webview/. 
 
Důležité	odkazy	
 Domovská stránka projektu: www.europeansocialsurvey.org 
 České stránky: ess.soc.cas.cz 
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 ESS Findings: www.europeansocialsurvey.org/essresources/findings.html 
 EduNet (on-line výuka): essedunet.nsd.uib.no 
 

3.12.4	Knihovna	SOÚ	AV	ČR	–	veřejně	přístupná	specializovaná	knihovna	
 
Knihovna SOÚ AV ČR poskytuje výpůjční, bibliograficko-informační a reprografické 
služby registrovaným čtenářům a dalším návštěvníkům z řad odborné veřejnosti. V roce 
2020 došlo z důvodu pandemie COVID-19 k několikatýdennímu omezení provozu 
a služeb, proto se snížila návštěvnost i počet půjčených knih. Naopak se v této době 
zvýšil počet elektronicky zaslaných článků a kapitol elektronických knih registrovaným 
uživatelům. Knihovnu navštívilo celkem 1 373 čtenářů. 
 
V on-line katalogu bylo ke konci roku k dispozici 33 821 knihovních jednotek. 
Katalogizační záznamy Knihovny SOÚ jsou součástí souborných katalogů Caslin 
a Souborného katalogu knihoven Akademie věd. Knihovna pokračuje také v nákupu e-
knih a v propagaci jejich využití. V roce 2020 došlo k připojení k projektu Národní 
digitální knihovny (NDK-DNNT), jejímž prostřednictvím jsou zprostředkována čtenářům 
díla nedostupná na trhu. 
 
Graf	3.12.4.1	Nárůst	knihovního	fondu	za	posledních	pět	let	
 

 
 
V roce 2020 se uskutečnilo 1 793 absenčních a prezenčních výpůjček. Prostřednictvím 
meziknihovní výpůjční služby bylo poskytnuto 117 výpůjček. Čtenářům bylo zasláno 
elektronicky na vyžádání 393 článků a kapitol e-knih. 
 
Knihovna zajišťuje přístup do plnotextových on-line databází EBSCO, Emerald, JSTOR, 
PROQUEST a SAGE Humanities & Social Sciences. Zároveň zpřístupňuje bibliografické 
a citační databáze Web of Science a SCOPUS. 
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V letním období se zaměstnanci ujali vedení odborné praxe dvou studentek Ústavu 
informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. 
Pokračuje aktivní zapojení v projektu Obalky.cz a v roce 2020 se výrazně zvýšil počet 
katalogizačních záznamů obohacených o naskenované obálky a obsahy. 
	
Knihovna soustavně rozšiřuje u svých uživatelů informovanost o možnostech využití 
souborných katalogů a elektronických on-line zdrojů. 
	
Graf	3.12.4.2	Struktura	meziknihovních	výpůjček	v	roce	2020	
	

 
 

3.12.5	Centrum	pro	výzkum	veřejného	mínění	(CVVM)	
 
Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) je výzkumným oddělením SOÚ AV ČR. 
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 
SOÚ AV ČR. 
 
CVVM je tvořeno 13 stálými zaměstnanci, jejichž specializace pokrývají potřeby 
provádění kompletního výzkumu veřejného mínění a sociologického výzkumu. 
Disponuje vlastní tazatelskou sítí, jejíž rozsah o zhruba 200 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 
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činnosti také přednášejí například na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, Fakultě 
sociálních věd Univerzity Karlovy či Katedře sociologie Univerzity Hradec Králové. 
 
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 2020 činil počet 
unikátních návštěvníků webových stránek měsíčně v průměru 6 248. Celkový počet 
přístupů návštěvníků na stránky CVVM v roce 2020 dosáhl hodnoty 157 052, což 
v průměru odpovídá cca 430 návštěvám za den. 
 
CVVM má personální zastoupení ve Světové organizaci pro výzkum veřejného mínění 
(WAPOR) a od roku 2018 je akademickým partnerem Sdružení agentur pro výzkum trhu 
a veřejného mínění (SIMAR). 
 
Výzkumný	projekt	Naše	společnost	
Hlavní náplní práce oddělení je výzkumný projekt Naše společnost, v jehož rámci bylo 
v průběhu roku 2020 realizováno šest pravidelných dotazníkových šetření metodou 
osobního dotazování tazatele s respondentem a čtyři speciální výzkumy, v nichž za 
otázky a design šetření zodpovídalo CVVM, data sbírala společnost Median kombinací 
telefonického a on-line dotazování.  
 
Výzkumný projekt Naše společnost je kontinuální průzkum veřejného mínění v České 
republice, který je jako replikační výzkumný projekt prováděn na reprezentativním 
vzorku české populace od 15 let. V roce 2020 se každé vlny šetření účastnilo přibližně 
1 000 respondentů, kteří byli vybráni kvótní výběrovou procedurou a v případě 
pravidelných výzkumů 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	2020	a	jejich	výstupy	

Měsíc	 Výzkum	
Počet	

respondentů	
Počet	znaků	
(proměnných)	
v	dotazníku	

Počet	
výzkumných	

zpráv	
Leden NS 2001 1 052 174 12 
Únor NS 2002 1 039 288 17 
Březen NS 2003 1 012 272 13 
Květen _Speciál NS 2005_S 1 043 107 5 
Červen_Speciál NS 2006_S 1 011 103 6 
Červen NS 2006 1 013 238 14 
Červenec NS 2007 972 295 16 
Září NS 2009 1 046 226 14 
Listopad_Speciál NS 2011_S 1 022 141 4 
Prosinec_Speciál NS 2012_S 1 024 99 4 
Zdroj:	SOÚ	AV	ČR	
 
Díky svému tematicky rozsáhlému, dlouhodobému a kontinuálnímu charakteru 
je vědecký projekt zkoumání veřejného mínění Naše společnost v České republice 
ojedinělý a jeho výstupy jsou cenným materiálem, pravidelně využívaným odbornou 
veřejností, studenty nebo žurnalisty. 
 
CVVM se v roce 2020 i nadále podílelo na mezinárodní spolupráci agentur pro výzkum 
veřejného mínění Central European Opinion Research Group (CEORG). 
	
Prezentace	výsledků	
CVVM v roce 2020 pokračovalo v pravidelné prezentaci výsledků projektu Naše 
společnost formou krátkých výzkumných	 zpráv	 (tiskových informací) určených širší 
odborné veřejnosti a médiím (viz tabulku 3.12.5.1). Těchto zpráv bylo vydáno celkem 
105, což znamená v průměru 11 zpráv z jednoho výzkumu. Jednotlivé zprávy mají 
v průměru 6,8 strany na jednu tiskovou zprávu, za rok 2020 tak celkově představují 
cca 717 stran. 
 
Široké veřejnosti je k dispozici Archiv CVVM, obsahující tiskové zprávy výzkumného 
projektu Naše společnost od roku 2001 a také závěrečné zprávy z výzkumů Ústavu pro 
výzkum veřejného mínění (a jeho následovníka IVVM) od konce 60. let až do roku 2000. 
Kopie jsou veřejně přístupné v knihovně SOÚ AV ČR a v Národní knihovně České 
republiky. 
 
I v roce 2020 byl archiv výzkumných materiálů CVVM využíván externími zájemci 
o různá témata. Pracovníci CVVM pro ně na základě jejich žádosti připravili na 
15 souhrnných rešerší z aktuálních i dříve realizovaných průzkumů obsahujících 
informace o stavu a vývoji postojů české veřejnosti k daným tématům (např. o vztahu 
občanů ČR k OSN, jaderné energetice před rokem 1989, vztazích Čechů k jiným 
národnostem nebo důvěře institucím). 
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Primární datové soubory z výzkumů z roku 2020 jsou společně s těmi z předchozích let 
pro nekomerční využití volně dostupné v Českém sociálněvědním datovém archivu 
SOÚ AV ČR na stránkách archiv.soc.cas.cz. 
	
Další	výzkumná	činnost	
Kromě pravidelných šetření projektu Naše společnost řešilo CVVM v roce 2020 také 
následující grantové projekty: projekt „Optimalizace metody sběru dat pro zvýšení 
kvality a efektivity Indikátoru subjektivní kvality pracovního života (SQWLi)“ 
(financovaný TA ČR), projekt „Podmínky a zdroje pro udržitelný rozvoj kvality 
pracovního života v ČR v éře nastupující průmyslové revoluce“ (financovaný TA ČR), 
„Vývoj centralizovaného rozhraní pro vytěžování velkých dat z webových archivů“ 
(financovaný MK) a projekt „Veřejnost(i), vzdělávání a vzdělávací politika: hodnoty, 
postoje, argumentace a zkušenosti“ (financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání).  
 
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	2020	
Téma	výzkumu	 Zadavatel	 Typ	

Vnímání významných 
globálních konfliktů a jejich 
důsledků pro českou veřejnost 

Mgr. et Mrg. 
Paulína Tabery 

Strategie AV 21: Globální konflikty 
a lokální souvislosti: kulturní a 
společenské výzvy 

Paměť současnosti: vizualizace, 
popularizace a zpřístupňování 
dat o názorech, postojích a 
náladách českých občanů a 
jejich změnách v čase 

Mgr. Naděžda Čadová Strategie AV 21: 
Paměť v digitálním věku 

Sociální aspekty jaderné 
energetiky 

Mgr. Martin Ďurďovič, 
Ph.D. 

Strategie AV 21: Systémy pro 
jadernou energetiku 

Plýtvání potravinami jako 
globální i lokální problém 

Mgr. Naděžda Čadová Strategie AV 21: Potraviny pro 
budoucnost 

Vnímání občanské 
společnosti a občanské 
angažovanosti Čechů 

Jagellonská univerzita, 
Krakov, Polsko 
 

Zakázka 

Hlášení k trvalému pobytu Ministerstvo vnitra Zakázka 

Názory české veřejnosti k 
Výboru dobré vůle – Nadaci 
Olgy Havlové 

Výbor dobré vůle – 
Nadace Olgy Havlové 

Zakázka 

Záchrana a obnova krajiny – 
Stromy v krajině 

PhDr. Jana Stachová, 
Ph.D., SOÚ AV ČR 

Strategie AV 21: 
Záchrana a obnova krajina 

Kvalita bydlení v Praze doc. Mgr. Slavomíra Pro projekt GA ČR „Historie a 
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Ferenčuhová, Ph.D., 
SOÚ AV ČR 

budoucnost sídlišť: kvalita obytného 
prostředí a rezidenční spokojenost“ 

Kvalita pracovního života 2020 VÚBP Zakázka 
Regiony s dlouhodobě nejvyšší 
úrazovostí a nemocností v ČR – 
příčiny a možnosti prevence 

VÚBP Zakázka 

Zdroj:	SOÚ	AV	ČR	
	
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 2020 bylo vydáno jedno číslo (č. 1/2020, 18. ročník) v nákladu 400 výtisků. 
Časopis byl následně po svém vydání distribuován 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: cvvm.soc.cas.cz/cz/casopis-nase-spolecnost.  
Vystoupení	v	médiích	
Výsledky průzkumů projektu Naše společnost byly i v roce 2020 pracovníky CVVM 
pravidelně prezentovány a komentovány ve všech druzích médií, vybraná vystoupení 
jsou obsažena v následujícím přehledu. 
	
Vybraná	vystoupení	v	médiích:	
 Demonstrace spolku Milion chvilek. ČRo Plus, 25. 2. 2020 (Naděžda Čadová) 
 Bude koronavirus mezníkem, nebo jen epizodou ve vývoji lidstva? ČRo Dvojka, Jak to 

vidí… 14. 5. 2020 (Paulína Tabery) 
 Domácí dezinfekci více vyráběli muži. Roušky ale svorně šili všichni, ukázal výzkum. 

ČRo Dvojka, Jak to vidí… 25. 6. 2020 (Paulína Tabery) 
 Nejnebezpečnější je, pokud zpochybníme systém voleb. ČRo Dvojka, Jak to vidí… 

30. 7. 2020 (Paulína Tabery) 
 Nejlepší kultura a obrana, nejhorší doprava. Lidé známkovali ministerstva. iDNES, 

27. 8. 2020 (Naděžda Čadová) 
 Češi jsou oproti loňsku skeptičtější k budoucnosti EU, nechtějí ani euro. iDNES, 

11. 9. 2020 (Radka Hanzlová) 
 Volby 2020: Ústavní vznik a zakotvení senátu. Předvolební debata. ČRo Plus a ČRo 

Radiožurnál, 16. 9. 2020 (Paulína Tabery) 
 Babiš ztrácí podporu, nutně potřebuje dostat k volbám seniory, říkají politologové. 

Aktuálně.cz, 22. 9. 2020 (Matouš Pilnáček) 
 Minář má šanci, ale není velká, avizují odborníci. Kritika mě hecuje, namítá on sám. 

Aktuálně.cz, 3. 10. 2020 (Matouš Pilnáček) 
 Potraviny pro budoucnost – Plýtvání potravinami, CNN Prima NEWS – Nový den, 

23. 11. 2020 (Radka Hanzlová) 
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 Průzkum: Část Čechů jídlo vyhazuje, plýtvání ale většina považuje za problém. Radio 
Prague International, 23. 11. 2020 (Radka Hanzlová)  

 Někdy musí politici dělat rozhodnutí, která nelze opřít o veřejné mínění. Finmag, 
3. 12. 2020 (Matouš Pilnáček)  

 Vlna solidarity, ale i národ rozdělený koronavirem | Den s rokem 2020. ČRo Plus. 
18. 12. 2020 (Paulína Tabery) 

 Spokojenost se životem a s jeho různými aspekty, Zprávy v 19:00, ČRo Plus, 1. 1. 2021 
(Radka Hanzlová) 

 
Tabulka	3.12.5.3	–	CVVM	v	médiích	v	roce	2020	

On	line	 Tisk	 Televize	 Rozhlas	
Agenturní	

zpravodajství	 Celkem	
leden 112 30 8 3 30 183	
únor 125 35 10 9 22 201	
březen 57 17 3 2 16 95	
duben 44 2 1 1 21 69	
květen 13 6 3 0 3 25	
červen 46 10 1 1 12 70	
červenec 109 35 4 3 25 176	
srpen 76 20 4 6 20 126	
září 81 23 3 3 18 128	
říjen 123 25 1 6 18 173	
listopad 72 12 2 1 17 104	
prosinec 54 15 1 6 10 86	
celkem	 912	 230	 41	 41	 212	 1	436	

Zdroj:	Monitoring	médií,	Monitora	–	media.monitora.cz,	Česká	republika	pro	SOÚ	AV	ČR	
	

3.12.6	Národní	kontaktní	centrum	–	gender	a	věda	(NKC	–	gender	a	věda)	
 
Národní kontaktní centrum – gender a věda (NKC – gender a 
věda) je jediné specializované pracoviště zaměřené na výzkum 
v oblasti genderové sociologie vědy, studií vědy a technologií a 
na podporu genderové rovnosti ve výzkumu v regionu střední 
a východní Evropy. Zabezpečuje funkce národního kontaktního 

bodu pro oblast genderové rovnosti a 
genderového mainstreamingu v evropských 
rámcových programech (Horizont 2020). 
Přispívá k budování institucionálních kapacit 
v oblasti kulturní a institucionální změny pro 
genderovou rovnost v českých 
vysokoškolských a výzkumných institucích a 
pro tento účel koordinuje Komunitu pro 
změnu. Zapojuje se do tvorby politik 
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genderové rovnosti ve výzkumu ve spolupráci se státní a veřejnou správou, a to formou 
konzultací, přípravy podkladů, účastí na zasedání pracovních skupin státních a vládních 
orgánů i formou osobních setkání. Prostřednictvím mentoringového programu 
podporuje začínající vědkyně a vědce v rozvoji vědeckých kariér. Oddělení zvyšuje 
povědomí o genderové problematice ve vědě a zviditelňuje vědkyně a jejich práci. 
Vydává popularizační publikace a elektronický newsletter.  
 
Podpora	genderové	rovnosti	ve	výzkumných	a	vysokoškolských	organizacích	
NKC – gender a věda koordinuje Komunitu pro změnu, jež sdružuje více než 350 osob 
z institucí napříč ČR. Kromě budování kapacit v oblasti kulturní a institucionální změny 
aktivity Komunity pro změnu přispívají k výměně zkušeností a sdílení dobré praxe. Pro 
zajištění metodického zázemí Komunity vytvořilo NKC – gender a věda dva výukové 
moduly a jeden vzdělávací webinář na téma genderové rovnosti v institucích. Materiály 
jsou volně dostupné na informačním portále genderaveda.cz. Školení pro Technologické 
centrum AV ČR zaměřená na integraci genderových aspektů do projektů H2020 přispěla 
k prohlubování genderové expertizy při přípravě projektových žádostí. NKC – gender a 
věda také poskytlo osobní konzultace institucím, které se účastnily přípravy projektů 
Horizontu 2020 na kulturní a institucionální změnu či žádosti o HR Award, nebo se 
začaly připravovat na implementaci plánu genderové rovnosti.  
 
Tvorba	politik	v	oblasti	genderové	rovnosti	ve	výzkumu	na	národní	úrovni	

NKC – gender a věda se v roce 2020 zapojilo do 
tvorby politik v oblasti genderové rovnosti ve 
výzkumu na národní úrovni prostřednictvím 
činnosti v poradních orgánech státní správy v ČR 
(Pracovní skupina pro genderovou rovnost MŠMT, 
Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen 
a mužů při Úřadu vlády ČR a dalších poradních 
orgánech) a zejména spoluprací na přípravě 

Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací 2021+ (NP VaVaI 2021+) a Strategie 
rovnosti žen a mužů 2021+. Členky týmu též úzce spolupracovaly s členkou Rady pro 
výzkum, vývoj a inovace Rut Bízkovou a z této spolupráce vznikla mimo jiné metodika 
pro poskytovatele v oblasti zavádění opatření pro genderovou rovnost, kterou na svém 
říjnovém zasedání schválila RVVI. V říjnu 2020 NKC – gender a věda zorganizovalo 
národní	konferenci	Věda	a	výzkum	2021+	pod záštitou premiéra Andreje Babiše a 
zmocněnkyně vlády pro lidská práva Heleny Válkové, kde byla představena jak NP VaVaI 
2021+ a Strategie rovnosti 2021+, tak metodika pro 
poskytovatele a vývoj na evropské úrovni. Akce se 
zúčastnilo víc než osm desítek osob. 
 
Cena	Milady	Paulové  
NKC – gender a věda organizačně zaštiťuje Cenu Milady 
Paulové, kterou každoročně udílí Ministerstvo školství, 
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mládeže a tělovýchovy české vědkyni za celoživotní přínos vědě. V roce 2020 byla Cena 
Milady Paulové udělena v oblasti elektrotechniky. Ze čtyř nominovaných byla na pozici 
laureátky vybrána ředitelka Ústavu přístrojové techniky AV ČR Ing. Ilona Müllerová, 
DrSc., jež si Cenu za celoživotní přínos elektrotechnice převzala z rukou ministra školství 
Roberta Plagy 2. prosince 2020.  
 
Mentoringový	program	pro	začínající	vědkyně	a	vědce		

V roce 2020 byl realizován pátý ročník 
mentoringového programu pro 
post/doktorand(k)y. Klíčovou událostí 
roku byla mezinárodní on-line konference 

„Mentoring in Academia and Research: a Tool to Improve Gender Equality in Human 
Resource Management“. Té se zúčastnilo více než 70 hostů z celé Evropy, kteří 
konferenci hodnotili pozitivně s ohledem na vybraná témata, možnost diskuse i zpětnou 
vazbu od přítomných expertek a expertů.  
 
Popularizace	a	komunikace	vědy		
Kromě popularizačního newsletteru je aktivity a novinky v oblasti genderu a vědy 
možné sledovat i na webové stránce NKC, na Facebooku, Twitteru, LinkedInu, 
Instagramu a kanále Youtube.  
Kromě toho NKC – gender a věda organizuje akce	pro	veřejnost: V srpnu roku 2020 
se konala výroční přednáška, na které se o zkušenosti s budováním kariéry a zastáváním 
vedoucích pozic v mužských kolektivech se začínajícími vědkyněmi podělila 
předsedkyně Grantové agentury ČR Dr. Alice Valkárová. Jako součást Academia Film 
Olomouc proběhla v říjnu diskuse Feministická eroze, kde socioložka Nina Fárová 
a novináři Brigita Zemen a Petr Bittner diskutovali o tom, co dnes feminismus znamená, 
kde můžeme nalézt původ mýtů s ním spojených či zda je skutečným nebezpečím pro 
společnost tak, jak ho prezentují jeho odpůrci a odpůrkyně. V rámci Týdne vědy a 
techniky AV ČR se v listopadu 2020 konala přednáška „Soukromý život žen v dobách 
koronaviru,“ ve které své výzkumy o dopadu pandemie COVID-19 na ženy představila 
čtveřice socioložek – Blanka Nyklová a Dana Moree, Lenka Formánková a Radka Dudová. 
Diskuse se zaměřila na to, jak se v dobách koronaviru proměnila situace samoživitelek, 
domácího násilí a porodní péče, ale i péče o blízké. Konečně při příležitosti Noci vědců 
a vědkyň proběhla v listopadu diskuse „Výzvy asistivních technologií,“ která se zaměřila 
na vyloučení a stereotypizaci zdravotně znevýhodněných ve vývojářských týmech, 
ochranu soukromých dat, ale i finanční a jazykové bariéry, které handicapovaným 
osobám komplikují pořízení nutných technologických pomůcek. 
 
Mezinárodní	spolupráce	v	Evropském	výzkumném	prostoru	
Marcela Linková, vedoucí NKC – gender a věda, je předsedkyní Stálé	poradní	skupiny	
pro	 gender	 ve	 výzkumu	 a	 inovacích Výboru pro Evropský výzkumný prostor a 
inovace (ERAC Standing Working Group on Gender in Research and Innovation), která 
sdružuje zástupce národních úřadů členských států a Evropské komise. Skupina v roce 
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2020 kromě dalšího připravila studii politik v oblasti genderově podmíněného násilí 
v akademickém prostředí, dále doporučení v oblasti dopadu COVID-19 na výzkum 
a výzkumné kariéry z genderového hlediska, zprávu o implementaci doporučení 
ke zvýšení zastoupení žen v rozhodovacích a vedoucích pozicích v členských státech a 
konečně doporučení k genderovým otázkám v novém evropském výzkumném prostoru. 
 
Kromě koordinace projektu H2020 GENDERACTION bylo v roce 2020 NKC – gender 
a věda zapojeno do evropských projektů GE Academy, Gender-SMART a CASPER. 
 
NKC – gender a věda je dále členskou organizací AtGender, Evropské sítě 
mentoringových programů pro ženy ve vědě a výzkumu eument-net, Evropské 
platformy pro ženy a vědu (European Platform for Women and Science, EPWS) 
a mezinárodní výzkumné asociace institucí pokročilých genderových studií RINGS 
(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/cejsh/), je společná databáze akademií věd zemí visegrádské 
čtyřky (V4), jejímž cílem je na mezinárodní úrovni prezentovat vědecké výsledky 
z humanitních a společenskovědních oborů. Spuštěna byla v r. 2004 původně jako 
bibliografická databáze s anglickými abstrakty článků publikovaných převážně 
v národních jazycích. Od roku 2010, kdy byla databáze CEJSH začleněna do platformy 
YADDA (Polské softwarové platformy pro vytváření digitálních úložišť dat) a stala se 
oborovou databází Digitální vědecké knihovny s otevřeným přístupem CEON 
(bibliotekanauki. ceon.pl), nově umožňuje i zpřístupnění plných textů buď z vlastního 
úložitě, nebo propojením na jiné otevřené zdroje. 
 
Projekt vznikl na základě společné deklarace předsedů Akademií věd České republiky, 
Maďarska, Polska a Slovenska, přijaté v Praze dne 30. 10. 2003. Kromě vydavatelů ze 
zakládajících zemí V4 se ke spolupráci na základě individuálních smluv postupně přidali 
vydavatelé z Bosny a Hercegoviny, Estonska, Litvy, Lotyšska, Slovinska, Srbska 
a Ukrajiny. Funkcí šéfredaktora CEJSH je na základě ustavující deklarace pověřován vždy 
zástupce Polské akademie věd, od roku 2011 tuto funkci vykonává Dr. Miłosz Sosnowski, 
Biblioteka Kórnicka PAN, Poznań. Akademie věd ČR do mezinárodní redakční rady 
nominuje vždy jednoho člena Akademické rady, v roce 2020 tuto funkci vykonávala 
PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA. Výkonná redakce CEJSH pro ČR působí od roku 
2007 v Tiskovém a edičním oddělení Sociologického ústavu AV ČR. 

	



 

109 
 

Obrázek	3.12.7.1	–	Ukázky	zobrazení	dat	na	webu	CEJSH	(cejsh.icm.edu.pl)	

					 	 	
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 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. Každý záznam zahrnuje název článku 
v původním jazyce a v anglickém překladu, anglický abstrakt a klíčová slova, základní 
bibliografické údaje, kromě toho může obsahovat odkaz na plný text a další údaje, jako 
např. identifikátory publikace, abstrakty a klíčová slova v dalších jazycích, citace apod. 
Záznamy jsou v současné době dostupné nejen z webové stránky CEJSH, ale také 
z polské digitální knihovny Centrum otwartej nauky bibliotekanauki.ceon.pl, 
yadda.icm.edu.pl. V rámci spolupráce s KNAV byla databáze CEJSH zařazena také mezi 
informační zdroje Digital humanities www.lib.cas.cz/dh/zdroje/. 
 
Celkový počet časopisů registrovaných v CEJSH prostřednictvím české redakce CEJSH 
zůstal v roce 2020 beze změny, tj. celkem 69, z toho 31 časopisů vydávají pracoviště 
AV ČR, zbývajících 38 univerzitní pracoviště nebo další subjekty.  
 
Pro většinu časopisů vydávaných ústavy AV ČR jsou data – od roku 2016 zpracovávaná 
v programu ProArc – stahována přímo ze serveru Digitální knihovny AV ČR na základě 
dohody uzavřené s Knihovnou AV ČR, v. v. i., v r. 2008. Data z druhé části časopisů, 
převážně vydávaných univerzitními pracovišti a dalšími externími subjekty, jsou nadále 
zadávána pomocí systému DeskLight vyvinutého ICM Varšavské univerzity. V roce 2020 
byly českou redakcí do CEJSH vloženy záznamy o 844 článcích.	

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 
členských zemí se do současnosti jejich počet postupně rozšířil na více než 40. 
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Každoročně je organizováno vzájemně srovnatelné dotazovací šetření na stanovené 
téma, témata se pravidelně opakují. Výzkumy ISSP tak kombinují mezinárodní a časovou 
perspektivu komparace a sledují vývoj postojů ve významných tematických oblastech 
(www.issp.org). 
 
Jedním z výstupů programu je celosvětově nejrozsáhlejší databáze mezinárodně 
srovnatelných dat z postojových šetření, která je veřejně přístupná pro účely 
nekomerčního výzkumu a výuky. Spojené mezinárodní soubory primárních dat jsou 
dostupné v mezinárodním archivu ISSP (GESIS, Německo, 
www.gesis.org/en/issp/home/). V Českém sociálněvědním datovém archivu SOÚ AV ČR 
(archiv.soc.cas.cz) jsou zpřístupněny kompletní české datové soubory. 
 
Česká	republika	v	programu	ISSP	
SOÚ AV ČR od roku 1991 zajišťuje českou účast v ISSP a od roku 1992 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 se také aktivně účastní organizace mezinárodního programu.  
 
V roce 2020 neproběhlo žádné šetření ISSP v České republice. Na šetření ISSP 2020 
Životní prostředí nebyly získány prostředky a šetření ISSP 2021 Zdraví II, připravované 
na podzim 2020, nebylo možné realizovat z důvodu neuspokojivé pandemické situace. 
Česká data z modulu Sociální nerovnosti (ISSP 2019 Social Inequality V) byla 
integrována do mezinárodní databáze ISSP. Program ISSP publikoval mezinárodní 
databázi z šetření ISSP 2018 Religion IV obsahující česká data. Členové týmu ze 
SOÚ AV ČR se podíleli na práci prestižního ISSP Methodology Committee, pracovní 
skupiny Drafting Group ISSP 2021 on Health, vedli pracovní skupinu ISSP Translation 
Group a podíleli se na činnosti ISSP Method Group on Demography. 
 
Program ISSP na pandemii, která v mnoha členských zemích zastavila šetření nebo vedla 
k úpravě plánů a metodik sběru dat, reagoval zatím posunem termínů o jeden rok. 
Činnost programu probíhala ve specifickém režimu, rozhodovací procesy a vývoj 
výzkumných nástrojů byly realizovány na základě průběžných on-line setkání 
a komunikace a v omezené míře. Každoroční ISSP General Meeting, plánovaný na 
Islandu, byl zrušen. Zvýšila se intenzita jednání Metodologického výboru ISSP kvůli 
posuzování mnoha změn v metodikách šetření. 
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Tabulka	3.12.8.1	–	Témata	a	roky	šetřených	modulů	ISSP	
Téma	 Rok	šetření	

Role vlády 1985, 1990, 1996,	2006,	2016 

Sociální sítě 1986,	2017 

Sociální vztahy a systémy podpory 2001 

Sociální nerovnosti 1987, 1992,	1999,	2009,	2019 

Rodina a genderové role 1988, 1994,	2002,	2012	(2022) 

Pracovní orientace 1989, 1997,	2005,	2015 

Náboženství 1991, 1998,	2008,	2018 

Životní prostředí 1993,	2000,	2010,	2020–2021 

Národní identita 1995,	2003,	2013 

Občanství 2004,	2014 

Volný čas a sport 2007	

Zdraví 2011	(2021–2022)	

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

3.12.9	Distribuce	publikací	
	
Publikace vydávané v SOÚ AV ČR byly rozesílány veřejným knihovnám, vysokým 
školám, nevládním organizacím, partnerským zahraničním vědeckým institucím a 
univerzitám. Byly distribuovány Tiskovým a edičním oddělením SOÚ AV ČR a 
prostřednictvím dalších distribučních sítí. 
 

3.12.10	Sociologická	encyklopedie	
 
Sociologická encyklopedie je otevřená informační báze pro všechny zájemce o sociologii 
a sociologické poznání, garantovaná SOÚ AV ČR. Vznikla v rámci programu Strategie AV 
21 Akademie věd ČR pod vedením hlavního editora prof. PhDr. Zdeňka R. Nešpora, Ph.D. 
Zkušební verze byla spuštěna v prosinci 2017, k dalšímu doplnění došlo v listopadu 
2018, v roce 2020 byla integrována encyklopedie Miloslava Petruska Společnosti pozdní 
doby (2006). Internetová encyklopedie se přitom stala významnou oborovou informační 
infrastrukturou poskytovanou ústavem, dlouhodobě si udržuje stabilní návštěvnost přes 
20 tis. individuálních uživatelů za měsíc. Zájem veřejnosti a další pozitivní ohlasy vedly 
editora k záměru zřídit obdobnou Religionistickou encyklopedii, pokrývající oblast, jež 
nemá samostatné zastoupení ve struktuře Akademie věd. Pilotní součástí Religionistické 
encyklopedie se stal slovník českých církví a náboženských společností, v roce 2020 
zpracovaný Zdeňkem R. Nešporem a Zdeňkem Vojtíškem. 
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Obrázek	3.12.10.1	–	Ukázky	encyklopedií	

 

 

 

Zdroj:	soc.cas.cz
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4.	PERSONÁLNÍ	CHARAKTERISTIKA	

4.1	Personální	zabezpečení	výzkumné	činnosti	
 
V Sociologickém ústavu AV ČR, v. v. i., (SOÚ AV ČR) dlouhodobě sledujeme personální 
ukazatele a tendence tak, aby personální politika reflektovala jak aktuální personální 
zabezpečení výzkumné činnosti, tak zároveň moderní rozvoj a zvyšování kvalifikace 
zaměstnanců.  
 
V roce 2020 měl SOÚ AV ČR při přepočtu fyzického počtu pracovníků na úvazek 1,00 
v průměru 108,02 zaměstnanců. Ti jsou zařazováni do kategorií a kvalifikačních stupňů 
v souladu s Kariérním řádem Akademie věd ČR a Vnitřním mzdovým předpisem 
SOÚ AV ČR. 
 
Z celkového počtu 108,02 pracovníka činil podíl atestovaných pracovníků dle Kariérního 
řádu 62,09 % (67,07 pracovníka) a podíl ostatních pracovníků 37,91 % 
(40,95 pracovníka). 
 
Podrobné zastoupení pracovníků v jednotlivých kategoriích znázorňuje graf 4.1.1 a 4.1.2 
a tabulka 4.1.1. (data jsou uváděna v průměrném přepočteném počtu na 1,00 úvazek). 
	
Graf	4.1.1	–	Struktura	pracovníků	dle	kategorií	v	roce	2020,	atestovaní	pracovníci	a	
pracovnice,	v	%	

	
Zdroj:	SOÚ	AV	ČR	
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Graf	4.1.2	–	Struktura	pracovníků	dle	kategorií	v	roce	2020,	pracovníci	a	pracovnice	
nepodléhající	atestacím,	v	%	

	
Zdroj:	SOÚ	AV	ČR	

Tabulka	4.1.1	–	Struktura	zaměstnanců	SOÚ	AV	ČR	podle	dosaženého	kvalifikačního	
stupně	dle	Kariérního	řádu	v	roce	2020	

Kvalifikační	stupeň	 počet	 %	
Atestovaní	pracovníci		 67,07 62,09 % 
5 Vedoucí vědecký pracovník 12,34 11,42 % 
4 Vědecký pracovník 15,04 13,92 % 
3b Vědecký asistent 15,77 14,60 % 
3a Postdoktorand 9,28 8,60 % 
2 Doktorand 12,64 11,70 % 
1 Odborný pracovník VaV  2,00 1,85 % 
Nepodléhající	atestacím	 40,95 37,91 % 
300 Odborný pracovník – VŠ  27,37 25,34 % 
400 Odborný pracovník – SŠ, VOŠ 3,18 2,95 % 
700 Technicko-hospodářský pracovník 10,06 9,31 % 
900 Provozní pracovník 0,34 0,31 % 

Celkem	 108,02 100,00 % 

Zdroj:	SOÚ	AV	ČR.	Poznámka:	N	=	108,02	pracovníka	(průměrný	přepočtený	počet	za	rok	2020	při	
přepočtu	fyzického	počtu	pracovníků	na	úvazek	1,00).	
 
Pracovníci zařazení v kategoriích výzkumný pracovník a odborný pracovník se dle 
Kariérního řádu na základě atestačních řízení řadí do kvalifikačních stupňů. Kategorie 
výzkumný pracovník se dále člení na kvalifikační stupně vedoucí vědecký pracovník, 
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vědecký pracovník, vědecký asistent a postdoktorand. Kategorie odborný pracovník se 
člení na kvalifikační stupeň doktorand a odborný pracovník výzkumu a vývoje. 
 
Z pohledu věkové struktury v průměrném přepočteném počtu pracovníků je SOÚ AV ČR 
řazen mezi pracoviště AV ČR s převažující mladší a střední věkovou strukturou. V SOÚ 
AV ČR v roce 2020 bylo 49,61 % pracovníků ve věku do 40 let včetně (10,27 % ve věku 
do 30 let, 39,34 % ve věku 31–40 let), 38,01 % tvořili pracovníci ve věku 41–50 let, 
5,77 % pracovníci ve věku 51–60 let a 6,61 % pracovníci starší 60 let. Věková struktura, 
viz tabulka 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	v	r.	2020,	
přepočtené	počty	

Věková	
struktura	

věk	do	30	
let	

31–40	 41–50	 51–60	 nad	60	let	 celkem	

Muži 3,40 12,94 13,75 2,83 2,82 35,74 
Ženy 7,69 29,56 27,31 3,40 4,32 72,28 
celkem	 11,09 42,50 41,06 6,23 7,14 108,02 
Zdroj:	SOÚ	AV	ČR.	Poznámka:	N	=	108,02	pracovníka	(průměrný	přepočtený	počet	za	rok	2020	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. 2020, tvoří pracovníci SOÚ AV ČR 
mladou a střední věkovou strukturu (uvádějí se počty fyzických osob bez ohledu na 
úvazek a uváděni jsou zde i pracovníci a pracovnice v mimoevidenčním stavu). 
Z následujícího grafu 4.1.3., který znázorňuje pracovníky a pracovnice po pětiletých 
věkových skupinách, je vidět, že výrazně větší podíl pracovníků tvořily ženy, a to 64,29 
% (99 pracovnic), zatímco muži představovali 35,71 % (55 pracovníků). Největší 
zastoupení žen bylo ve věku 40–44 let (28 pracovnic) a u mužů bylo největší zastoupení 
ve věku 45–49 let (11 pracovníků). Celkem do 40 let věku je 47,48 % žen a 40 % mužů. 
Průměrný věk žen byl 40,56 roku a mužů 43,42 roku. 
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Graf	4.1.3	–	Pracovnice	a	pracovníci	SOÚ	AV	ČR	podle	pohlaví	a	věku	k	31.	12.	2020,	
absolutní	četnosti	

	Zdroj:	SOÚ	AV	ČR.	Poznámka:	N	=	154	pracovníků	a	pracovnic	(fyzický	počet	k	31.	12.	2020	včetně	
pracovníků	a	pracovnic	v	mimoevidenčním	stavu).	
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5.	HOSPODÁŘSKÉ	POSTAVENÍ 
 
Tato část výroční zprávy poskytuje finanční informace o skutečnostech, které jsou 
významné z hlediska posouzení hospodářského postavení instituce a z hlediska vývoje 
instituce a perspektivy rozvoje jednotlivých segmentů vědecké činnosti. 

5.1	Finanční	zajištění	vědecké	činnosti	v	SOÚ	AV	ČR	
 
V roce 2020 Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., (SOÚ AV ČR) uskutečňoval hlavní činnost 
s rozpočtem 120 135 tis. Kč. SOÚ AV ČR nevykonává další ani vedlejší činnost. 
 
Graf	5.1.1	–	Struktura	financování	hlavní	činnosti	v	roce	2020	

Zdroj:	SOÚ	AV	ČR	
	
Struktura financování činnosti SOÚ AV ČR byla tvořena institucionální dotací od 
zřizovatele v celkové výši 51 837 tis. Kč, která se dále dělí dle charakteru na podporu VO 
– dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace v celkové výši 41 832 tis. Kč – 
a dotaci na činnost v celkové výši 10 005 tis. Kč. Dotace na činnost byla určena 
především na financování výzkumných programů a projektů podporovaných v rámci 
AV ČR, viz kapitola 3. 2, a dále na nákladnou údržbu nemovitostí.  
 
Dále strukturu financování tvoří dotace od tuzemských poskytovatelů projektů z ČR 
v celkové výši 51 142 tis. Kč, a to na řešení 35 projektů s podporou od státních institucí 
ve výši 45 836 tis. Kč (viz tabulka 3.4.1) a pěti projektů v rámci Operačních programu 
Zaměstnanost a Výzkum, vývoj a vzdělávání a dvou projektů v rámci programu Active 
Citizens Fund v celkové výši 5 306 tis. Kč (viz tabulka 3.4.3). Dotace od zahraničních 
poskytovatelů (dotace z EU/EHP) v celkové výši 6 256 tis. Kč byla čerpána na řešení 11 
projektů (viz tabulka 3.4.2). V roce 2020 byl čerpán Fond účelově určených prostředků – 
dotace z předchozích let ve výši 2 856 tis. Kč a ostatní výnosy v celkové výši 8 044 tis. Kč 
(prodej publikací, zakázky hlavní činnosti, odpisy, použití Sociálního fondu, nájemné, 
kurzové zisky atd.).  
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Investiční dotace v roce 2020 poskytnutá zřizovatelem AV ČR byla udělena v celkové 
výši 8 209 tis. Kč, z toho 2 507 tis. Kč bylo vynaloženo na první fázi implementace 
Ekonomicko-informačního systému, jehož implementace bude ukončena v I. pol. roku 
2021, 4 528 tis. Kč na přípravu projektové dokumentace pro kompletní rekonstrukci 
pořízené nemovitosti pro zajištění hlavní činnosti SOÚ AV ČR v roce 2019 a 945 tis. Kč 
na přístrojové vybavení a 229 tis. Kč na stavební aktivity pro zajištění technického stavu 
areálu Jilská–Husova, jehož je SOÚ AV ČR třetinovým spoluvlastníkem. 

Projektová činnost SOÚ AV ČR byla v roce 2020 podpořena finančně 53 projekty 
v celkové výši 60 623 tis. Kč, což činí 50,5 % 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. nespotřebovanou účelovou 
dotací z předchozích let ve výši 902 tis. Kč.  

Hlavními poskytovateli účelové dotace na řešení projektů v roce 2020 byly Grantová 
agentura ČR s poskytnutou dotací ve výši 16 856 tis. Kč na řešení 15 projektů, 
Technologická agentura ČR s poskytnutou dotací 12 784 tis. Kč na řešení 13 projektů a 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s dotací 11 651 tis. Kč na řešení čtyř 
projektů. Z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání bylo na řešení tří projektů 
poskytnuto prostřednictvím MŠMT 4 061 tis. Kč a z Operačního programu Zaměstnanost 
prostřednictvím MPSV bylo poskytnuto 817 tis. Kč na řešení dvou projektů. Dále 
projektovou činnost podpořilo Ministerstvo kultury v rámci programu NAKI ve výši 
4 160 tis. Kč na řešení dvou projektů. MPSV finančně podpořilo výzkumnou činnost 
v rámci spolupráce s VÚBP ve výši 384 tis. Kč. V rámci programu Active Citizen Fund 
byly finančně podpořeny dva projekty ve výši 428 tis. Kč. Evropská komise podpořila 
výzkum dotací ve výši 5 878 tis. Kč na řešení šesti projektů v rámci programu H2020 
(z toho jeden v pozici Koordinátora). Dále výzkumnou činnost ve výši 378 tis. Kč 
podpořil CESSDA ERIC (pět projektů/aktivit).  

Povinné kofinancování projektů z TA ČR, GA ČR, OP Z a OP VVV ve výši 3 226 tis. Kč 
financoval SOÚ AV ČR především z finanční podpory VO – dlouhodobý koncepční rozvoj. 
Mimořádnou aktivitu s vazbou na rozšíření projektu TA ČR ve vazbě na výzkum COVID-
19 finančně podpořil zřizovatel. 
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Graf	5.1.2	–	Struktura	financování	projektové	činnosti	dle	poskytovatelů	v	roce	2020	
(podíl	financování	v	%)	

	

Zdroj:	SOÚ	AV	ČR.	Poznámka:	data	jsou	uvedena	bez	čerpání	FÚUP.		
	

5.2	Hospodářský	výsledek	roku	2020	
 

Z hlediska struktury nákladů vynaložil SOÚ AV ČR na hlavní činnost ústavu náklady 
v celkové výši 119 620 tis. Kč, z toho věcné náklady činily 23,48 %, tj. 28 081 tis. Kč, 
a osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonného pojištění a ostatních zákonných 
odvodů) 76,52 %, tj. 91 539 tis. Kč. Průměrný výdělek pracovníků SOÚ AV ČR v roce 
2020 činil 47 785 Kč měsíčně. Výnosy byly zúčtovány ve výši 120 135 tis. Kč 
a hospodářský výsledek za rok 2020 činil 515 tis. Kč. Podrobnější struktura nákladů 
a výnosů včetně procentuálního vyjádření je uvedena níže v tabulce 5.2.1. 
 

Tabulka	5.2.1	–	Hospodářský	výsledek	roku	2020	

Položka	rozpočtu	 v	tis.	Kč.	 %	

	Náklady	 119	620	 100,00%	

Spotřebované	nákupy	celkem	 20	317	 16,98%	

  Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných látek 4044 3,38% 

  Opravy a udržování 1822 1,52% 

  Náklady na cestovné 339 0,28% 

  Náklady na reprezentaci 85 0,07% 

  Ostatní služby 14 027 11,73% 
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Změny	stavu	zásob	vlastní	činnosti	a	aktivace	 −83	 −0,07%	

  Změna stavu zásob vlastní činnosti −83 −0,07% 

Osobní	náklady	 91	539	 76,52%	

  Mzdové náklady 67 052 56,05% 

  Zákonné sociální pojištění 21 138 17,67% 

  Zákonné sociální náklady 3 349 2,80% 

Daně	a	poplatky	 11	 0,01%	

Ostatní	náklady	 4	425	 3,70%	

  Kurzové ztráty 310 0,26% 

  Jiné ostatní náklady 4 115 3,44% 

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

3	320	 2,78%	

  Odpisy dlouhodobého majetku 3 320 2,78% 

Poskytnuté	příspěvky	 91	 0,08%	

Daň	z	příjmů	 0	 0,00%	

Výnosy	 120	135	 100,00%	

Provozní	dotace	 102	979	 85,72%	

Tržby	za	vlastní	výkony	a	za	zboží	 2	153	 1,79%	

Ostatní	výnosy	 15	003	 12,49%	

  Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 22 0,02% 

  Výnosové úroky 2 0,00% 

  Kurzové zisky 595 0,50% 

  Zúčtování fondů 10 174 8,47% 

  Jiné ostatní výnosy 4 210 3,50% 

Hospodářský	výsledek	před	zdaněním	 515	 0,43%	

Hospodářský	výsledek	po	zdanění		 515	 0,43%	

Zdroj:	SOÚ	AV	ČR 

5.3	Kontroly	hospodaření	v	roce	2020	
 
V roce 2020 proběhla v SOÚ AV ČR kontrola ze strany Sociálnej poisťovne (Slovensko).  
 
V rámci kontroly bylo prověřeno dodržování povinností vyplývajících ze zákona 
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, díle ze zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom 
dochodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 27 ods. 1 a § 28 ods. 
2 zákona č. 43/2004 Z. z., za období  5/2018–11/2019. Kontrolou bylo předepsáno 
penále v celkové výši 8,73 EUR za pozdní platby jednotlivých plnění. Na základě 
výsledků kontroly byl upraven harmonogram pro odvody zákonných plateb na 
Slovensko vyplývající z pracovněprávních smluv s pracovníky SOÚ AV ČR. 
 
V roce 2020 nebyly zjištěny další skutečnosti vyžadující přijetí opatření k odstranění 
nedostatků v hospodaření či plnění opatření k odstranění nedostatků uložených 
v předchozím roce. 
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6.	PŘEDPOKLÁDANÝ	VÝVOJ	
 
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., (SOÚ AV ČR) 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 
závislý na průběhu očekávané ekonomické recese vyvolané pandemií nemoci COVID-19, 
jejíž dopady jsou již zaznamenány i v celosvětovém měřítku ve všech oborech. 
  
Z hlediska institucionálního rámce svého fungování je ústav 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, a každoroční rozhodnutí o podobě 
zákona o státním rozpočtu), vlády České republiky (především na případných zásazích 
do schváleného státního rozpočtu), Rady pro výzkum, vývoj a inovace (především na 
navržené struktuře rozpočtu na VaVaI a dalším postupném zavádění a dopadech 
Metodiky hodnocení 17+), Akademie věd jako zřizovatele ústavu (především na formě 
interního hodnocení výkonnosti ústavů AV ČR a úspěšnosti SOÚ AV ČR 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 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. 
 

6.1	Zajištění	zdrojů	pro	výzkum	
 
SOÚ AV ČR dlouhodobě usiluje o rozvoj oboru a jednotlivých výzkumných témat 
i díky externím zdrojům financování. Míra institucionálního financování pro daný 
sledovaný rok oproti projektové činnosti a dalším aktivitám a výnosům v rámci hlavní 
činnosti se dlouhodobě drží po hranicí 50 %. Výjimkou byl rok 2009, který byl velmi 
přelomový z hlediska financování VaVaI v následujících letech, kdy došlo k významnému 
propadu výše poskytované institucionální dotace. Až v roce 2016 převýšila finanční 
podpora z institucionálních zdrojů výši podpory z roku 2009 a v průběhu let 2016–2020 
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se postupně s ohledem na míru inflace a úspěšně získaných aktivit v rámci interních 
dotačních výzev AV ČR zvyšovala.  
 
Vzhledem ke schválenému střednědobému výhledu zřizovatele AV ČR a dle současných 
rozhodnutí RVVI i s ohledem na současnu pandemii COVID-19 je očekávána stagnace 
institucionální podpory v letech 2022–2024. 

Graf	6.1	–	Struktura	financování	v	letech	2007–2020,	v	tis.	Kč  

	

Zdroj:	SOÚ	AV	ČR	
	

6.2	Projektová	činnost	
 
Stejně jako v minulých letech bude i v budoucnosti fungování SOÚ AV ČR závislé 
na schopnosti jeho pracovníků získávat grantovou podporu pro své výzkumné projekty. 
Pracovníci a pracovnice SOÚ AV ČR dlouhodobě úspěšně aplikují ve výzvách v rámci 
finančních podpor zřizovatele AV ČR, poskytovatelů výzkumných programů v ČR 
i EU/EHP.  
V roce 2019 i 2020 se SOÚ AV ČR úspěšně účastnil veřejných soutěží v rámci programů 
výzkumných projektů a počet řešených projektů v roce 2020 se navýšil na 53 projektů. 
 
Během roku 2020 byly podávány další žádosti o podporu grantových projektů, které 
doplnily či by měly doplnit vědecký program ústavu v následujících letech. Celkem bylo 
podáno 41 návrhů projektů v rámci zveřejněných výzev v ČR (GA ČR, TA ČR, MŠMT, 
MV a operační programy), ze zahraničí v rámci programů EC – Horizont 2020 a ostatních 
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zahraničních programů – CESSDA AS. Úspěšně bylo přijato 15 projektů, což je 36,6% 
úspěšnost pracovníků SOÚ AV ČR při získávání zdrojů pro výzkumnou činnost. 

	

6.3	Mezinárodní	spolupráce	
 
V roce 2020 se úspěšně rozvíjela činnost SOÚ AV ČR 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. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc., bude v roce 2021 působit jako člen Výboru 
Evropské sociologické asociace, kam byl na počátku roku 2021 po rezignaci několika 
dosavadních členů kooptován na základě výsledků volby z roku 2019. Mgr. Marcela 
Linková, Ph.D., bude i v roce 2021 působit ve funkci předsedkyně  Standing Working 
Group on Gender in Research and Innovation, poradní skupiny Evropské komise 
a výboru ERAC. Významným počinem mezinárodní spolupráce bude také pokračování 
projektu H2020 GENDERACTION – GENDer equality in the ERA Community To Innovate 
policy implementatiON, jehož mezinárodní koordinátorkou je Mgr. Marcela Linková, 
Ph.D. V rámci rozšíření mezinárodní spolupráce SOÚ AV ČR bude v roce 2021 
pokračovat práce Mezinárodního poradního sboru, poradního orgánu ředitele, který byl 
oficiálně ustaven v roce 2019. Ústav chce být i v budoucnu atraktivním pracovištěm, 
připraveným přijímat zahraniční studenty, doktorandy i výzkumníky na studijní pobyty 
a odborné práce, a navázat tak na úspěšnou praxi z minulých let, pokud 
to epidemiologická situace dovolí. SOÚ AV ČR 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 „Český národní uzel ESS 
(European Social Survey)“. SOÚ AV ČR bude i v budoucnu zajišťovat provoz veřejně 
přístupné národní datové infrastruktury pro sociálněvědní výzkum – Českého 
sociálněvědního datového archivu (ČSDA). Archiv je zapojen do evropské sítě datových 
organizací CESSDA a v rámci projektu s podporou MŠMT a procesu budování velkých 
evropských infrastruktur ESFRI se podílí na budování jednotného evropského systému 
datových služeb CESSDA. 
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7.	AKTIVITY	V	OBLASTI	OCHRANY	ŽIVOTNÍHO	PROSTŘEDÍ	
A	V	OBLASTI	PRACOVNĚPRÁVNÍCH	VZTAHŮ	
 

7.1	Aktivity	v	oblasti	ochrany	životního	prostředí	
 
 

a. Aktivity	v	oblasti	poskytování	informací	z	výzkumů	veřejného	mínění	
	
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., (SOÚ AV ČR) 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 a k jeho ochraně. Bezplatné poskytování výsledků těchto 
výzkumů zainteresovaným aktérům je pravidelně využíváno médii, státní správou 
i ekologickými organizacemi. Základní výsledky publikované formou tiskových zpráv 
jsou volně dostupné na stránkách Centra pro výzkum veřejného mínění 
(cvvm.soc.cas.cz). CVVM SOÚ AV ČR v rámci kontinuálního projektu Naše společnost 
sleduje dlouhodobý vývoj a proměnu postojů české veřejnosti v čase. I přes negativní 
dopad koronavirové epidemie na sběr dat byly v roce 2020 do červnového dotazníku 
zahrnuty otázky na téma ochrany životního prostředí a sledovány byly zejména: 

• postoje k některým globálním fenoménům, které souvisejí s lidskou činností 
a jejím působením na prostředí, ve kterém žijeme (např. hromadění odpadů, 
nedostatek pitné vody, úbytek živočišných a rostlinných druhů apod.), 

• názory na ochranu životního prostředí v České republice a hodnocení příslušných 
institucí ve vazbě na ochranu životního prostředí, 

• hodnocení stavu životního prostředí v ČR a jeho vybraných oblastí, 

• postoje veřejnosti ke změně klimatu.  
Zjištěná data byla publikována ve čtyřech tiskových zprávách (Hodnocení stavu 
životního prostředí, Hodnocení ochrany životního prostředí, Česká veřejnost 
o globálních problémech a Postoje české veřejnosti ke změně klimatu na Zemi). 
 

b. Participace	v	oblasti	ochrany	životního	prostředí	
	

V SOÚ AV ČR byly v rámci Strategie AV21 v roce 2020 realizovány čtyři projekty 
s pozitivním dopadem v oblasti ochrany životního prostředí. Programy se zaměřovaly 
nejen na samotnou vědeckou a publikační činnost, ale jejich řešitelské týmy se věnovaly 
také navazujícím popularizačním a edukačním aktivitám. 
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Studiem sociálních aspektů energetiky a jaderné energetiky se zabýval Mgr. Martin 
Ďurďovič, Ph.D., jenž byl v roce 2020 členem Komise pro energetiku AV ČR a členem 
Rady Správy úložišť radioaktivních odpadů, která v roce 2020 učinila významné 
rozhodnutí zúžit počet lokalit vytipovaných pro vybudování hlubinného úložiště 
jaderného odpadu v ČR z devíti na čtyři. V rámci Strategie AV21 pokračoval v roce 2020 

v roli řešitele tématu „Sociální	aspekty	jaderné	energetiky“ ve výzkumném programu 

„Systémy pro jadernou energetiku“ a byl aktivní také jako člen Steering Committee 
v mezinárodní platformě SHARE – Social Sciences and Humanities in Ionizing Radiation 
Research (www.ssh-share.eu). Martin Ďurďovič v roce 2020 realizoval v oblasti ochrany 
životního prostředí i tyto aktivity: 

 Dotazníkové šetření na téma tzv. malých modulárních reaktorů, jež jsou vyvíjeny jako 
potenciální technologie nízkoemisní energetiky. Výsledky byly prezentovány ve 
formě analytických tiskových zpráv v češtině a angličtině na stránkách CVVM SOÚ 
AV ČR (www.cvvm.soc.cas.cz).  

 V platformě SHARE se podílel na vzniku dokumentu Strategic Research Agenda for 
the SHARE Platform for Social Sciences and Humanities Research Relating to Ionising 
Radiation (www.ssh-share.eu/ssh-sra-final/) a ve spolupráci s Anne Bergmans 
a Catrinel Turcanu vedl 3. 9. 2020 on-line veřejnou konzultaci tohoto dokumentu, 
která proběhla jako součást mezinárodní konference Pre-RICOMET. 

 Napsal odbornou stať v angličtině na téma sociálních aspektů uhlí a kratší článek 
v češtině na téma postojů veřejnosti k malým modulárním reaktorům. Oba texty 
se připravují k vydání v roce 2021. 

 
V rámci programu Strategie AV21 „Potraviny pro budoucnost“ bylo v SOÚ AV ČR v roce 
2020 zpracováno výzkumné téma „Plýtvání	 potravinami	 jako	 lokální	 i	 globální	
problém“, kdy se podařilo zrealizovat samostatné dotazníkové šetření, které přineslo 
rozsáhlé poznatky z oblasti postojů české veřejnosti nejen k problematice plýtvání 
potravinami, ale i k souvisejícím tématům, jakými jsou např. biopotraviny, lokální 
potraviny a bezobalové nakupování. Výstupy jsou volně dostupné v rámci tiskových 
zpráv CVVM SOÚ AV ČR. Na výsledky výzkumu naváže řešitelka projektu Mgr. Radka 
Hanzlová a hostující odborníci seminářem k problematice plýtvání potravinami 
určeným pro veřejnost a také workshopem Potraviny a udržitelnost v globálním rámci, 
který proběhne ve spolupráci s výzkumným programem „Globální konflikty a lokální 

souvislosti: kulturní a společenské výzvy“, konkrétně s řešiteli výzkumného tématu 

„Udržitelný životní styl a soběstačnost v globálních a lokálních souvislostech“ 
(PhDr. Marta Kolářová, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR) a „Zdroje potravinové 
bezpečnosti: zemědělské a společenské souvislosti“ (Mgr. Eva Hřibová, Ph.D., Ústav 
experimentální botaniky AV ČR). 
 
Cílem workshopu je navázat komunikaci a spolupráci mezi vědci z oblasti přírodích 
a sociálních věd k tématům potravinové bezpečnosti, udržitelné spotřeby a produkce 
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a poukázat na širší společenské souvislosti této problematiky. Workshopu by se měli 
zúčastnit zástupci médií, organizace občanské společnosti, zástupci státní správy i širší 
veřejnost.  
 
Náplní sociologické studie projektu	 „Vnímání	 starých	 stromů	 v	české	 společnosti“	
PhDr. Jany Stachové, Ph.D., v rámci výzkumného programu Akademie věd ČR Strategie 

AV21 „Záchrana a obnova krajiny“ byl výzkum veřejného mínění zaměřený na vnímání 

funkcí a hodnot spojených nejen se starými stromy v krajině. V rámci mezioborové 
spolupráce byl připraven dotazník o 60 proměnných, šetření pak bylo realizováno 
v rámci pravidelného omnibusového dotazování Centra pro výzkum veřejného mínění. 
Cílem celého programu je nejen pochopit environmentální souvztažnosti 
antropogenního působení člověka na krajinu, ale také najít způsoby užívání krajiny, 
které budou dlouhodobě udržitelné, a zároveň rozvíjet postupy, jak poškozenou krajinu 
obnovit. 
 
Jana Stachová je za SOÚ AV ČR spoluorganizátorkou (a rovněž přednášející) semináře 
Pro les nevidíme stromy, který byl naplánován na říjen 2020. Vzhledem k epidemické 
situaci se však uskuteční v roce 2021. Dalšími spolupracujícími organizátory jsou 
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Masarykův ústav, v. v. i., a Botanický ústav, v. v. i. 
 
V rámci programu byla realizována i popularizační aktivita: „Stachová, J. 2020. 
Co mohou pro krajinu udělat společenské vědy?“ Ekolist 4. 2. 2020. Dostupné z: 
www.ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/janan-stachova-co-mohou-pro-
krajinu-udelat-spolecenske-vedy. 
 
Výzkumná aktivita „Udržitelný	životní	styl	a	soběstačnost	v	globálních	a	 lokálních	
souvislostech“	 PhDr. Marty Kolářové, Ph.D., se v rámci výzkumného programu 

Akademie věd ČR Strategie AV21 „Globální konflikty a lokální souvislosti“ zaměřuje na 

kvalitativní výzkum udržitelného životního stylu a udržitelné spotřeby v globálních 
a lokálních souvislostech a zkoumá také sociální hnutí, která udržitelnost a soběstačnost 
v životním stylu propagují a podporují. 
 
Vzhledem k omezení veřejných aktivit kvůli koronavirové pandemii se řešitelka 
účastnila pouze konferencí organizovaných on-line formou. Marta Kolářová pak 
prezentovala na workshopu Potravinová bezpečnost a udržitelnost v globálním rámci 
organizovaném v rámci SOÚ AV ČR 18. 11. 2020 příspěvek „Potraviny nebo ‚otraviny‘ 
budoucnosti? Udržitelná spotřeba a soběstačnost“ a měla přednášku pro veřejnost „Jak 
žít udržitelně: trpí ženy eko-stresem?“ v pražském komunitním centru Nesedím 
sousedím (10. 12. 2020). Během roku 2020 pracovala na knize V	souladu	 s	přírodou:	
politika	 životního	 stylu,	 udržitelnost	 a	 soběstačnost, kde představuje výsledky svého 
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výzkumu v letech 2017–2019 a která vyjde v Sociologickém nakladatelství a bude 
určena zájemcům z řad odborné veřejnosti, studujícím i širší veřejnosti. 
 
V rámci Strategie AV21 „Voda	 pro	 život“	 spoluorganizovala doc. Mgr. Slavomíra 
Ferenčuhová, Ph.D., v roce 2020 on-line seminář „Zkušenosti s nedostatkem vody: 

sociálně-vědní a právní aspekty“. Tématem této společné aktivity SOÚ AV ČR a Ústavu 

státu a práva AV ČR, v. v. i., bylo sucho v krajině, zejména pak společenské reakce, které 
problematika sucha vyvolává v České republice. Seminář spočíval v prezentaci tří 
příspěvků a ve společné diskusi s publikem. Jeho cílem bylo diskutovat o tom, jak 
k otázce sucha a zkušeností s nedostatkem vody přistupují sociálněvědní disciplíny, a to 

jak výzkumně, tak možným přesahem do „praxe“. V tomto případě se jednalo o praxi ve 

dvou podobách: v podobě komentování existujících a chystaných zákonných úprav 
reagujících na fenomén sucha a ve formě stimulace participace aktérů dotčených 
suchem v nejvíce ohrožených regionech na řešení tohoto problému. 
 
V rámci realizace GA ČR projektů relevantních k tématu ochrany životního prostředí 
doc. Ferenčuhová publikovala článek: Ferenčuhová, S. 2020. „Not so global climate 
change? Representations of post-socialist cities in the academic writings on climate 
change and urban areas.“ Eurasian	Geography	and	Economics	61 (6): 686–710:  
www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15387216.2020.1768134. 

7.2	Aktivity	v	oblasti	pracovněprávních	vztahů	
 

a. Vlastnické	vztahy	
	

SOÚ AV ČR je třetinovým spoluvlastníkem areálu Jilská–Husova na Praze 1 – Starém 
městě, ve kterém má ústav sídlo a kanceláře pro zajištění výzkumné činnosti. V areálu 
se nachází i Akademické konferenční centrum, které je pracovníky ústavu využíváno pro 
konference, workshopy, ústavní akce či semináře.  
 
V roce 2019 SOÚ AV ČR díky finanční podpoře od zřizovatele AV ČR úplatně nabyl 
nemovitost Linhartská č. p. 135/4 na Praze 1. Zápis do katastru proběhl dne 14. 1. 2020 
s právními účinky vkladu ke dni 18. 12. 2019. Nemovitost bude využita na podporu 
hlavní činnosti pro rozvoj výzkumné činnosti. Vzhledem k technickému stavu budovy 
probíhaly v roce 2020 technicko-historické a architektonické studie včetně přípravy 
projektové dokumentace pro kompletní rekonstrukci. V případě, že SOÚ AV ČR získá 
finanční podporu, předpokládáme realizaci rekonstrukce v letech 2022–2023(2024). 
 

b. Pracovní	vztahy	a	odbory	
Pracovníky SOÚ AV ČR zastupuje základní organizace Odborového svazu pracovníků 
vědy a výzkumu v SOÚ AV ČR. Pracovněprávní podmínky pracovníků jsou ošetřeny 
Kolektivní smlouvou a Vnitřním mzdovým předpisem.   
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Aprasidze,	D.	‐	Siroky,	David 
Technocratic Populism in Hybrid Regimes: Georgia on My Mind and in My Pocket.  
Politics	and	Governance. Roč. 8, č. 4 (2020), s. 580-589. ISSN 2183-2463 
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Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0307962 
 
0538688 - SOÚ 2021 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku 
Broulíková,	H.	‐	Huber,	P.	‐	Montag,	J.	‐	Sunega,	Petr 
Homeownership, mobility, and unemployment: Evidence from housing privatization.  
Journal	of	Housing	Economics. Roč. 50, December (2020), s. 1-18, č. článku 101728. ISSN 1051-
1377 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
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Kód oboru RIV: AH - Ekonomie 
Obor OECD: Applied Economics, Econometrics 
Impakt faktor: 1.594, rok: 2019 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1051137720300644?via%3Dihub 
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Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0316437 
 
0535525 - SOÚ 2021 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku 
Čermák,	Daniel	‐	Patočková,	Věra 
Individual Determinants of Climate Change Scepticism in the Czech Republic.  
Sociológia. Roč. 52, č. 6 (2020), s. 578-598. ISSN 0049-1225 
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-05263S 
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Institucionální podpora: RVO:68378025 
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response scepticiscm 
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Klíčová slova: antipandemic measures * gender * migration 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://www.genderonline.cz/en/artkey/gav-202001-0013_invisible-work-on-the-front-line-
impact-of-anti-pandemic-measures-on-gender-and-migration.php?l=en  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311574 
 
0525038 - SOÚ 2021 cze J - Článek v odborném periodiku 
Stachová,	Jana 
Co mohou pro krajinu udělat společenské vědy?  
[What can the social sciences do for the landscape?] 
Ekolist. (2020). ISSN 1802-9019 
Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/9 
Program:StrategieAV 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: social soiences * landscape 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/janan-stachova-co-mohou-pro-krajinu-
udelat-spolecenske-
vedy?fbclid=IwAR2lj9W6xKr9PajbooSPMj8N5XUK1VRzx1rVgG_clLQk39ZD4o6e_UiSjqE  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0309254 
 
0536843 - SOÚ 2021 CZ eng J - Článek v odborném periodiku 
Vašát,	Petr 
The politics of the makeshift city: materiality, symbolic boundaries, and social relations in 
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squatter settlements in Latin America (Interview with Marı́a José Alvarez Rivadulla, Universidad 
de los Andes, Colombia).  
Studia	Ethnologica	Pragensia. Č. 1 (2020), s. 101-109. ISSN 1803-9812 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: DIY * informal urbanism * symbolic boundaries 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://studiaethnologicapragensia.ff.cuni.cz/magazin/2020-1-2/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314591 
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Monografie,	kniha	jako	celek	(český	jazyk)	–	RIV	‐	5	

 
0540816 - SOÚ 2021 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek 
Burešová,	Kateřina 
Rodičovství	a	partnerství	gayů	a	leseb	v	českém	právu.  
[Parenting and partnership of gays and lesbians in Czech law.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 157 s. ISBN 978-80-7330-371-6 
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-07456S 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: homoparentality * same-sex relationship * registered partnership * sexual 
minority law * Czech Republic 
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy 
Obor OECD: Law 
https://www.soc.cas.cz/publikace/rodicovstvi-partnerstvi-gayu-leseb-v-ceskem-pravu  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0318415 
 
0537695 - SOÚ 2021 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek 
Gibas,	Petr	‐	Hodúlová,	Tereza	‐	Nyklová,	Blanka	‐	Pauknerová,	Karolína	‐	Šima,	Karel	‐	
Vašát,	Petr 
Kutilství.	Od	„udělej	si	sám“	po	DIY.  
[Bricolage. From “self-led manual projects” to DIY.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 128 s. ISBN 978-80-7330-378-5 
Grant CEP: GA MK(CZ) DG18P02OVV022 
Klíčová slova: DIY * post-socialism * material culture studies 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315552 
 
0525047 - SOÚ 2021 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek 
Nešpor,	Zdeněk 
Česká	a	slovenská	religiozita	po	rozpadu	společného	státu.	Náboženství	Dioskúrů.  
[Czech and Slovak Religion after the Fall of Czechoslovakia: Dioscuri Faith.] 
1. - Praha: Karolinum, 2020. 198 s. ISBN 978-80-246-4555-1 
Grant CEP: GA ČR GA17-02917S 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: religion * Czech republic * Slovakia 
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství 
Obor OECD: Religious studies  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0309260 
 
0536517 - SOÚ 2021 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek 
Nešpor,	Zdeněk	‐	Vojtíšek,	Zdeněk 
Religionistická	encyklopedie	[elektronický	zdroj]..  
[Encyclopaedia of Religion.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 665 s. ISBN 978-80-7330-370-9 
Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/12 
Program:StrategieAV 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Religion * Church * Czech Republic – churches 
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství 
Obor OECD: Religious studies  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314291 
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0540812 - SOÚ 2021 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek 
Švarcová,	Markéta	‐	Marková	Volejníčková,	Romana	‐	Křížková,	Alena 
Podnikatelky?.  
[Entrepreneurs?] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 199 s. ISBN 978-80-7330-365-5 
Grant ostatní:ESF(CZ) CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0006269 
Program:Operační program Zaměstnanost 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: precarity * entrepreneurship * gender * qualitative research 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0318413 



 

160 
 

 

Monografie,	kniha	jako	celek	(český	jazyk)	–	do	RIV	jako	Ostatní	–	2	

 
0537436 - SOÚ 2021 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek 
Crofony,	Timea	‐	Dvořáčková,	Jana	‐	Rypáčková,	Pavla	‐	Víznerová,	Hana 
Jak	na	změnu:	Genderová	rovnost	ve	výzkumné	instituci.  
[How to make the change: Gender equality in research and academia.] 
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 93 s. ISBN 978-80-7330-368-6; ISBN 978-80-
7330-369-3 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: equal opportunites * gender equality in research and academia * institutional 
change 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Social topics (Women´s and gender studies; Social issues; Family studies; Social 
work) 
https://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2021/01/NKC_Jak-na-zmenu-A5_2021_WEB-
1.pdf  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315155 
 
0538072 - SOÚ 2021 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek 
Hoření	Samec,	Tomáš	‐	Lehečka,	Michal	‐	Orcígr,	Václav	‐	Špaček,	Ondřej	‐	Janečková,	
Michaela	‐	Princ,	T.	‐	Rychlíková,	Apolena	‐	Medková,	Alžběta	‐	Gibas,	Petr 
Pražská	panelová	sídliště	jako	místa	protikladů.  
[Prague modernist estates as site of ambiguities.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 52 s. ISBN 978-80-7330-376-1; ISBN 978-80-
7330-377-8 
Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/23 
Program:StrategieAV 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: housing * modernist estates * critical urbanism 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315893 
 

Monografie,	kniha	jako	celek	(cizí	jazyk)	–	do	RIV	jako	Ostatní	–	1	

 
0532875 - SOÚ 2021 RIV DE ger B - Monografie kniha jako celek 
Trummer,	M.	(ed.)	‐	Decker,	Anja	(ed.) 
Das	Ländliche	als	kulturelle	Kategorie:	Aktuelle	kulturwissenschaftliche	Perspektiven	auf	Stadt‐
Land‐Beziehungen.  
[The Rural as a Cultural Category: Contemporary Perspectives of Cultural Studies on Urban-
Rural Relations.] 
1. - Bielefeld: transcript Verlag, 2020. 328 s. ISBN 978-3-8376-4990-1 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Rurality * Cultural Analysis 
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie 
Obor OECD: Antropology, ethnology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311255
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Monografie,	kniha	jako	celek	–	not	RIV	‐	1	

 
0521963 - MÚA 2020 CZ cze B - Monografie kniha jako celek 
Hájková,	Dagmar	‐	Horák,	Pavel	‐	Doubek,	Vratislav	‐	Fabini,	Pavel	‐	Frankl,	Michal	‐	Helan,	
P.	‐	Malínská,	Jana	‐	Kokešová,	Helena	‐	Kováč,	D.	‐	Koeltzsch,	Ines	‐	Merhautová,	Lucie	‐	
Nešpor,	Zdeněk	‐	Jemelka,	Martin	‐	Pehr,	M.	‐	Polášek,	M.	‐	Rychlík,	J.	‐	Szabó,	M.	‐	Tomeš,	
Josef	‐	Velek,	Luboš	‐	Velek,	V.	‐	Velková,	A.	‐	Vašek,	Richard 
T.G.M.	v	kostce.  
[T.G.M. in a nutschell.] 
Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2020. 105 s. ISBN 978-80-88304-23-4 
Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/11 
Program:StrategieAV 
Institucionální podpora: RVO:67985921 
Klíčová slova: Tomáš Garrigue Masaryk * concise biography 
Kód oboru RIV: AB - Dějiny 
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be 
under the respective headings)  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0306506 
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Kapitola	v	monografii	(český	jazyk)	–	RIV	–	17	

 
0537010 - SOÚ 2021 RIV CZ cze M - Část monografie knihy 
Bašná,	Kristýna 
Postoje k sociálnímu státu, vnímaná korupce a zkušenost s ní.  
[Attitudes towards the welfare state, perceived corruption and experience with corruption.] 
Sociální	stát,	nerovnosti,	politika:	Postoje	české	veřejnosti	k	sociálnímu	státu	v	letech	1996	až	2016. 
Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2020 - (Linek, L.; Petrúšek, I.), s. 163-179. ISBN 978-80-
7419-302-6 
Grant CEP: GA ČR GA16-04885S 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: corruption perception * welfare state attitudes * experience with corruption * 
corruption measurement * social services * Czech Republic 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314771 
 
0538227 - SOÚ 2021 RIV CZ cze M - Část monografie knihy 
Bašná,	Kristýna 
Korupce jako riziko pro jednotlivce i stát.  
[Corruption as a risk for an individual and the state.] 
Život	v	průsečíku	rizik. 1. Praha: Karolinum, 2020 - (Buriánek, J.; Richter, E.), s. 86-108. ISBN 978-
80-246-4644-2 
Grant CEP: GA MŠk LM2018139 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: corruption * criminology 
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy 
Obor OECD: Criminology, penology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0316053 
 
0534489 - SOÚ 2021 RIV CZ cze M - Část monografie knihy 
Černá,	E.	‐	Hoření	Samec,	Tomáš	‐	Černý,	J. 
Financializace bydlení. Když se z domova stává investice.  
[Financialization of Housing. When homes turn into investition.] 
Za	hranice	kapitalismu. Praha: Rybka Publishers, 2020 - (Barša, P.; Dokupil Škabraha, M.), s. 93-
110. ISBN 978-80-87950-74-6 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: housing * financialization of housing * housing affordability 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0312672 
 
0538492 - SOÚ 2021 RIV CZ cze M - Část monografie knihy 
Gibas,	Petr	‐	Pauknerová,	K.	‐	Pokorný,	P. 
Jak se nám místa mezi místy otevírala: Výpravy do vágního terénu jako vědecká metoda, hra i 
kratochvíle.  
[Opening up places among places: Expeditions into terrain vague as a scientific method, game 
and pastime.] 
Město	naruby:	vágní	terén,	vnitřní	periferie	a	místa	mezi	místy. Praha: Academia, 2020 - (Haluzík, 
R.), s. 71-79. ISBN 978-80-200-3041-2 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
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Klíčová slova: terrain vague * living * precarity 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0316283 
 
0524338 - SOÚ 2021 RIV CZ cze M - Část monografie knihy 
Krulichová,	Eva 
Teoretická a metodologická východiska obav ze zločinu a pocitu bezpečí.  
[Theoretical and methodological basis of fear of crime and feeling of safety.] 
Obavy	ze	zločinu:	mýty	a	realita. Praha: Karolinum, 2020 - (Buriánek, J.; Krulichová, E.), s. 26-42. 
ISBN 978-80-246-4558-2 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: fear of crime * feeling of safety * victimization risk 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0308698 
 
0524345 - SOÚ 2021 RIV CZ cze M - Část monografie knihy 
Krulichová,	Eva 
Obavy ze zločinu, pocit bezpečí a jejich determinanty.  
[Fear of crime, feeling of safety and their determinants.] 
Obavy	ze	zločinu:	mýty	a	realita. Praha: Karolinum, 2020 - (Buriánek, J.; Krulichová, E.), s. 43-55. 
ISBN 978-80-246-4558-2 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: fear of crime * feeling of safety * victimization risk 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0308707 
 
0524347 - SOÚ 2021 RIV CZ cze M - Část monografie knihy 
Krulichová,	Eva	‐	Buriánek,	J. 
Vývoj obav ze zločinu a pocitu bezpečí a postavení České republiky v Evropě.  
[Development of fear of crime and feeling of safety and the position of the Czech Republic in 
Europe.] 
Obavy	ze	zločinu:	mýty	a	realita. Praha: Karolinum, 2020 - (Buriánek, J.; Krulichová, E.), s. 56-72. 
ISBN 978-80-246-4558-2 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: fear of crime * feeling of safety * victimization risk 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0308708 
 
0537639 - SOÚ 2021 RIV CZ cze M - Část monografie knihy 
Křížková,	Alena	‐	Vohlídalová,	Marta 
Genderové nerovnosti v odměňování jako každodenní realita a výzva pro vymáhání 
antidiskriminační legislativy.  
[Gender wage gap as an everyday reality and a challenge for the enforcement of anti-
discrimination legislation.] 
Právo	na	rovné	zacházení:	Deset	let	antidiskriminačního	zákona. Praha: Wolters Kluwer, 2020 - 
(Šmíd, M.), s. 238-249. ISBN 978-80-7598-850-8 
Grant CEP: GA TA ČR TL03000657 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: gender wage gap * causes and consequences of gender wage gap * Czech Republic 
* public opinion research on gender wage gap 
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Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315449 
 
0537065 - SOÚ 2021 RIV CZ cze M - Část monografie knihy 
Linek,	Lukáš	‐	Petrúšek,	Ivan 
Český sociální stát.  
[Welfare State in the Czech Republic.] 
Sociální	stát,	nerovnosti,	politika:	Postoje	české	veřejnosti	k	sociálnímu	státu	v	letech	1996	až	2016. 
Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2020 - (Linek, L.; Petrúšek, I.), s. 20-48. ISBN 978-80-
7419-302-6 
Grant CEP: GA ČR GA16-04885S 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: welfare state * social services * public social expenditure * taxation * income 
inequality * Czech Republic 
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy 
Obor OECD: Political science  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314812 
 
0537067 - SOÚ 2021 RIV CZ cze M - Část monografie knihy 
Linek,	Lukáš	‐	Petrúšek,	Ivan 
Postoje k sociálnímu státu: konceptualizace, měření a vysvětlení.  
[Attitudes towards the welfare state: conceptualization, measurement and explanations.] 
Sociální	stát,	nerovnosti,	politika:	Postoje	české	veřejnosti	k	sociálnímu	státu	v	letech	1996	až	2016. 
Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2020 - (Linek, L.; Petrúšek, I.), s. 49-67. ISBN 978-80-
7419-302-6 
Grant CEP: GA ČR GA16-04885S 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: welfare state attitudes * attitude measurement * welfare state * self-interest * 
values * political socialization * welfare regimes 
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy 
Obor OECD: Political science  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314816 
 
0537109 - SOÚ 2021 RIV CZ cze M - Část monografie knihy 
Linek,	Lukáš 
Postoje k rozsahu sociálního státu.  
[Attitudes towards the Range of Welfare State.] 
Sociální	stát,	nerovnosti,	politika:	Postoje	české	veřejnosti	k	sociálnímu	státu	v	letech	1996	až	2016. 
Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2020 - (Linek, L.; Petrúšek, I.), s. 120-144. ISBN 978-80-
7419-302-6 
Grant CEP: GA ČR GA16-04885S 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: welfare attitudes * Czech Republic * self-interest 
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy 
Obor OECD: Political science  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314857 
 
0537112 - SOÚ 2021 RIV CZ cze M - Část monografie knihy 
Linek,	Lukáš 
Postoje k veřejnému financování služeb sociálního státu.  
[Attitudes towards public financing of welfare state services.] 
Sociální	stát,	nerovnosti,	politika:	Postoje	české	veřejnosti	k	sociálnímu	státu	v	letech	1996	až	2016. 
Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2020 - (Linek, L.; Petrúšek, I.), s. 145-162. ISBN 978-80-
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7419-302-6 
Grant CEP: GA ČR GA16-04885S 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: welfare attitudes * self-interest * Czech Republic 
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy 
Obor OECD: Political science  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314858 
 
0537114 - SOÚ 2021 RIV CZ cze M - Část monografie knihy 
Linek,	Lukáš 
Levo-pravá orientace stran a voličů.  
[Left-right orientation of parties and voters.] 
Sociální	stát,	nerovnosti,	politika:	Postoje	české	veřejnosti	k	sociálnímu	státu	v	letech	1996	až	2016. 
Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2020 - (Linek, L.; Petrúšek, I.), s. 180-200. ISBN 978-80-
7419-302-6 
Grant CEP: GA ČR GA16-04885S 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Left-right placement of parties * left-right placement of voters * ideology 
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy 
Obor OECD: Political science  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314861 
 
0537115 - SOÚ 2021 RIV CZ cze M - Část monografie knihy 
Linek,	Lukáš 
Postoje k sociálnímu státu, levo-pravá orientace a volba strany.  
[Attitudes towards the welfare state, left-right orientation, and party choice.] 
Sociální	stát,	nerovnosti,	politika:	Postoje	české	veřejnosti	k	sociálnímu	státu	v	letech	1996	až	2016. 
Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2020 - (Linek, L.; Petrúšek, I.), s. 201-224. ISBN 978-80-
7419-302-6 
Grant CEP: GA ČR GA16-04885S 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Left-right placement of voters * ideology * voting behavior * Czech Republic * 
welfare regimes 
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy 
Obor OECD: Political science  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314860 
 
0537117 - SOÚ 2021 RIV CZ cze M - Část monografie knihy 
Linek,	Lukáš	‐	Petrúšek,	Ivan 
Závěr.  
[Conclusion.] 
Sociální	stát,	nerovnosti,	politika:	Postoje	české	veřejnosti	k	sociálnímu	státu	v	letech	1996	až	2016. 
Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2020 - (Linek, L.; Petrúšek, I.), s. 225-233. ISBN 978-80-
7419-302-6 
Grant CEP: GA ČR GA16-04885S 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
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Vinopal,	Jiří	‐	Pospíšilová,	Kristýna	‐	Červenka,	Jan 
Kvalita pracovního života v České republice 2020.  
[Quality of working life in the Czech Republic 2020.] 
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020 
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TL01000197 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: quality of working life * job satisfaction * SQWLi 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
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http://archiv.soc.cas.cz/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0318671 
 
0541089 - SOÚ 2021 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Vinopal,	Jiří 
Modul Časové řady pro zobrazování časového vývoje Kvality pracovního života v ČR na 
internetovém portálu Kvalita pracovního života v ČR.  
[Time series module for presentation time development of Work Life Quality in the Czech 
Republic on the Internet portal Quality of Work Life in the Czech Republic.] 
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020 
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TL01000197 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: quality of working life * job satisfaction * SQWLi 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
http://kvalitapracovnihozivota.vubp.cz/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0318672 
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Uspořádání	konference,	workshopu,	výstavy	–RIV	–	11	

	
0533922 - SOÚ 2021 RIV eng U - Uspořádání akce 
Gibas,	Petr	‐	Nyklová,	Blanka	‐	Šima,	Karel 
DIY as material culture / material culture of DIY.  
[Praha, 26.10.2020-26.10.2020, (K-EUR 11/7)] 
Grant CEP: GA MK(CZ) DG18P02OVV022 
Klíčová slova: DIY * material culture * making 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0312150 
 
0533947 - SOÚ 2021 RIV cze U - Uspořádání akce 
Gibas,	Petr	‐	Hodúlová,	Tereza	‐	Nyklová,	Blanka 
Guerrilla knitting jako kutilství?  
[Guerrilla knitting as DIY?] 
[Praha, 24.09.2020-24.09.2020, (W-CST 10/0)] 
Grant CEP: GA MK(CZ) DG18P02OVV022 
Klíčová slova: DIY * guerrilla knitting 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0312173 
 
0536219 - SOÚ 2021 RIV cze U - Uspořádání akce 
Hanzlová,	Radka 
Plýtvání potravinami v číslech aneb jak neplýtvat (online konference).  
[Wasting food in numbers or how not to waste (online conference).] 
[Praha, 23.11.2020-23.11.2020, (K-CST 30/0)] 
Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/8 
Program:StrategieAV 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: food waste * consumption * packaging * organic food * local food * zerowaste 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://www.soc.cas.cz/akce/plytvani-potravinami-v-cislech-aneb-jak-neplytvat  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314034 
 
0538470 - SOÚ 2021 RIV cze U - Uspořádání akce 
Chylíková,	Johana 
Datový management sociologických dat. Workshop Českého sociálněvědního datového archivu.  
[Data management of sociological data, CSDA workshop.] 
[Praha (online), 24.11.2020-24.11.2020, (W-CST 65/0)] 
Grant CEP: GA MŠk LM2018135 
Klíčová slova: sociological data * sociologial archives 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://www.soc.cas.cz/akce/webinar-datovy-management-sociologickych-dat  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0316263 
 
0506167 - SOÚ 2020 RIV cze U - Uspořádání akce 
Kolářová,	Marta 
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Klimatická změna – jak se můžeme podílet na řešení? Sociální hnutí, komunitní aktivity, osobní 
angažovanost.  
[Climate change – how can we participate? Social movements, community activities, and 
personal engagement.] 
[Praha, 28.05.2020-28.05.2020, (W-CST 43/0)] 
Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/15 
Program:StrategieAV 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: climate change * social movements 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0297420 
 
0536446 - FLÚ 2021 RIV cze U - Uspořádání akce 
Krejčík,	Jiří	‐	Hřibová,	Eva	‐	Hanzlová,	Radka	‐	Kolářová,	Marta 
Potravinová bezpečnost a udržitelnost v globálním rámci.  
[Food security and sustainability in global context.] 
[On-line, 18.11.2020-18.11.2020, (W-CST 8/0)] 
Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/15; AV ČR(CZ) StrategieAV21/8 
Program:StrategieAV; StrategieAV 
Institucionální podpora: RVO:67985955 ; RVO:61389030 ; RVO:68378025 
Klíčová slova: food security * self-reilance * sustainable lifestyle * food culture * secularism 
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství; EB - Genetika a molekulární biologie (UEB-Q); AO - 
Sociologie, demografie (SOU-Z) 
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology; Biochemistry and 
molecular biology (UEB-Q); Sociology (SOU-Z)  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314355 
 
0536515 - SOÚ 2021 RIV eng U - Uspořádání akce 
Mansfeldová,	Zdenka	‐	Guasti,	Petra	‐	Perottino,	M. 
Revisiting Linkages between Citizens and Politicians in Contemporary Europe.  
[Praha, 19.11.2020-19.11.2020, (W-WRD 22/8)] 
Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/15 
Program:StrategieAV 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: linkage * party system * representation * party competition * East Central Europe 
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy 
Obor OECD: Political science 
http://globalnikonflikty.cz/wp-content/uploads/2020/09/13102020_ECR-
Event_Programme_fin.pdf  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314289 
 
0536808 - SOÚ 2021 RIV eng U - Uspořádání akce 
Maršálková,	Kateřina	‐	Linková,	Marcela	‐	Masetkina,	E. 
Mentoring in Academia and Research: a Tool to Improve Gender Equality in Human Resource 
Management.  
[Praha (online-zoom), 23.10.2020-23.10.2020, (K-WRD 74/52)] 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: gender * mentoring * human resources 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://genderaveda.cz/en/mentoring-in-academia-and-research-a-tool-to-improve-gender-
equality-in-human-resource-management-2/  
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Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314558 
 
0532167 - SOÚ 2021 RIV eng U - Uspořádání akce 
Stöckelová,	Tereza	‐	Vostal,	Filip	‐	Brož,	Luděk 
EASST and 4S joint konference: Locating and Timing Matters: Significance and Agency of STS in 
Emerging Worlds.  
[Praha, 18.08.2020-21.08.2020, (K-WRD 2300/2250)] 
Institucionální podpora: RVO:68378025 ; RVO:67985955 ; RVO:68378076 
Klíčová slova: science and technology studies STS * technoscience * science and society 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie; AO - Sociologie, demografie (FLU-F); AC - 
Archeologie, antropologie, etnologie (UEF-S) 
Obor OECD: Sociology; Sociology (FLU-F); Antropology, ethnology (UEF-S)  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0310755 
 
0538478 - SOÚ 2021 RIV cze U - Uspořádání akce 
Trtíková,	Ilona	‐	Leontiyeva,	Yana	‐	Vávra,	Martin 
Dostupnost a využití dat postojů k migrantům a menšinám. Webinář Českého sociálněvědního 
datového archivu.  
[Accessibility and usability of data regarding attitudes towards migrants and minorities. 
Webinar of CSDA.] 
[Praha (online), 26.05.2020-26.05.2020, (W-CST 59/0)] 
Grant CEP: GA MŠk LM2018135 
Klíčová slova: migration * data * sociologial archives 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://www.soc.cas.cz/akce/webinar-dostupnost-vyuziti-dat-postoju-k-migrantum-mensinam  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0316272 
 
0538480 - SOÚ 2021 RIV cze U - Uspořádání akce 
Trtíková,	Ilona	‐	Leontiyeva,	Yana	‐	Vávra,	Martin	‐	Hamplová,	Dana	‐	Kudrnáčová,	
Michaela	‐	Klusáček,	Jan 
Sociologické výzkumy zaměřené na zdraví. Webinář Českého sociálněvědního datového archivu 
v rámci Týdne vědy a techniky.  
[Social research focused on health. Webinar of CSDA organized as a part of Week of science and 
technology.] 
[Praha (online), 05.11.2020-05.11.2020, (W-CST 106/0)] 
Grant CEP: GA MŠk LM2018135 
Klíčová slova: health * data * sociologial archives 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://www.soc.cas.cz/akce/webinar-sociologicke-vyzkumy-zamerene-na-zdravi  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0316273 
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Uspořádání	konference,	workshopu,	výstavy	–not	RIV	–	39	

 
0537507 - SOÚ 2021 eng U - Uspořádání akce 
Bickerton,	Ch.	‐	Tudjarovska	Gjorgjievska,	Emilija	‐	Klusáček,	Jan 
Technopopulism: the new logic of democratic politics.  
[Praha (online), 05.11.2020-05.11.2020, (W-CST 42/0)] 
GRANT EU: European Commission(XE) 722581 - PLATO 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: technopopulism * democracy * politics 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://www.soc.cas.cz/akce/technopopulism-new-logic-democratic-politics  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315326 
 
0537550 - SOÚ 2021 eng U - Uspořádání akce 
Buštíková,	L.	‐	Klusáček,	Jan 
Book launch “Extreme Reactions. Radical Right Mobilization in Eastern Europe“.  
[Praha (online), 27.02.2020-27.02.2020, (W-CST 35/0)] 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: politics * populism * East Europe 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://www.soc.cas.cz/akce/vitani-knihy-extreme-reactions-radical-right-mobilization-
eastern-europe  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315369 
 
0537429 - SOÚ 2021 eng U - Uspořádání akce 
Crofony,	Timea	‐	Rypáčková,	Pavla 
COVID-19: What is a pandemic teaching us about the impact of sex and gender on health?  
[Praha (online), 26.10.2020-26.10.2020, (W-EUR 40/5)] 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: gender stereotypes * gender-blind research * medical research * COVID * 
pandemic 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Social topics (Women´s and gender studies; Social issues; Family studies; Social 
work) 
https://genderaveda.cz/pripojte-se-k-online-prednasce-o-covid-19-a-jeho-rozdilnych-
dopadech-na-zeny-a-muze/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315150 
 
0537452 - SOÚ 2021 cze U - Uspořádání akce 
Crofony,	Timea	‐	Rypáčková,	Pavla 
Férové odměňování žen a mužů v praxi.  
[Fair remuneration of women and men in practice.] 
[Praha, 19.02.2020-19.02.2020, (W-CST 17/0)] 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: gender pay gap * Logib tool * fair pay in academia 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Social topics (Women´s and gender studies; Social issues; Family studies; Social 
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work) 
https://genderaveda.cz/workshop-ferove-odmenovani-zen-a-muzu-v-praxi/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315207 
 
0537459 - SOÚ 2021 cze U - Uspořádání akce 
Crofony,	Timea	‐	Rypáčková,	Pavla 
Genderový audit v instituci.  
[Genderový audit v instituci.] 
[Praha (online), 08.12.2020-08.12.2020, (W-CST 51/0)] 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: gender audit * gender analysis * institutional change * gender equality plans 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Social topics (Women´s and gender studies; Social issues; Family studies; Social 
work) 
https://genderaveda.cz/genderovy-audit-v-instituci-online-workshop/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315230 
 
0537406 - SOÚ 2021 eng U - Uspořádání akce 
Crofony,	Timea	‐	Rypáčková,	Pavla 
Neurosexism and the brain: How gender stereotypes can distort research.  
[Praha (online), 02.12.2020-02.12.2020, (W-EUR 170/30)] 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: neurosexism * gender stereotypes * gender-blind research * neurosciences 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Social topics (Women´s and gender studies; Social issues; Family studies; Social 
work) 
https://genderaveda.cz/neurosexismus-a-mozek-online-prednaska-o-stereotypech-v-
neurovyzkumu/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315121 
 
0537455 - SOÚ 2021 cze U - Uspořádání akce 
Crofony,	Timea	‐	Rypáčková,	Pavla 
Plány genderové rovnosti.  
[Gender equality plans.] 
[Praha (online), 19.11.2020-19.11.2020, (W-CST 57/0)] 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: institutional change * gender equality plans * design for equality 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Social topics (Women´s and gender studies; Social issues; Family studies; Social 
work) 
https://genderaveda.cz/workshop-plany-genderove-rovnosti-19-11-2020/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315224 
 
0537431 - SOÚ 2021 eng U - Uspořádání akce 
Crofony,	Timea	‐	Rypáčková,	Pavla 
Resistances to change: Change the resistances!  
[Praha (online), 24.08.2020-24.08.2020, (W-CST 12/0)] 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: resistances * institutional change 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 



 

203 
 

Obor OECD: Social topics (Women´s and gender studies; Social issues; Family studies; Social 
work) 
https://genderaveda.cz/nkc-a-rezistence-k-rezistencim  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315152 
 
0537453 - SOÚ 2021 cze U - Uspořádání akce 
Crofony,	Timea	‐	Rypáčková,	Pavla 
Rovné odměňování žen a mužů v akademické sféře II.  
[Fair remuneration of women and men in academia II.] 
[Praha (online), 03.06.2020-03.06.2020, (W-CST 28/0)] 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: gender pay gap * Logib tool * fair pay in academia 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Social topics (Women´s and gender studies; Social issues; Family studies; Social 
work) 
https://genderaveda.cz/rovne-odmenovani-zen-a-muzu-v-akademicke-sfere-ii/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315214 
 
0537551 - SOÚ 2021 cze U - Uspořádání akce 
Diviák,	T.	‐	Klusáček,	Jan 
Kriminální sítě: Co víme, co nevíme a co bychom chtěli vědět.  
[Criminal Networks: What Do We (Don’t) Know and What We Should Know.] 
[Praha (online), 10.12.2020-10.12.2020, (W-CST 36/0)] 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: criminal networks * interpersonal trust 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315370 
 
0537519 - SOÚ 2021 cze U - Uspořádání akce 
Emilsson	Peskova,	R.	‐	Formánková,	Lenka	‐	Klusáček,	Jan 
Jazykový repertoár a žákovská školní zkušenost: Vícepřípadová studie z Islandu.  
[Language Repertoire and Pupil School Experience: Multiple Case Study from Iceland.] 
[Praha (online), 15.10.2020-15.10.2020, (W-CST 16/0)] 
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-10042S 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Iceland * education * multilingual pupils 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://www.soc.cas.cz/akce/jazykovy-repertoar-zakovska-skolni-zkusenost-vicepripadova-
studie-z-islandu-0  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315330 
 
0537527 - SOÚ 2021 eng U - Uspořádání akce 
Fárová,	Nina	‐	Kudrnáčová,	Michaela 
Muži do škol: Potřebuje české základní školství více mužů?  
[Men to the Schools: Do the Czech Elementary Schools Need More Men?] 
[Praha (online), 24.09.2020-24.09.2020, (W-CST 17/0)] 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: men * gender * education * elementary schools 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://www.soc.cas.cz/akce/online-seminar-muzi-do-skol-potrebuje-ceske-zakladni-skolstvi-
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vice-muzu  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315334 
 
0537651 - SOÚ 2021 cze U - Uspořádání akce 
Fialová,	Kamila	‐	Šalamounová,	Petra 
Mzdový vývoj v ČR: Dopady koronavirové krize, nízké mzdy a minimální mzda.  
[Wage Developments in the CR: COVID-19 Impacts, Low Wages and Minimum Wage.] 
[Praha (online), 12.11.2020-12.11.2020, (W-CST 26/0)] 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: wages * minimum wage * Czech Republic * COVID-19 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://www.soc.cas.cz/akce/mzdovy-vyvoj-v-cr-dopady-koronavirove-krize-nizke-mzdy-
minimalni-mzda  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315472 
 
0537552 - SOÚ 2021 eng U - Uspořádání akce 
Hlatky,	R.	‐	Šalamounová,	Petra 
EU Funding and Euroskeptic Vote Choice.  
[Praha, 05.03.2020-05.03.2020, (W-CST 17/0)] 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Central and Eastern Europe * politics * Euroskepticism * European Union 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://www.soc.cas.cz/akce/eu-funding-and-euroskeptic-vote-choice  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315372 
 
0537541 - SOÚ 2021 cze U - Uspořádání akce 
Kážmér,	Ladislav	‐	Kudrnáčová,	Michaela 
Prostorová epidemiologie předčasné úmrtnosti spojené s intenzivním užíváním tabáku a 
konzumací alkoholu.  
[Men to the Schools: Do the Czech Elementary Schools Need More Men?] 
[Praha (online), 12.11.2020-12.11.2020, (W-CST 25/0)] 
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) GA18-17564S 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: mortality * alcohol * smoking, * spatial epidemiology * ecological approach 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://www.soc.cas.cz/akce/prostorova-epidemiologie-predcasne-umrtnosti-spojene-s-
intenzivnim-uzivanim-tabaku-konzumaci  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315353 
 
0538514 - SOÚ 2021 eng U - Uspořádání akce 
Kolářová,	Kateřina	‐	Šalamounová,	Petra 
Rehabilitative Citizenship and Paradoxes of Postsocialist Transformation.  
[Praha, 26.11.2020-26.11.2020, (W-CST 23/0)] 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: postsocialist transition * disability studies * crip theory * politics of belonging * 
exclusion 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://www.soc.cas.cz/akce/rehabilitative-citizenship-and-paradoxes-postsocialist-
transformation  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0316311 
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0537445 - SOÚ 2021 eng U - Uspořádání akce 
Linková,	Marcela	‐	Tenglerová,	Hana	‐	Fucimanová,	Martina 
Training and Mutual Learning Workshop on Communicating gender equality policy in R&I and 
creating impact.  
[Praha, 18.02.2020-19.02.2020, (W-EUR 24/17)] 
GRANT EU: European Commission(XE) 741466 - GENDERACTION 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: gender equality * policy * communication * research * innovation 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://genderaction.eu/communication-impact-building/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315177 
 
0537446 - SOÚ 2021 eng U - Uspořádání akce 
Linková,	Marcela	‐	Fucimanová,	Martina	‐	Huck,	Averil 
Training and Mutual Learning Workshop on Gender equality in research and innovation national 
and international policy for the Danube region and Balkan region.  
[Bělehrad, 10.03.2020-11.03.2020, (W-EUR 16/15)] 
GRANT EU: European Commission(XE) 741466 - GENDERACTION 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: gender * STI * international cooperation * Danube * Balkan 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315181 
 
0536806 - SOÚ 2021 eng U - Uspořádání akce 
Maršálková,	Kateřina 
Communicate your project idea for success.  
[Praha, 04.08.2020-04.08.2020, (W-CST 7/0)] 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: project management * mentoring 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314556 
 
0536807 - SOÚ 2021 eng U - Uspořádání akce 
Maršálková,	Kateřina 
Competency mapping.  
[Praha, 15.09.2020-15.09.2020, (W-CST 7/0)] 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: competency mapping * mentoring 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314561 
 
0536829 - SOÚ 2021 eng U - Uspořádání akce 
Maršálková,	Kateřina 
Introductory Workshop I.  
[Praha, 07.03.2020-07.03.2020, (W-CST 18/0)] 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
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Klíčová slova: introductory workshop * mentoring 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314581 
 
0536824 - SOÚ 2021 eng U - Uspořádání akce 
Maršálková,	Kateřina 
Introductory Workshop II.  
[Praha, 08.03.2020-08.03.2020, (W-CST 15/0)] 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: introductory workshop * mentoring 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314576 
 
0536825 - SOÚ 2021 eng U - Uspořádání akce 
Maršálková,	Kateřina 
Introductory Workshop III.  
[Praha, 27.06.2020-27.06.2020, (W-CST 12/0)] 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: introductory workshop * mentoring 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314575 
 
0536826 - SOÚ 2021 eng U - Uspořádání akce 
Maršálková,	Kateřina 
Introductory Workshop IV.  
[Praha, 28.06.2020-28.06.2020, (W-CST 9/0)] 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: introductory workshop * mentoring 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314577 
 
0536827 - SOÚ 2021 cze U - Uspořádání akce 
Maršálková,	Kateřina 
Stress management.  
[Stress management.] 
[Praha, 04.12.2020-04.12.2020, (W-CST 14/0)] 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: stress management * mentoring 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314579 
 
0536828 - SOÚ 2021 cze U - Uspořádání akce 
Maršálková,	Kateřina 
Time management.  
[Time management.] 
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[Praha, 31.08.2020-31.08.2020, (W-CST 11/0)] 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: time management * mentoring 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314580 
 
0536805 - SOÚ 2021 eng U - Uspořádání akce 
Maršálková,	Kateřina 
Writing effective academic texts.  
[Praha, 26.11.2020-03.12.2020, (W-CST 18/0)] 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: academic writing * mentoring 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314554 
 
0537652 - SOÚ 2021 cze U - Uspořádání akce 
Nyklová,	Blanka	‐	Moree,	D.	‐	Kudrnáčová,	Michaela 
Násilí na ženách a domácí násilí za COVID-19.  
[Violence on Women and Domestic Violence during COVID-19.] 
[Praha (online), 10.12.2020-10.12.2020, (W-CST 24/0)] 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: violence * domestic violence * gender * COVID-19 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://www.soc.cas.cz/akce/nasili-na-zenach-domaci-nasili-za-covid-19  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315473 
 
0536197 - EÚ 2021 eng U - Uspořádání akce 
Pavlásek,	Michal	‐	Heřmanová,	Marie 
“I have a dream” – Migrants in the spiderweb of dreams about better life. Discussion with the 
anthropologist Samuli Schielke.  
[Akce proběhla online, 14.12.2020-14.12.2020(WRD 40/10] 
Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/22 
Program:StrategieAV 
Institucionální podpora: RVO:68378076 ; RVO:68378025 
Klíčová slova: migration * imagination * morality * economy 
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie; AO - Sociologie, demografie (SOU-Z) 
Obor OECD: Antropology, ethnology; 5.4 Sociology (SOU-Z)  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314129 
 
0537543 - SOÚ 2021 eng U - Uspořádání akce 
Petrúšek,	Ivan	‐	Klusáček,	Jan 
Unemployment and support for redistribution in Europe.  
[Praha (online), 19.11.2020-19.11.2020, (W-CST 27/0)] 
Grant CEP: GA MŠk LTT20011 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: redistribution support * unemployment * welfare state * labour market * 
European Social Survey 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
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https://www.soc.cas.cz/akce/unemployment-and-support-redistribution-europe  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315354 
 
0537544 - SOÚ 2021 cze U - Uspořádání akce 
Pilnáček,	Matouš	‐	Tabery,	Paulína	‐	Kudrnáčová,	Michaela 
Síťová struktura důvěry během pandemie COVID-19.  
[The Network Structure of Trust in the COVID-19 Pandemic.] 
[Praha (online), 29.10.2020-29.10.2020, (W-CST 75/0)] 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: social trust * social network * Covid-19 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://www.soc.cas.cz/akce/sitova-struktura-duvery-behem-pandemie-covid-19  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315356 
 
0537546 - SOÚ 2021 eng U - Uspořádání akce 
Smoczynski,	R.	‐	Hamplová,	Dana	‐	Kudrnáčová,	Michaela 
Do habitus based social expectations contribute to upward mobility among Polish labor 
migrants in the UK?  
[Praha, 10.02.2020-10.02.2020, (W-CST 7/0)] 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: United Kingdom * labour migration * Bourdieusian habitus perspective 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://www.soc.cas.cz/akce/do-habitus-based-social-expectations-contribute-upward-
mobility-among-polish-labor-migrants-uk  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315361 
 
0538513 - SOÚ 2021 cze U - Uspořádání akce 
Šafr,	Jiří	‐	Gorčíková,	Magdaléna	‐	Lachmann,	Filip 
Dětské čtenářství: Které děti dnes čtou knihy a jak se to projevuje v jejich životě?, přednáška v 
rámci akce Týden vědy a techniky - podzim 2020.  
[Children's reading: Which children read books today, and how does it affect their lives?, lecture 
within the Science and Technology Week - Autumn 2020.] 
[Praha (online), 23.11.2020-23.11.2020, (W-CST 28/0)] 
Grant CEP: GA ČR GA20-12023S; GA TA ČR TL03000553 
Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/14 
Program:StrategieAV 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: reading books * reading literacy * cultural capital * cognitive development * school 
success 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://www.soc.cas.cz/akce/detske-ctenarstvi-ktere-deti-dnes-ctou-knihy-jak-se-projevuje-v-
jejich-zivote  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0316310 
 
0537653 - SOÚ 2021 cze U - Uspořádání akce 
Šafr,	Jiří	‐	Chorvát,	I.	‐	Šalamounová,	Petra 
Představení knihy Volný čas, společnost, kultura. Česko – Slovensko.  
[Presentation of the book Leisure time, society, culture. The Czech republic and Slovakia.] 
[Praha (online), 22.10.2020-22.10.2020, (W-EUR 33/4)] 
Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/14 
Program:StrategieAV 



 

209 
 

Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Leisure time, society, culture * society * culture 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://www.soc.cas.cz/akce/predstaveni-knihy-volny-cas-spolecnost-kultura-cesko-slovensko  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315474 
 
0537694 - SOÚ 2021 cze U - Uspořádání akce 
Tenglerová,	Hana	‐	Veitová,	Kristýna	‐	Vysloužilová,	Alena	‐	Linková,	Marcela	‐	Crofony,	
Timea	‐	Rypáčková,	Pavla	‐	Fucimanová,	Martina 
Věda a výzkum 2021+ Příležitosti a výzvy v oblasti profesního uplatnění žen ve vědě. 6. národní 
konference o genderu a vědě.  
[Science and research 2021+ Opportunities and challenges of women in science. 6th national 
conference on gender and science.] 
[Praha, 13.10.2020-13.10.2020, (K-CST 60/0)] 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: gender equality * policy * research and innovation 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://genderaveda.cz/posunout-veci-dal-veda-a-vyzkum-2021/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315551 
 
0537548 - SOÚ 2021 eng U - Uspořádání akce 
Upadhyay,	M.	‐	Krejčík,	Jiří	‐	Šalamounová,	Petra 
Wetland Governance in the Age of Climate Change.  
[Praha (online), 17.12.2020-17.12.2020, (W-CST 12/0)] 
Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/15 
Program:StrategieAV 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: India * Climate change * wetland 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://www.soc.cas.cz/akce/wetland-governance-age-climate-change-0  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315366 
 
0538386 - SOÚ 2021 cze U - Uspořádání akce 
Veitová,	Kristýna	‐	Linková,	Marcela 
Feministická eroze.  
[Feminist erosion.] 
[Praha, 08.10.2020-08.10.2020, (W-CST 36/0)] 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: gender * feminism * society * myths 
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy 
Obor OECD: Political science 
https://genderaveda.cz/diskuse-feministicka-eroze  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0316190 
 
0538390 - SOÚ 2021 cze U - Uspořádání akce 
Veitová,	Kristýna	‐	Linková,	Marcela 
Přes překážky s Alicí Valkárovou: Brunch s předsedkyní GA ČR a začínajícími vědkyněmi.  
[Over obstacles with Alice Valkárová: Brunch with the CSF’s Chair and beginning scientists.] 
[Praha, 18.08.2020-18.08.2020, (W-CST 46/0)] 
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Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: gender * science 
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy 
Obor OECD: Political science 
https://genderaveda.cz/pres-prekazky-s-alici-valkarovou  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0316194 
 
0538387 - SOÚ 2021 cze U - Uspořádání akce 
Veitová,	Kristýna	‐	Linková,	Marcela 
Soukromý život žen v dobách koronaviru.  
[Women’s private lives during the pandemic.] 
[Praha, 03.11.2020-03.11.2020, (W-CST 80/0)] 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: gender * coronavirus * domestic violence * work and life balance * childbirth 
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy 
Obor OECD: Political science 
https://genderaveda.cz/pripojte-se-online-diskuse-o-koronaviru-a-genderu/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0316192 
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Výzkumná	zpráva	–	do	RIV	jako	Ostatní	–	4	

 
0536502 - SOÚ 2021 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Hanzlová,	Radka 
Názory	české	veřejnosti	na	povinnost	hlásit	se	k	trvalému	pobytu. 
[Opinions of the Czech Public on the Obligation to Apply for Permanent Residence.] 
1. - Praha: Ministerstvo vnitra, odbor správních činností, 2020. 13 s. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Czech Public * opinions * Permanent Residence * research 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314279 
 
0536505 - SOÚ 2021 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Hanzlová,	Radka 
Postoje	české	veřejnosti	k	Výboru	dobré	vůle	–	Nadaci	Olgy	Havlové. 
[Attitudes of the Czech Public towards The Committee of Good Will – Olga Havel Foundation.] 
1. - Praha: Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, 2020. 21 s. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Czech Public * attitudes * The Committee of Good Will – Olga Havel Foundation 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314281 
 
0537693 - SOÚ 2021 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Hásová,	Veronika	‐	Oliverius,	Vojtěch 
Postavení	žen	v	české	vědě.	Monitorovací	zpráva	za	rok	2018. 
[The Position of Women in Czech Science. 2018 Monitoring Report.] 
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 63 s. ISBN 978-80-7330-361-7 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: science * women * representation 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2020/05/Postaveni-zen-v-ceske-vede-2018.pdf 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315550 
 
0541090 - SOÚ 2021 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Vinopal,	Jiří	‐	Pospíšilová,	Kristýna 
Metodika	dlouhodobého	monitorování	subjektivní	kvality	pracovního	života	v	České	republice	
(2020). 
[Methodology of Long-Term Monitoring of Subjective Quality of Working Life in the Czech 
Republic.] 
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 63 s. 
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TL01000197 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: quality of working life * job satisfaction * SQWLi 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0318673 
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Výzkumná	zpráva	souhrnná	–RIV	–	2	

 
0541046 - SOÚ 2021 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Hamplová,	Dana	‐	Klusáček,	Jan	‐	Adámková,	Věra 
Souhrnná	výzkumná	zpráva	zaměřená	na	analýzy	fyziologických	a	sociálních	rizik	nákazy	COVID‐
19. 
[The analysis of physiological and social risks of COVID-19 disease.] 
Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2020. 103 s. 
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TL02000190 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: health * covid * risk 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0318628 

	
0541146 - SOÚ 2021 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Leontiyeva,	Yana	(ed.)	‐	Mikešová,	Renáta	(ed.)	‐	Tollarová,	Blanka	‐	Šimon,	Martin	‐
	Čermáková,	Dita 
Škola	jako	integrační	partner.	Průběžná	výzkumná	zpráva	projektu. 
[School as an Integration Partner. Interim research report.] 
1. - Praha: Magistrát hlavního města Praha, 2020. 152 s. 
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TL02000384 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Integration * education * non-native language speakers 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0318745 
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Výzkumná	zpráva	–	not	RIV	–	128	

	
0532164 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Beláňová,	Andrea 
Role	církví	a	význam	religiozity	v	následné	péči	o	propuštěné	vězně:	Vyhodnocení	dvouletého	
výzkumného	projektu. 
[The role of churches and importance of religiosity in the re-entry care: Evaluation of a two-year 
research project.] 
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 17 s. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: prison * religion * re-entry care 
Obor OECD: Religious studies 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0310753 
 
0532557 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Čadová,	Naděžda 
Česká	veřejnost	o	globálních	problémech	–	červen	2020. 
[Czech Public on Global Environmental Problems - June 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, oe200807. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: environment * garbage cumulation * drinking water deprivation 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/ecology/5256-czech-public-on-global-
environmental-problems-june-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311347 
 
0535393 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Čadová,	Naděžda 
České	školství	a	koronavirová	krize	–	září	2020. 
[Education during Coronavirus Crisis - September 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, or201007. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: education * coronavirus * Covid-19 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/other/5296-education-during-coronavirus-
crisis-september-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315503 
 
0524805 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Čadová,	Naděžda 
Češi	a	spoření	na	důchod	–	prosinec	2019. 
[Concerns and preparations for pension – December 2019.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, es200116. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: financial security * economic resources * investments 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 



 

214 
 

https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/social-policy/5099-concerns-and-
preparations-for-pension-december-2019 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311402 
 
0532564 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Čadová,	Naděžda 
Hodnocení	činnosti	ministerstev	–	červenec	2020. 
[Evaluation of Activity of Ministries - July 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pi200826. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: ministries * Government * President 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/5266-
evaluation-of-activity-of-ministries-july-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311342 
 
0524926 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Čadová,	Naděžda 
Morálka	politiků	očima	veřejnosti	–	březen	2020. 
[Morality of Politicians Viewed by Public Opinion - March 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 10 s. Tiskové zprávy CVVM, pd200417. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: politicians * morality 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/democracy-civic-society/5198-morality-of-
politicians-viewed-by-public-opinion-march-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0309240 
 
0524832 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Čadová,	Naděžda 
Názory	české	veřejnosti	na	fungování	demokracie	a	nedemokratické	alternativy	politického	
systému	–	únor	2020. 
[Opinions on the Functioning of Democracy and Undemocratic Alternatives of Political System - 
February 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, pd200305. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: democracy * undemocratic alternatives * political system 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/democracy-civic-society/5160-opinions-
on-the-functioning-of-democracy-and-undemocratic-alternatives-of-political-system-february-
2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311375 
 
0532577 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Čadová,	Naděžda 
Názory	veřejnosti	na	členství	České	republiky	v	Evropské	unii	–	červenec	2020. 
[Public Opinion on the Czech Republic’s Membership in the European Union – July 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, pm200918. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: European Union * membership * EU 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
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Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/international-relations/5282-public-
opinion-on-the-czech-republic-s-membership-in-the-european-union-july-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311333 
 
0536270 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Čadová,	Naděžda 
Nový	typ	koronaviru	‐	zájem,	chování	a	očekávání	české	veřejnosti	‐	Naše	společnost	‐	speciál	‐	
listopad	2020. 
[The New Coronavirus - Interest, Behaviour and Expectation of the Czech Public - Our Society - 
November 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, oz201203. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: coronavirus * Covid-19 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/health-leisure-time/5334-the-new-
coronavirus-interest-behaviour-and-expectation-of-the-czech-public-our-society-november-
2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315502 
 
0536830 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Čadová,	Naděžda 
Nový	typ	koronaviru	‐	zájem,	chování	a	očekávání	české	veřejnosti	‐	Naše	společnost	‐	speciál	‐	
prosinec	2020. 
[The New Coronavirus - Interest, Behaviour and Expectation of the Czech Public - Our Society - 
December 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 9 s. Tiskové zprávy CVVM, oz201222. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: coronavirus * Covid-19 * coronavirus crisis 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/health-leisure-time/5342-the-new-
coronavirus-interest-behaviour-and-expectation-of-the-czech-public-our-society-december-
2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315479 
 
0535411 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Čadová,	Naděžda 
Nový	typ	koronaviru	–	zájem,	obavy	a	očekávání	české	veřejnosti	‐	září	2020. 
[The new coronavirus - interest, concerns and expectation of the Czech public - September 
2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, oz201015. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: coronavirus * Covid-19 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/health-leisure-time/5306-the-new-
coronavirus-interest-concerns-and-expectation-of-the-czech-public-september-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315494 
 
0532541 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Čadová,	Naděžda 
Nový	typ	koronaviru	–	zájem,	zkušenosti	a	obavy	české	veřejnosti	‐	červen	2020. 
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[The new coronavirus - interest, experience and concerns of the Czech public - June 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, oz200721. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Covid-19 * coronavirus * experiences 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/health-leisure-time/5242-the-new-
coronavirus-interest-experience-and-concerns-of-the-czech-public-june-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311354 
 
0532563 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Čadová,	Naděžda 
Nový	typ	koronaviru	–	zájem,	zkušenosti	a	obavy	české	veřejnosti	‐	červenec	2020. 
[The new coronavirus - interest, experience and concerns of the Czech public - July 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, oz200821. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Covid-19 * coronavirus * experiences 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/health-leisure-time/5264-the-new-
coronavirus-interest-experience-and-concerns-of-the-czech-public-july-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311343 
 
0525418 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Čadová,	Naděžda 
Nový	typ	koronaviru	–	zájem,	zkušenosti	a	změny	chování	české	veřejnosti	‐	Naše	společnost	‐	
speciál	‐	květen	2020. 
[The new coronavirus - interest, experience and changes in the behavior of the Czech public - 
Our society - special - May 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, oz200616. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: coronavirus * COVID-19 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/health-leisure-time/5214-the-new-
coronavirus-interest-experience-and-changes-in-the-behavior-of-the-czech-public-our-society-
special-may-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311368 
 
0524840 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Čadová,	Naděžda 
Občané	o	členství	České	republiky	v	NATO	–	únor	2020. 
[Czech citizens on the Czech Republic’s membership in NATO – February 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 11 s. Tiskové zprávy CVVM, pm200312a. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: NATO * membership 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/international-relations/5170-czech-
citizens-on-the-czech-republic-s-membership-in-nato-february-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311370 
 
0524811 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Čadová,	Naděžda 
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Občané	o	důchodovém	systému	–	prosinec	2019. 
[Citizens on the Pension System - December 2019.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, es200123. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: pension * pension reform * financial security * retirement 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/social-policy/5107-citizens-on-the-
pension-system-december-2019 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311393 
 
0524821 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Čadová,	Naděžda 
Občané	o	ústavních	pravomocích	prezidenta	–	leden	2020. 
[Citizens on Constitutional Competencies of a President - January 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 9 s. Tiskové zprávy CVVM, pi200219. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: president * presidential competencies 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/5140-
citizens-on-constitutional-competencies-of-a-president-january-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311386 
 
0524853 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Čadová,	Naděžda 
Politická	kultura	veřejně	činných	lidí	–	březen	2020. 
[Political Culture of Public Officials and Politicians - March 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, ps200407. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: political culture * politicians 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/political-situation/5190-political-culture-
of-public-officials-and-politicians-march-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0309244 
 
0524824 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Čadová,	Naděžda 
Postoje	české	veřejnosti	k	demonstracím	pořádaným	spolkem	Milion	chvilek	pro	demokracii	–	leden	
2020. 
[Attitudes of Czech Public to Demonstrations organised by Million Moments for Democracy - 
January 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pd200224. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: demonstrations * Million Moments for Democracy 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/democracy-civic-society/5146-attitudes-
of-czech-public-to-demonstrations-organised-by-million-moments-for-democracy-january-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311383 
 
0524802 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Čadová,	Naděžda 
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Postoje	české	veřejnosti	k	odchodu	Velké	Británie	z	Evropské	unie	–	prosinec	2019. 
[Czech Public about the UK Leaving the EU - December 2019.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, pm200110. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: brexit * United Kingdom 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/international-relations/5091-czech-public-
about-the-uk-leaving-the-eu-december-2019 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311405 
 
0524846 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Čadová,	Naděžda 
Postoje	českých	občanů	k	partnerství,	manželství	a	rodičovství	–	únor	2020. 
[Czech citizens’ opinions on partnership, marriage and family – February 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 15 s. Tiskové zprávy CVVM, ov200325. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: partnership * marriage * family 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/relations-attitudes/5180-czech-citizens-
opinions-on-partnership-marriage-and-family-february-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0309249 
 
0524817 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka,	Jan 
Důvěra	stranickým	představitelům	–	leden	2020. 
[Popularity of Party Representatives - January 202.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pi200214. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: politicians * political parties 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/5134-
popularity-of-party-representatives-january-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311388 
 
0535412 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka,	Jan 
Důvěra	stranickým	představitelům	–	září	2020. 
[Popularity of Party Representatives - September 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pi201016. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: politicians * political parties * Chamber of Deputies 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/5308-
popularity-of-party-representatives-september-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315493 
 
0524852 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka,	Jan 
Důvěra	ústavním	institucím	v	březnu	2020. 
[CConfidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in March 
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2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, pi200403. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: constitutional institutions * Chambers of Parliament * President * Government * 
Local and Regional Councils 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/5188-
confidence-in-constitutional-institutions-and-satisfaction-with-political-situation-in-march-
2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0309245 
 
0532561 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka,	Jan 
Důvěra	ústavním	institucím	v	červenci	2020. 
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in July 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, pi200818. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: constitutional institutions * confidence 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/5260-
confidence-in-constitutional-institutions-and-satisfaction-with-political-situation-in-july-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311345 
 
0532251 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka,	Jan 
Důvěra	ústavním	institucím	v	červnu	2020. 
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in June 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, pi200716. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: constitutional institutions * confidence 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/5238-
confidence-in-constitutional-institutions-and-satisfaction-with-political-situation-in-june-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311356 
 
0524816 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka,	Jan 
Důvěra	ústavním	institucím	v	lednu	2020. 
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in January 
2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, pi200210. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: constitutional institutions * confidence * Chambers of Parliament * President * 
Government * Local and Regional Councils 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/5119-
confidence-in-constitutional-institutions-and-satisfaction-with-political-situation-in-january-
2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311389 
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0519279 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka,	Jan 
Důvěra	ústavním	institucím	v	prosinci	2019. 
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in December 
2019.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, pi200109. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Chambers of Parliament * President * Government * Local and Regional Councils 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/5089-
confidence-in-constitutional-institutions-and-satisfaction-with-political-situation-in-december-
2019 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311429 
 
0524829 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka,	Jan 
Důvěra	ústavním	institucím	v	únoru	2020. 
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in February 
2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, pi200303. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: constitutional institutions * Chambers of Parliament * President * Government * 
Local and Regional Councils 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/5156-
confidence-in-constitutional-institutions-and-satisfaction-with-political-situation-in-february-
2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311378 
 
0532581 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka,	Jan 
Důvěra	ústavním	institucím	v	září	2020. 
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in September 
2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, pi200925. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: constitutional institutions * confidence 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/5288-
confidence-in-constitutional-institutions-and-satisfaction-with-political-situation-in-september-
2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311330 
 
0532540 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka,	Jan 
Důvěra	vrcholným	ústavním	činitelům	–	červen	2020. 
[Popularity of Top Politicians - June 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, pi200720. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: top politicians * confidence 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
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https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/5240-
popularity-of-top-politicians-june-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311355 
 
0532755 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka,	Jan 
Důvěra	vybraným	institucím	–	červenec	2020. 
[Confidence in some institutions - July 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, pi201005. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: institutions * confidence * Ombudsman * Constitutional Court * Supreme Audit 
Office 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/5292-
confidence-in-some-institutions-july-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311328 
 
0525583 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka,	Jan 
Hodnocení	reakce	státu	a	jeho	institucí	na	epidemii	COVID‐19	‐	Naše	společnost	‐	speciál	‐	květen	
2020. 
[Evaluation of reaction of state and its institutions to COVID-19 epidemic - Our society - special - 
May 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, pi200623. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: coronavirus * COVID-19 * institutions 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/5222-
evaluation-of-reaction-of-state-and-its-institutions-to-covid-19-epidemic-our-society-special-
may-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311364 
 
0525600 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka,	Jan 
Hodnocení	reakce	státu	a	jeho	institucí	na	epidemii	COVID‐19	‐	Naše	společnost	‐	speciál	‐	červen	
2020. 
[Evaluation of reaction of state and its institutions to COVID-19 epidemic - Our society - special - 
June 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, pi200709. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: coronavirus * COVID-19 * institutions 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/5228-
evaluation-of-reaction-of-state-and-its-preparedness-to-covid-19-epidemic-our-society-special-
june-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311361 
 
0524830 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka,	Jan 
Hodnocení	vlády	Andreje	Babiše	–	únor	2020. 
[Evaluation of Andrej Babis' Cabinet - February 2020.] 
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1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, pi200304. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Andrej Babis * Government * Prime Minister 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/5158-
evaluation-of-andrej-babis-cabinet-february-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311377 
 
0532573 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka,	Jan 
Image	politických	stran	–	červenec	2020. 
[Image of Political Parties - July 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 10 s. Tiskové zprávy CVVM, pv200910. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: political parties * political movements 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/election-parties/5276-image-of-political-
parties-july-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311336 
 
0524839 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka,	Jan 
Názory	občanů	na	možnosti	ovlivnit	legislativní	proces	–	únor	2020. 
[Public Views on the Possibility to Influence the Legislative Process - February 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 9 s. Tiskové zprávy CVVM, pd200311. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Legislative Process * influence 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/democracy-civic-society/5168-public-
views-on-the-possibility-to-influence-the-legislative-process-february-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311371 
 
0535398 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka,	Jan 
Občané	o	dopadech	epidemie	COVID‐19	na	jejich	zaměstnání	–	červenec	2020. 
[Citizens on the effects of the COVID-19 epidemic on their jobs - July 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 3 s. Tiskové zprávy CVVM, eu201014. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: coronavirus * covid-19 * employment * business 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/work-income-living-level/5302-
citizens-on-the-effects-of-the-covid-19-epidemic-on-their-jobs-july-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315496 
 
0532542 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka,	Jan 
Občané	o	hospodářské	situaci	ČR	a	o	životní	úrovni	svých	domácností	–	červen	2020. 
[Citizens on Economic Situation of the Czech Republic and Living Standard of Their Households - 
June 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, ev200722. 
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Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: economic situation * living standard * household 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/economic-development/5244-citizens-
on-economic-situation-of-the-czech-republic-and-living-standard-of-their-households-june-
2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311353 
 
0532565 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka,	Jan 
Občané	o	hospodářské	situaci	ČR	a	o	životní	úrovni	svých	domácností	–	červenec	2020. 
[Citizens on Economic Situation of the Czech Republic and Living Standard of Their Households - 
July 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, ev200827. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: economic situation * living standard * household 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/economic-development/5268-citizens-
on-economic-situation-of-the-czech-republic-and-living-standard-of-their-households-july-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311341 
 
0524822 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka,	Jan 
Občané	o	hospodářské	situaci	ČR	a	o	životní	úrovni	svých	domácností	–	leden	2020. 
[Citizens on Economic Situation of the Czech Republic and Living Standard of Their Households - 
January 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, ev200221. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: economic situation * living standard 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/economic-development/5142-citizens-
on-economic-situation-of-the-czech-republic-and-living-standard-of-their-households-january-
2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311385 
 
0524843 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka,	Jan 
Občané	o	hospodářské	situaci	ČR	a	o	životní	úrovni	svých	domácností	–	únor	2020. 
[Citizens on Economic Situation of the Czech Republic and Living Standard of Their Households - 
February 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, ev200317. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: economic situation * household 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/economic-development/5176-citizens-
on-economic-situation-of-the-czech-republic-and-living-standard-of-their-households-february-
2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0309251 
 
0535414 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
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Červenka,	Jan 
Občané	o	hospodářské	situaci	ČR	a	o	životní	úrovni	svých	domácností	–	září	2020. 
[Citizens on Economic Situation of the Czech Republic and Living Standard of Their Households - 
September 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pi201016. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: economic situation * living standard 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/economic-development/5310-citizens-
on-economic-situation-of-the-czech-republic-and-living-standard-of-their-households-
september-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315492 
 
0524823 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka,	Jan 
Občané	o	materiálních	životních	podmínkách	svých	domácností	–	leden	2020. 
[Citizens on Material Living Conditions of Their Households - January 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, eu200221. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: economic situation * living conditions 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/work-income-living-level/5144-
citizens-on-material-living-conditions-of-their-households-january-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311384 
 
0524806 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka,	Jan 
Občané	o	situaci	na	hranicích	Sýrie	a	Turecka	–	prosinec	2019. 
[Citizens on Situation on Border of Syria and Turkey – December 2019.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pm200120. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Syria * Turkey * global safety 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/international-relations/5101-citizens-on-
situation-on-border-of-syria-and-turkey-december-2019 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311401 
 
0536258 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka,	Jan 
Sebezařazení	na	levopravé	škále	politické	orientace	–	září	2020. 
[Self-Classification on the Left-Right Scale of Political Orientation - September 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, po201103. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: political orientation 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/other/5316-self-classification-on-the-left-
right-scale-of-political-orientation-september-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315488 
 
0536257 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
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Červenka,	Jan 
Spokojenost	se	životem	–	září	2020. 
[Contentment with Life - September 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, ov201030. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: satisfaction * life 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/relations-attitudes/5314-contentment-with-
life-september-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315489 
 
0524934 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka,	Jan 
Veřejnost	o	důvodech	k	odstoupení	politiků	z	funkce	–	březen	2020. 
[Public on Reasons for Resignation of Politicians from Their Posts - March 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, ps200512. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: esignation * politicians * public official 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/political-situation/5212-public-on-
reasons-for-resignation-of-politicians-from-their-posts-march-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0309232 
 
0525419 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka,	Jan 
Veřejnost	o	ekonomickém	dopadu	epidemie	COVID‐19	‐	Naše	společnost	‐	speciál	‐	květen	2020. 
[Public on Economic Impact of COVID-19 Epidemic - Our Society - Special - May 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, eu200617. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: coronavirus * COVID-19 * economic impact 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/work-income-living-level/5216-public-
on-economic-impact-of-covid-19-epidemic-our-society-special-may-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311366 
 
0536269 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka,	Jan	‐	Ďurďovič,	Martin 
Veřejnost	o	jaderné	energetice	–	červen	2020. 
[Czech Public Opinion on Nuclear Energy – June 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 9 s. Tiskové zprávy CVVM, oe201202. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: electricity * nuclear energy 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/ecology/5332-czech-public-opinion-on-
nuclear-energy-june-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315481 
 
0536271 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka,	Jan	‐	Ďurďovič,	Martin 
Veřejnost	o	malých	modulárních	reaktorech	–	červen	2020. 
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[Czech public opinion on small modular reactors – June 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 9 s. Tiskové zprávy CVVM, oe201203. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: energy * mall modular reactors 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/ecology/5336-czech-public-opinion-on-small-
modular-reactors-june-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315501 
 
0536268 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka,	Jan	‐	Ďurďovič,	Martin 
Veřejnost	o	vývoji	spotřeby	elektrické	energie	a	možnostech	nahrazení	klasických	zdrojů	při	její	
výrobě	–	červen	2020. 
[Public on Development of Electricity Consumption, and Possibility to Substitute Conventional 
Resources in Energy Production - June 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, oe201201. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: electricity * alternative rources 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ekologie/5329-verejnost-o-vyvoji-spotreby-
elektricke-energie-a-moznostech-nahrazeni-klasickych-zdroju-pri-jeji-vyrobe-cerven-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315482 
 
0524933 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka,	Jan 
Vliv	na	politické	rozhodování	–	březen	2020. 
[Influence on Political Decision-Making - March 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 3 s. Tiskové zprávy CVVM, pd200511. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: decision-making * politicians 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/democracy-civic-society/5210-influence-
on-political-decision-making-march-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0309233 
 
0524836 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Hanzlová,	Radka 
Angažovanost	občanů	a	jejich	porozumění	politice	–	únor	2020. 
[Involvement of Czechs in Public Life and Their Understanding of Politics – February 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, pd200309. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: politics * participation 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/democracy-civic-society/5164-
involvement-of-czechs-in-public-life-and-their-understanding-of-politics-february-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311373 
 
0536265 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Hanzlová,	Radka 
Česká	veřejnost	o	biopotravinách	–	Potraviny	2020. 
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[Czech Public on Organic Food – Food 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 9 s. Tiskové zprávy CVVM, or201119. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: food * organic food 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/other/5326-czech-public-on-organic-food-
food-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315484 
 
0536267 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Hanzlová,	Radka 
Česká	veřejnost	o	lokálních	potravinách	–	Potraviny	2020. 
[Czech Public on Local Food – Food 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 11 s. Tiskové zprávy CVVM, or201120. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: food * local food 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/other/5328-czech-public-on-local-food-food-
2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315483 
 
0524804 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Hanzlová,	Radka 
Daně	z	pohledu	veřejného	mínění	–	prosinec	2019. 
[Taxation in View of Public Opinion – December 2019.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, ev200114. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: taxation * income 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/economic-development/5095-taxation-
in-view-of-public-opinion-december-2019 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311403 
 
0524879 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Hanzlová,	Radka 
Důvěra	k	vybraným	institucím	veřejného	života	–	březen	2020. 
[Trust to Some Public Institutions – March 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 9 s. Tiskové zprávy CVVM, po200409. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: social institutions * trust 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/other/5192-trust-to-some-public-
institutions-march-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0309243 
 
0535415 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Hanzlová,	Radka 
Důvěra	k	vybraným	institucím	veřejného	života	–	září	2020. 
[Trust to Some Public Institutions – September 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 9 s. Tiskové zprávy CVVM, po201021. 
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Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: social institutions * institution 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/other/5312-trust-to-some-public-
institutions-september-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315491 
 
0532569 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Hanzlová,	Radka 
Důvěra	v	evropské	a	mezinárodní	instituce	–	červenec	2020. 
[Trust in European and international institutions – July 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pm200831. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: European Union * United Nations * North Atlantic Treaty Organisation * NATO 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/international-relations/5270-trust-in-
european-and-international-institutions-july-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311340 
 
0532582 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Hanzlová,	Radka 
Hodnocení	kvality	vzdělávání	a	možnosti	dosažení	vzdělání	českou	veřejností	–	září	2020. 
[Evaluation of the the Czech Education System and Opportunities to Receive Education by Czech 
Public – September 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, or200929. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: education * schools * opportunities 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/other/5290-evaluation-of-the-the-czech-
education-system-and-opportunities-to-receive-education-by-czech-public-september-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311329 
 
0532546 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Hanzlová,	Radka 
Hodnocení	stavu	životního	prostředí	–	červen	2020. 
[Evaluation of environment in the Czech Republic – June 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, oe200729. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: environmental issues * cleanness of air * surrounding nature * surface water 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/ecology/5250-evaluation-of-environment-in-
the-czech-republic-june-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311350 
 
0519277 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Hanzlová,	Radka 
Hodnocení	vývoje	vybraných	oblastí	veřejného	života	během	uplynulého	roku	–	prosinec	2019. 
[Evaluation of Development in Selected Areas of Public Life in Last Year – December 2019.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 24 s. Tiskové zprávy CVVM, pd200108. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
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Klíčová slova: public life * public areas 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/democracy-civic-society/5086-evaluation-
of-development-in-selected-areas-of-public-life-in-last-year-december-2019 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311430 
 
0524845 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Hanzlová,	Radka 
Názory	občanů	na	vybraná	opatření	v	rodinné	politice	–	únor	2020. 
[Attitude of Citizens about Social Policy of Families – February 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, es200319. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: policy of families * social situatio 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/social-policy/5178-attitude-of-citizens-
about-social-policy-of-families-february-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0309250 
 
0524809 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Hanzlová,	Radka 
Názory	občanů	na	zdravotní	péči	v	ČR	–	prosinec	2019. 
[Czech Citizens about Health Care in the Czech Republic – December 2019.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, oz200127. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: health care * satisfaction * quality 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/health-leisure-time/5111-czech-citizens-
about-health-care-in-the-czech-republic-december-2019 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311394 
 
0532574 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Hanzlová,	Radka 
Občané	ČR	o	budoucnosti	EU	a	přijetí	eura	–	červenec	2020. 
[The Czech Public on the future of the EU and adopting the euro – July 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, pm200911. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: European Union * euro 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/international-relations/5278-the-czech-
public-on-the-future-of-the-eu-and-adopting-the-euro-july-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311335 
 
0536259 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Hanzlová,	Radka 
Plýtvání	potravinami,	nákupní	a	spotřební	chování	českých	domácností	–	Potraviny	2020. 
[Food Wasting, Shopping and Consumption Behaviour of Czech Households – Food 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 15 s. Tiskové zprávy CVVM, or201113. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: food * food waste 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
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https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/other/5318-food-wasting-shopping-and-
consumption-behaviour-of-czech-households-food-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315487 
 
0532555 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Hanzlová,	Radka 
Postoje	české	veřejnosti	ke	změně	klimatu	na	Zemi	–	červen	2020. 
[Attitudes of the Czech Public to Climate Change on Earth – July 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, oe200805. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: environmental issues * climate change 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/relations-attitudes/5254-attitudes-of-the-
czech-public-to-climate-change-on-earth-july-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311348 
 
0524841 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Hanzlová,	Radka 
Postoje	českých	občanů	k	obraně	ČR	–	únor	2020. 
[Czech Citizens about Defense of the Czech Republic – February 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pm200312b. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: NATO * defense 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/international-relations/5172-czech-
citizens-about-defense-of-the-czech-republic-february-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311369 
 
0524819 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Hanzlová,	Radka 
Postoje	občanů	k	prezidentskému	úřadu	–	leden	2020. 
[Attitudes of Citizens to the Presidential Office – January 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, pi200218. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: president * presidential election 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/5138-
attitudes-of-citizens-to-the-presidential-office-january-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311431 
 
0536831 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Hanzlová,	Radka 
Spokojenost	se	životem	a	s	jeho	různými	aspekty	‐	Naše	společnost	‐	speciál	‐	prosinec	2020. 
[Satisfaction with life and with his various aspects - Our Society - special - December 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, ov21230. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: relationships * security * satisfaction with life 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/relations-attitudes/5344-satisfaction-with-
life-and-with-his-various-aspects-our-society-special-december-2020 
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Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315480 
 
0525599 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Hanzlová,	Radka 
Veřejnost	k	zavedení	opatření	k	ochraně	zdraví	při	další	případné	pandemii	‐	Naše	společnost	‐	
speciál	‐	červen	2020. 
[Public to Adopt Health Protection Measures in Case of Another Possible Pandemic - Our society 
- special - June 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, ov200703. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: coronavirus * COVID-19 * health protection measures 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/health-leisure-time/5226-public-to-adopt-
health-protection-measures-in-case-of-another-possible-pandemic-our-society-special-june-
2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311362 
 
0536260 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Hanzlová,	Radka 
Vyhazování	vzhledově	nedokonalé	zeleniny	a	ovoce	jako	jedna	z	forem	plýtvání	potravinami	–	
Potraviny	2020. 
[Disposal of Visually Imperfect Vegetables and Fruits as One of the Forms of Food Wasting – 
Food 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, po201116. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: food waste * imperfect fruits * imperfect vegetable 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/other/5320-disposal-of-visually-imperfect-
vegetables-and-fruits-as-one-of-the-forms-of-food-wasting-food-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315486 
 
0524834 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Hanzlová,	Radka 
Zájem	o	politiku	a	názory	na	podílení	se	občanů	na	rozhodování	–	únor	2020. 
[Interest in Politics and Views on the Participation of Citizens in Decision-Making – February 
2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pd200306. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: politics * decision-making processes * participation 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/democracy-civic-society/5162-interest-in-
politics-and-views-on-the-participation-of-citizens-in-decision-making-february-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311374 
 
0536261 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Hanzlová,	Radka 
Způsob	stravování,	nakupování	a	chování	české	společnosti	vzhledem	k	životnímu	prostředí	–	
Potraviny	2020. 
[The Way of Eating, Shopping, and Behaviour of Czech Society with Respect to the Environment 
– Food 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, or201118. 
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Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: food * shopping 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/other/5324-the-way-of-eating-shopping-and-
behaviour-of-czech-society-with-respect-to-the-environment-food-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315485 
 
0533454 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Heřmanová,	Marie	‐	Křížková,	Alena	‐	Maříková,	Hana	‐	Dudová,	Radka	‐	Hašková,	Hana	‐
	Formánková,	Lenka	‐	Švarcová,	Markéta 
Dopady	opatření	proti	pandemii	na	ženy	a	muže	na	trhu	práce.	Tisková	zpráva. 
[The Impacts of Anti - pandemic Measures on Women and Men in the Labor Market. Press 
Release.] 
Praha: Sociologický ústav, 2020. 6 s. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: economic crisis * gender inequalities in the labor market * entrepreneurship * 
precarity 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://www.soc.cas.cz/sites/default/files/soubory/tz_20200406_dopady_opatreni_proti_pand
emii_na_zeny_a_muze_na_trhu_prace.pdf 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311833 
 
0533452 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Heřmanová,	Marie	‐	Dudová,	Radka	‐	Hašková,	Hana	‐	Sloboda,	Zdeněk	‐	Křížková,	Alena	‐
	Formánková,	Lenka	‐	Maříková,	Hana	‐	Marková	Volejníčková,	Romana 
Kdo	pečuje	o	rodinu	v	dobách	pandemie?	Dopady	protipandemických	opatření	na	české	
domácnosti.	Tisková	zpráva. 
[Who cares in the families in times of pandemics? The impacts of anti-pandemics measures on 
Czech households. Press Release.] 
Praha: Sociologický ústav, 2020. 5 s. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: informal care * pandemics * Covid-19 * family 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://www.soc.cas.cz/sites/default/files/soubory/tz_20200407_kdo_pecuje_o_rodinu_v_doba
ch_pandemie._dopady_proti-pandemickych_opatreni_na_ceske_domacnosti.pdf 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311831 
 
0533428 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Heřmanová,	Marie	‐	Uhde,	Zuzana	‐	Formánková,	Lenka	‐	Švarcová,	Markéta	‐	Marková	
Volejníčková,	Romana 
Kdo	se	o	nás	postará?	Migrantky	na	českém	trhu	práce.	Tisková	zpráva. 
[Who will take care of us? Migrant women on Czech labor market (press release).] 
Praha: Sociologický ústav, 2020. 3 s. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: migration * gender in migration * inequalities of labour market * impact of 
pandemic 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://www.soc.cas.cz/sites/default/files/soubory/tz_20200409_kdo_se_o_nas_postara._migra
ntky_na_ceskem_trhu_prace.pdf 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311813 
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0534475 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Heřmanová,	Marie	‐	Křížková,	Alena 
Zaostávající	podprůměr:	Česko	se	na	evropském	žebříčku	genderové	rovnosti	propadá,	je	na	23.	
místě.	Tisková	zpráva.. 
[Lagging behind: Czech Republic drops down on the Gender Equality Index, taking 23rd place. 
Press release.] 
Praha: Sociologický ústav, 2020. 4 s. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: gender equality index * women in decision-making * gender pay gap * gender 
inequality * labour market 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://www.soc.cas.cz/aktualita/zaostavajici-podprumer-cesko-se-na-evropskem-zebricku-
genderove-rovnosti-propada-je-na-23 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0312659 
 
0534625 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Křížková,	Alena 
Nárůst	mzdových	nerovností	mezi	pracovišti	v	USA	a	v	dalších	vysokopříjmových	zemích	včetně	ČR.	
Tisková	zpráva. 
Praha: Sociologický ústav, 2020. 2 s. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: gender inequality * labour market 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://www.soc.cas.cz/aktualita/narust-mzdovych-nerovnosti-mezi-pracovisti-v-usa-v-
dalsich-vysokoprijmovych-zemich-vcetne 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0312796 
 
0524848 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Pilnáček,	Matouš 
Volební	model	na	ZAČÁTKU	března	2020. 
[Likely voter model at the BEGINNING of March 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, pv200330. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: political Parties * elections * Chamber of Deputies 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/election-parties/5184-likely-voter-model-
at-the-beginning-of-march-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0309247 
 
0532560 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Pilnáček,	Matouš 
Volební	model	v	červenci	2020. 
[Likely voter model in July 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, pv200812. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: elections * Chamber of Deputies * likely voter * party preferences 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/election-parties/5258-likely-voter-model-
in-july-2020 
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Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311346 
 
0525602 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Pilnáček,	Matouš 
Volební	model	v	červnu	2020. 
[Likely voter model in June 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, pv200713. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: elections * Chamber of Deputies * likely voter * party preferences 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/election-parties/5232-likely-voter-model-
in-june-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311359 
 
0524815 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Pilnáček,	Matouš 
Volební	model	v	lednu	2020. 
[Likely voter model in January 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, pv200207. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: political Parties * elections * Chamber of Deputies 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/election-parties/5117-likely-voter-model-
in-january-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311390 
 
0524826 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Pilnáček,	Matouš 
Volební	model	v	únoru	2020. 
[Likely voter model in February 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, pv200222. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: political Parties * elections * Chamber of Deputies 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/election-parties/5148-likely-voter-model-
in-february-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311381 
 
0532579 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Pilnáček,	Matouš 
Volební	model	v	září	2020. 
[Likely voter model in September 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, pv200925. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: elections * Chamber of Deputies * likely voter * party preferences 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/election-parties/5286-likely-voter-model-
in-september-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311331 
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0524847 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Spurný,	Martin 
Angažovanost	občanů	a	zájem	o	politiku	–	únor	2020. 
[Involvement of Czechs in Public Life and Their Interest in Politics - February 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, pd200326. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: participation * political activities 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/democracy-civic-society/5182-
involvement-of-czechs-in-public-life-and-their-interest-in-politics-february-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0309248 
 
0524812 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Spurný,	Martin 
Česká	veřejnost	o	zdravotnictví	–	prosinec	2019. 
[Public Opinion on Health Care System - December 2019.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, oz200128. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: health care * financing of public health * insurance 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/health-leisure-time/5113-public-opinion-on-
health-care-system-december-2019 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311392 
 
0532575 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Spurný,	Martin 
Hodnocení	evropské	integrace	–	červenec	2020. 
[Opinions on European Integration – July 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, pm200914. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: European Union * integration * EU 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/international-relations/5280-opinions-on-
european-integration-july-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311334 
 
0524820 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Spurný,	Martin 
Hodnocení	působení	Miloše	Zemana	v	prezidentském	úřadě	–	leden	2020. 
[Public Opinion on Performance of President Miloš Zeman - January 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pi200217. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: president * Miloš Zeman 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/5136-
public-opinion-on-performance-of-president-milos-zeman-january-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311387 
 
0531693 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Spurný,	Martin 
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Názory	české	veřejnosti	na	pandemii	nemoci	COVID‐19	–	Naše	společnost	–	speciál	–	červen	2020. 
[Public opinion on COVID-19 pandemic – Our society – special – June 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, oz200715. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: health risk * China * coronavirus 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/relations-attitudes/5236-public-opinion-on-
covid-19-pandemic-our-society-special-june-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311357 
 
0524803 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Spurný,	Martin 
Názory	české	veřejnosti	na	sociální	zabezpečení	–	prosinec	2019. 
[Attitudes towards Czech social security system – December 2019.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, es200113. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: social policy * equality * social security system 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/social-policy/5093-attitudes-towards-
czech-social-security-system-december-2019 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311404 
 
0524813 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Spurný,	Martin 
Názory	české	veřejnosti	na	stav	důchodového	systému	ČR	–	prosinec	2019. 
[Attitudes toward retirement system of the Czech Republic – December 2019 2018.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, es200129. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: retirement * retirement system * pensions 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/social-policy/5115-attitudes-toward-
retirement-system-of-the-czech-republic-december-2019-2018 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311391 
 
0524849 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Spurný,	Martin 
Názory	veřejnosti	na	roli	muže	a	ženy	v	rodině	–	únor	2020. 
[Public Opinion on the Role of Men and Women in Family - February 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, ov200331. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: family * gender 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/relations-attitudes/5186-public-opinion-on-
the-role-of-men-and-women-in-family-february-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0309246 
 
0524927 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Spurný,	Martin 
Názory	veřejnosti	na	usazování	cizinců	v	ČR	–	březen	2020. 
[Public opinion on foreign nationals settling in the Czech Republic – March 2020.] 
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1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, ov200420. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: foreigners * long-term residing * immigrants 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/relations-attitudes/5200-public-opinion-on-
foreign-nationals-settling-in-the-czech-republic-march-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0309239 
 
0536272 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Spurný,	Martin 
Nový	typ	koronaviru	–	média	a	informace	o	něm	–	Naše	společnost	–	speciál	–	listopad	2020. 
[The New Coronavirus – media and information - Our Society - November 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, oz201205. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: coronavirus * Covid-19 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/media/5338-the-new-coronavirus-media-
and-information-our-society-november-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315478 
 
0525598 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Spurný,	Martin 
Nový	typ	koronaviru	–	zájem,	zkušenosti	a	změny	chování	české	veřejnosti	‐	Naše	společnost	‐	
speciál	‐	červen	2020. 
[The new coronavirus - interest, experience and changes in the behavior of the Czech public - 
Our society - special - June 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, oz200703. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: coronavirus * COVID-19 * experiences 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/health-leisure-time/5224-the-new-
coronavirus-interest-experience-and-changes-in-the-behavior-of-the-czech-public-our-society-
special-june-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311363 
 
0524825 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Spurný,	Martin 
Občané	o	inflaci	a	reálných	příjmech	–	leden	2020. 
[Inflation And Real Income Of Households In View Of Public - January 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, ev200226. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Inflation * Income 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/economic-development/5150-inflation-
and-real-income-of-households-in-view-of-public-january-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311382 
 
0532545 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Spurný,	Martin 
Občané	o	materiálních	životních	podmínkách	svých	domácností	–	červen	2020. 
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[Citizens on Material Living Conditions of Their Households - June 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, eu200728. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: material living conditions * households * expectation 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/work-income-living-level/5248-
citizens-on-material-living-conditions-of-their-households-june-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311351 
 
0524932 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Spurný,	Martin 
Postoje	české	veřejnosti	k	cizincům	–	březen	2020. 
[The Czech public's views on foreign nationals – March 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, ov200430b. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: foreigners 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/relations-attitudes/5208-the-czech-public-s-
views-on-foreign-nationals-march-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0309234 
 
0524928 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Spurný,	Martin 
Postoje	české	veřejnosti	k	integraci	cizinců	v	ČR	–	březen	2020. 
[Czech Public's Attitudes to the integration of Foreigners – March 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, ov200421. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: foreigners * immigrants * cultural habits 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/relations-attitudes/5201-czech-public-s-
attitudes-to-the-integration-of-foreigners-march-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0309238 
 
0535400 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Spurný,	Martin 
Postoje	české	veřejnosti	k	nošení	roušek	–	září	2020. 
[Attitudes of the Czech public towards wearing face masks – September 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, or201015. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: coronavirus * Covid-19 * face mask 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/health-leisure-time/5304-attitudes-of-the-
czech-public-towards-wearing-face-masks-september-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315495 
 
0532578 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Spurný,	Martin 
Postoje	české	veřejnosti	ke	svému	zaměstnání	–	červenec	2020. 
[Attitudes of Czech Public to Their Jobs – July 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, eu200921. 
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Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: jobs * workplace climate * workers 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/work-income-living-level/5284-
attitudes-of-czech-public-to-their-jobs-july-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311332 
 
0535395 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Spurný,	Martin 
Veřejnost	o	speciálních	školách	a	inkluzivním	vzdělávání	–	září	2020. 
[Public on Special Schools and Inclusive Education - September 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, or201008. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: education * special schools * physical or mental disabilities 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-
releases/other/other/5298-public-on-special-schools-and-inclusive-education-september-
2020/other/other/5294-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-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315498 
 
0524842 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Spurný,	Martin 
Zájem	politiků	o	názory	občanů,	možnosti	občanů	ovlivnit	veřejnou	sféru	a	jejich	pohled	na	
respektování	lidských	práv	–	únor	2020. 
[Politicians´ Interest in the Views of Citizens and Citizens' Ability to Influence the Public Sphere 
and Public Opinion on the Respect to Human Rights in the Czech Republic - February 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, pd200313. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: politicians * influence the public sphere 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/democracy-civic-society/5174-politicians-
interest-in-the-views-of-citizens-and-citizens-ability-to-influence-the-public-sphere-and-public-
opinion-on-the-functioning-of-democracy-and-respect-to-human-rights-in-the-czech-republic-
february-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0309252 
 
0533440 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Švarcová,	Markéta	‐	Marková	Volejníčková,	Romana	‐	Křížková,	Alena 
Jak	zlepšit	podnikání	žen	v	ČR?	Tisková	zpráva. 
[how to improve women's entrepreneurship in the Czech Republic? Press Release.] 
1. - Praha: Sociologický ústav, 2020. 1 s. 
Grant ostatní:ESF(CZ) CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0006269 
Program:Operační program Zaměstnanost 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: women entrepreneurship * precarity * state administration bodies 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
http://osvc.soc.cas.cz/sites/osvc.soc.cas.cz/files/tz_-_jak_zlepsit_podnikani_zen_v_cr_0.pdf 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311822 
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0532570 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tuček,	Milan 
Česká	veřejnost	o	nezaměstnanosti	–	červenec	2020. 
[Czech Public on Unemployment - July 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, eu200831. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: unemployment * labour-market * living 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/work-income-living-level/5272-czech-
public-on-unemployment-july-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311339 
 
0532549 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tuček,	Milan 
Hodnocení	ochrany	životního	prostředí	–	červen	2020. 
[Evaluation of environmental protection - June 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 12 s. Tiskové zprávy CVVM, ov200713. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: enviromental protection * environment 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/ecology/5252-evaluation-of-environmental-
protection-june-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311349 
 
0536331 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tuček,	Milan 
Hodnocení	připravenosti	státu	a	jeho	institucí	na	epidemii	COVID‐19	a	míra	obav	spojená	s	
COVIDem	‐	Naše	společnost	‐	speciál	‐	listopad	2020. 
[Evaluation of reaction of state and its preparedness to COVID-19 epidemic and level of concerns 
connected to COVID-19 - Our society - special - November 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, pi201215. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: coronavirus * Covid-19 * tracing 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/5340-
evaluation-of-reaction-of-state-and-its-preparedness-to-covid-19-epidemic-and-level-of-
concerns-connected-to-covid-19-our-society-special-november-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315500 
 
0535397 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tuček,	Milan 
Hodnocení	reakce	a	připravenosti	státu	a	jeho	institucí	na	epidemii	COVID‐19	‐	Naše	společnost	‐	
září	2020. 
[Evaluation of reaction of state and its preparedness to COVID-19 epidemic - Our society - 
September 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, pi201012. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: coronavirus * covid-19 * measures 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
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https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/5300-
evaluation-of-reaction-of-state-and-its-preparedness-to-covid-19-epidemic-our-society-
september-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315497 
 
0532544 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tuček,	Milan 
Hodnocení	reakce	a	připravenosti	státu	a	jeho	institucí	na	epidemii	COVID‐19	‐	Naše	společnost	‐	
červen	2020. 
[Evaluation of reaction of state and its preparedness to COVID-19 epidemic - Our society - June 
2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, pi200709. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: coronavirus * Covid-19 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/5246-
evaluation-of-reaction-of-state-and-its-preparedness-to-covid-19-epidemic-our-society-june-
2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311352 
 
0532562 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tuček,	Milan 
Hodnocení	reakce	a	připravenosti	státu	a	jeho	institucí	na	epidemii	COVID‐19	‐	Naše	společnost	‐	
červenec	2020. 
[Evaluation of reaction of state and its preparedness to COVID-19 epidemic - Our society - July 
2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, pi200820. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: coronavirus * Covid-19 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/5262-
evaluation-of-reaction-of-state-and-its-preparedness-to-covid-19-epidemic-our-society-july-
2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311344 
 
0524838 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tuček,	Milan 
Mínění	o	motivech	vstupu	do	politiky	–	únor	2020. 
[Public Opinion on the Reasons to Participate in Politics – February 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, pd200310. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: politics * participation * entering the politics 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/democracy-civic-society/5166-public-
opinion-on-the-reasons-to-participate-in-politics-february-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311372 
 
0524881 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tuček,	Milan 
Míra	naléhavosti	různých	oblastí	veřejného	života	–	březen	2019. 
[Public opinion on how urgently various areas of public life need to be addressed – March 2020.] 
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1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 21 s. Tiskové zprávy CVVM, po200414. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: urgency * public life 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/other/5196-public-opinion-on-how-
urgently-various-areas-of-public-life-need-to-be-addressed-march-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0309241 
 
0524827 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tuček,	Milan 
Názor	na	zadlužení	obyvatel	a	státu	–	leden	2020. 
[Opinion on the Indebtment of Citizens and the State - January 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, er200227. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: indebtment 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/other/5152-opinion-on-the-
indebtment-of-citizens-and-the-state-january-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311380 
 
0524808 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tuček,	Milan 
Názory	na	poplatky	ve	zdravotnictví	a	jiná	vybraná	opatření	–	prosinec	2019. 
[Public Views on Fees and Some Other Measures in Healthcare - December 2019.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, oz200122. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: health care * charges for medication * charges for doctor visit 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/health-leisure-time/5105-public-views-on-
fees-and-some-other-measures-in-healthcare-december-2019 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311395 
 
0524828 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tuček,	Milan 
Názory	občanů	na	přijatelnost	půjček	–	leden	2020. 
[Public Opinion on Acceptability of Loans and Debts - January 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, er200228. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: debts * expenses * repayment 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/other/5154-public-opinion-on-
acceptability-of-loans-and-debts-january-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311379 
 
0524807 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tuček,	Milan 
Názory	občanů	na	úroveň	sociálního	zabezpečení	v	ČR	a	alokaci	veřejných	prostředků	–	prosinec	
2019. 
[Public opinion on social security in the Czech Republic and allocation of public funds – 
December 2019.] 
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1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, es200121. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: social policy * allocation of public funds 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/social-policy/5103-public-opinion-on-
social-security-in-the-czech-republic-and-allocation-of-public-funds-december-2019 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311396 
 
0525601 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tuček,	Milan 
Obavy	veřejnosti	o	zdraví	spojené	se	šířením	koronaviru	a	finanční	situace	domácností	‐	Naše	
společnost	‐	speciál	‐	červen	2020. 
[Public concerns about health and evaluation of financial situation of households concerning the 
spread of coronavirus - Our society - special - June 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, ov200710. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: health risk * economic situation * coronavirus 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/relations-attitudes/5230-public-concerns-
about-health-and-evaluation-of-financial-situation-of-households-concerning-the-spread-of-
coronavirus-our-society-special-june-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311360 
 
0525582 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tuček,	Milan 
Obavy	veřejnosti	spojené	se	šířením	koronaviru	‐	Naše	společnost	‐	speciál	‐	květen	2020. 
[Public concerns about the spread of coronavirus - Our society - special - May 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, ov200619. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: health risk * economic situation * coronavirus 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/relations-attitudes/5220-public-concerns-
about-the-spread-of-coronavirus-our-society-special-may-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311367 
 
0532572 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tuček,	Milan 
Ochota	přijmout	zaměstnání	–	červenec	2020. 
[Willingness to Take Up Employment - July 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, eu200901. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: unemployment * overtime work * nightwork * work on weekends 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/work-income-living-level/5274-
willingness-to-take-up-employment-july-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311337 
 
0535392 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tuček,	Milan 
Postoje	obyvatel	České	republiky	k	novele	zákona	o	českém	školství,	platbám	za	vysoké	školy	a	
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státním	maturitám	–	září	2020. 
[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 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, or201005. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: education * educational system * graduation tests 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/other/5294-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-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315504 
 
0525420 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tuček,	Milan 
Spokojenost	s	různými	aspekty	osobního	života	‐	Naše	společnost	‐	speciál	‐	květen	2020. 
[Satisfaction with various aspects of personal life - Our society - special - May 202020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, ov200618. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Satisfaction * future security * health 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/relations-attitudes/5218-satisfaction-with-
various-aspects-of-personal-life-our-society-special-may-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311365 
 
0525603 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tuček,	Milan 
Spokojenost	s	různými	aspekty	osobního	života	‐	Naše	společnost	‐	speciál	‐	červen	2020. 
[Satisfaction with various aspects of personal life - Our society - special - June 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, ov200713. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Satisfaction * aspects of life 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/relations-attitudes/5234-satisfaction-with-
various-aspects-of-personal-life-our-society-special-june-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311358 
 
0524880 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tuček,	Milan 
Spokojenost	se	stavem	vybraných	oblastí	veřejného	života	–	únor	2020. 
[Happiness with the state of selected areas of public life – February 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 20 s. Tiskové zprávy CVVM, ps200414. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: goods and services * unemployment * culture * corruption * economic crime * 
immigration 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/political-situation/5194-happiness-with-
the-state-of-selected-areas-of-public-life-february-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0309242 
 
0524931 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
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Tuček,	Milan 
Tolerance	k	vybraným	skupinám	obyvatel	–	březen	2020. 
[Tolerance to Selected Groups of Population - March 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, ov200430. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: social groups * tolerance 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/relations-attitudes/5206-tolerance-to-
selected-groups-of-population-march-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0309236 
 
0524801 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tuček,	Milan 
Veřejnost	o	svých	obavách	z	různých	hrozeb	a	o	očekáváních	do	budoucna	–	listopad	2019. 
[Feeling of Safety, Security Risks and Threats from Perspective of Czech Public - November 
2019.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 13 s. Tiskové zprávy CVVM, po200106. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: security * threat 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/politicke-ostatni/5083-verejnost-o-svych-
obavach-z-ruznych-hrozeb-a-o-ocekavanich-do-budoucna-listopad-2019 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311406 
 
0524929 - SOÚ 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tuček,	Milan 
Vztah	české	veřejnosti	k	národnostním	skupinám	žijícím	v	ČR	–	březen	2020. 
[The Czech public’s views of ethnic groups living in the Czech Republic – March 2020.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, ov200429. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: national groups * minority 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/relations-attitudes/5204-the-czech-public-s-
views-of-ethnic-groups-living-in-the-czech-republic-march-2020 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0309237 
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Ostatní	výsledek	–do	RIV	jako	Ostatní	–	1	

	
Ostatní výsledek – do RIV jako Ostatní - 1 
0539023 - SOÚ 2021 RIV CZ cze O - Ostatní výsledky 
Gibas,	Petr	‐	Šima,	Karel 
Editorství monotematického čísla „Kutilství v antropologické perspektivě“ časopisu Studia 
Ethnologica Pragensia. 
[Editorship of the thematic issue „Do-it-yourself in anthropological perspective“ of the Studia 
Ethnologica Pragensia journal.] 
2020 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: DIY * post-socialism 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://studiaethnologicapragensia.ff.cuni.cz/magazin/2020-1-2/ 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0316765 
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Ostatní	výsledek	–not	RIV	–	3	

	
0537451 - SOÚ 2021 CZ cze O - Ostatní výsledky 
Crofony,	Timea	‐	Rypáčková,	Pavla 
Genderové předsudky. 
[Gender Biases.] 
2020 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: gender biases * unconscious biases * gender stereotypes 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Social topics (Women´s and gender studies; Social issues; Family studies; Social 
work) 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315193 
 
0536800 - SOÚ 2021 CZ cze O - Ostatní výsledky 
Maršálková,	Kateřina 
Mentoringový program pro začínající vědkyně a vědce. 
[Mentoring program for early-career researchers.] 
2020 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: mentoring * early-career researchers * career development 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314551 
 
0537654 - SOÚ 2021 CZ cze O - Ostatní výsledky 
Tenglerová,	Hana 
Genderová rovnost ve výzkumu a vývoji - příručka pro poskytovatele. 
[Gender equality in research and innovation. A handbook for research funding organisations.] 
2020 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: gender equality * research funding organisations * policy measures 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315475 
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Novinový	článek	–	not	RIV	–	11	

	
0536546 - SOÚ 2021 CZ cze N - Článek v novinách 
Chylíková,	Johana 
Veřejná vyjádření celebrit během pandemie ukazují, jak umí přetavit slávu ve společenský vliv.  
[Celebrities show us their ability to melt the fame to political power.] 
Deník	N. 5.10. 2020 (2020). ISSN 2571-1717 
Grant CEP: GA MŠk LM2018135 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: cultural studie * sociology * celebrity * politics 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://denikn.cz/453325/verejna-vyjadreni-celebrit-behem-pandemie-ukazuji-jak-umi-
pretavit-slavu-ve-spolecensky-vliv/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314314 
 
0536547 - SOÚ 2021 CZ cze N - Článek v novinách 
Chylíková,	Johana 
Vulgární Luther a viktoriánská cudnost, která nám zavřela oči.  
[Vulgar Luther and the Victorian morality that made us blind.] 
Deník	N. 28.02.2020 (2020). ISSN 2571-1717 
Grant CEP: GA MŠk LM2018135 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: cultural history * sociology * morality * values * behaviour 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://denikn.cz/299291/vulgarni-luther-a-viktorianska-cudnost-ktera-nam-zavrela-oci/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314315 
 
0536550 - SOÚ 2021 CZ cze N - Článek v novinách 
Chylíková,	Johana 
Nemožný únik do konzumu.  
[Impossibility to escape through consumerism.] 
Prostor. Č. 114 (2020), s. 162-171. ISSN 0862-7045 
Grant CEP: GA MŠk LM2018135 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: sociology * philosophy * consumerism 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314318 
 
0538398 - SOÚ 2021 CZ cze N - Článek v novinách 
Veitová,	Kristýna 
Vědkyním hrozí, že je současný stav vyloučí z vědy.  
[Current situation puts female scientists at risk of leaving science.] 
Deník	Referendum. 9.5.2020 (2020). ISSN 2533-5987 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: gender dimension in research 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://denikreferendum.cz/clanek/31163-rozhovor-vedkynim-hrozi-ze-je-soucasny-stav-
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vylouci-z-akademicke-drahy  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0316204 
 
0538400 - SOÚ 2021 CZ cze N - Článek v novinách 
Veitová,	Kristýna 
Rozhovor s Ninou Fárovou: Špatných učitelů je stejně jako špatných učitelek.  
[Interview with Nina Fárová: There are as many bad male teachers as bad female teachers.] 
Deník	Referendum. 16.8.2020 (2020). ISSN 2533-5987 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: gender dimension in research 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://denikreferendum.cz/clanek/31539-rozhovor-s-ninou-farovou-spatnych-ucitelu-je-
stejne-jako-spatnych-ucitelek  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0316206 
 
0538402 - SOÚ 2021 CZ cze N - Článek v novinách 
Veitová,	Kristýna 
Jedna velikost nesedí všem I.  
[One size doesn’t fit all I.] 
Technický	týdeník. 8.7.2020 (2020). ISSN 0040-1064 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: gender dimension in research 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://www.technickytydenik.cz/rubriky/archiv/jedna-velikost-nesedi-vsem-i_50696.html  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0316207 
 
0538403 - SOÚ 2021 CZ cze N - Článek v novinách 
Veitová,	Kristýna 
Jedna velikost nesedí všem II.  
[One size doesn’t fit all II.] 
Technický	týdeník. 4.8.2020 (2020). ISSN 0040-1064 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: gender dimension in research 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://www.technickytydenik.cz/rubriky/archiv/jedna-velikost-nesedi-vsem-ii_50905.html  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0316212 
 
0538404 - SOÚ 2021 CZ cze N - Článek v novinách 
Veitová,	Kristýna 
Jedna velikost nesedí všem III.  
[One size doesn’t fit all III.] 
Technický	týdeník. 3.9.2020 (2020). ISSN 0040-1064 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: gender dimension in research 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://www.technickytydenik.cz/rubriky/archiv/jedna-velikost-nesedi-vsem-iii_51082.html  
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Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0316208 
 
0538405 - SOÚ 2021 CZ cze N - Článek v novinách 
Veitová,	Kristýna 
Jedna velikost nesedí všem IV.  
[One size doesn’t fit all IV.] 
Technický	týdeník. (2020). ISSN 0040-1064 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: gender dimension in research 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0316209 
 
0538406 - SOÚ 2021 CZ cze N - Článek v novinách 
Veitová,	Kristýna 
Jedna velikost nesedí všem V.  
[One size doesn’t fit all V.] 
Technický	týdeník. 30.10.2020 (2020). ISSN 0040-1064 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: gender dimension in research 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://www.technickytydenik.cz/rubriky/archiv/jedna-velikost-nesedi-vsem-v_51418.html  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0316210 
 
0538407 - SOÚ 2021 CZ cze N - Článek v novinách 
Veitová,	Kristýna 
Jedna velikost nesedí všem VI.  
[One size doesn’t fit all VI.] 
Technický	týdeník. (2020). ISSN 0040-1064 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: gender dimension in research 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
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PŘÍLOHA	3	

Anotace	knižních	publikací	vydaných	Sociologickým	ústavem	
AV	ČR,	v.	v.	i.,	v	roce	2020	
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	Lukáš	Linek,	Ivan	Petrúšek	
Nerovnosti,	 sociální	 stát,	 politika.	 Postoje	 české	
veřejnosti	k	sociálnímu	státu	v	letech	1996	až	2016	
Kniha analyzuje postoje českých občanů k sociálnímu státu 
v delší časové perspektivě (1996‒2006‒2016). Díky tomu 
mohou autoři systematicky prozkoumat důležité teoretické 
otázky, které v této knize strukturují do pěti hlavních 
výzkumných témat: 1. vývoj postojů k sociálnímu státu; 
2. vývoj vztahu mezi socioekonomickým statusem a postoji 
k sociálnímu státu; 3. generační podmíněnost postojů 
k sociálnímu státu; 4. vývoj vztahu mezi postoji k sociálnímu 
státu a volebním chováním; 5. vliv korupce a jejího vnímání 
na postoje k sociálnímu státu. V prvních dvou kapitolách je 

proto nejprve popsán vývoj sociálního státu na území Česka a na jeho pozadí 
je představena konceptualizace a základní vysvětlení postojů k sociálnímu státu. Poté 
ve čtyřech kapitolách autoři postupně analyzují postoje k přerozdělování, daňovému 
systému, rozsahu a financování sociálního státu. Na závěr se věnují tomu, nakolik jsou 
postoje k sociálnímu státu ovlivněny představou o rozšíření korupce a nakolik a jakým 
způsobem tyto postoje ovlivňují volební chování. 
Více: www.soc.cas.cz/publikace/socialni-stat-nerovnosti-politika-postoje-ceske-
verejnosti-k-socialnimu-statu-v-letech 
 
	

Veronika	 Hásová,	 Vojtěch	 Oliverius	 (Hana	 Tenglerová	
(ed.))	
Postavení	žen	v	 české	vědě.	Monitorovací	zpráva	za	rok	
2018	
Každoroční statistický přehled situace a vývoje v oblasti 
postavení žen v české vědě včetně mezinárodního srovnání 
ukazuje, že situace se sama od sebe pozitivním směrem 
nemění, naopak lze konstatovat mírně negativní tendence, 
tedy pokles zastoupení žen v nejvýznamnějších oblastech. 
V Evropě patříme mezi nejhorší. 
Více: www.soc.cas.cz/publikace/postaveni-zen-v-ceske-vede-
monitorovaci-zprava-za-rok-2018 
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Markéta	 Švarcová,	 Romana	 Marková	 Volejníčková,		
Alena	Křížková	
Podnikatelky?	
Kniha Podnikatelky? komplexně mapuje situaci podnikatelek 
v České republice. Vznikala jako jeden z hlavních výstupů 
tříletého projektu s názvem OSVČ jako prekérní práce, 
podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost 
Evropského sociálního fondu. Jejím cílem je upozornit na 
specifická rizika, která mohou provázet podnikání žen 
v různých etapách života nebo v různých situacích (např. 
finanční nejistota, rizika časové flexibility apod.), a poukázat 
na fenomén nedobrovolného a prekérního podnikání. 
Více: www.soc.cas.cz/publikace/podnikatelky 
	

Timea	 Crofony,	 Jana	 Dvořáčková,	 Pavla	 Rypáčková,	
Hana	Víznerová	
Jak	 na	 změnu:	 Genderová	 rovnost	 ve	 výzkumné	
instituci	
Tato metodika přináší praktický návod pro ty, kdo se snaží 
sobě i druhým vytvořit férové a otevřené pracoviště 
s cílem zajistit v něm genderovou rovnost. Příručka Jak na 
změnu přináší návod, užitečné rady, praktické postupy 
a doporučení jak pro zahájení iniciativ v otázkách rovných 

příležitostí ve výzkumných a vzdělávacích institucích, tak i praktické návody pro 
samotnou implementaci plánu genderové rovnosti. 
Více: www.soc.cas.cz/publikace/jak-na-zmenu-genderova-rovnost-ve-vyzkumne-
instituci 
	
	Kateřina	Burešová	
Rodičovství	a	partnerství	gayů	a	leseb	v	českém	právu	
Kniha přináší komplexní vhled do vývoje a současné 
podoby českého práva ve vztahu k partnerství a 
rodičovství gayů a leseb, případně párů stejného pohlaví. 
Diskutována jsou témata jako partnerství, manželství, 
družství či rodina. Specificky se publikace zaměřuje na 
stejnopohlavní vztahy spojené s rodičovstvím (tzv. 
homoparentalitou) a na práva a povinnosti z nich 
vyplývající, případně na práva a povinnosti v těchto 
vztazích v důsledku nastavení legislativy chybějící. 
V závěru kniha řeší možné aktuální změny českého právního řádu spojené se snahami 
posledních několika let (od roku 2013 do roku 2020) o tzv. přiosvojení v registrovaném 
partnerství nebo otevření manželství i párům stejného pohlaví. 
Více: www.soc.cas.cz/publikace/rodicovstvi-partnerstvi-gayu-leseb-v-ceskem-pravu 
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	Tomáš	Hoření	Samec,	Michal	Lehečka	(eds.)	
Pražská	panelová	sídliště	jako	místa	protikladů	
Pražská panelová sídliště jsou místa, kde se protíná mnoho 
protikladů: na jednu stranu jsou ceněna pro to, že zajistila 
praktické a relativně málo nákladné bydlení pro velký 
počet obyvatel, na druhou stranu byla často kritizována pro 
mnoho dílčích nedostatků i pro svůj celkový urbanistický 
koncept. Pro své obyvatele se mohou zdát jako místa, která 
se příliš nemění, místa, která jsou v jistém smyslu známá 
a obyčejná. Tato zdánlivá neměnnost se projevuje 
především v ustálenosti majetkových vztahů, kdy 

převažuje soukromé a družstevní vlastnictví bytů. To také souvisí s neměnností 
ve vztahu k sociálnímu a ekonomickému statusu obyvatel, kdy pražská sídliště jsou 
místem, kde stále bydlí střední třída. 
Více: www.soc.cas.cz/publikace/prazska-panelova-sidliste-jako-mista-protikladu  
	
	Petr	Gibas	a	kol.	
Kutilství:	Od	„udělej	si	sám“	po	DIY	
Kniha vztahuje kutilství k obecnějším otázkám o současné 
společnosti, jejím vývoji a proměně a otevírá tak kutilství 
jako téma a terén, skrze který je možné tyto otázky nově 
nahlížet a zkoumat. Ukazuje, v čem a proč je kutilství 
zajímavé (nejen) pro společenskou vědu nikoli samo o sobě, 
ale jako prostředek, skrze který je možné lépe porozumět 
palčivým problémům současnosti. Jde tedy o knihu více 
teoreticky zaměřenou, jejíž kapitoly představují jednotlivá 
pole odborného zájmu, pro která je kutilství v nejrůznějších 
podobách zajímavé jako téma, výzkumný terén i prostředek 
pro rozvoj hlubšího porozumění společenským problémům, 
a tedy způsob produktivního rozvoje teorií a konceptů na 
poli společenské vědy. 
Více: www.soc.cas.cz/publikace/kutilstvi-od-udelej-si-sam-po-diy 
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PŘÍLOHA	4	

Výroční	zpráva	podle	zákona	č.	106/1999	Sb.,	o	svobodném	
přístupu	k	informacím,	za	rok	2020	
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PŘÍLOHA	5	

Zpráva	auditora	o	ověření	účetní	závěrky	za	rok	2020	
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