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ÚVOD
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. (dále jen SOÚ AV ČR), vykonával v roce 2021 vědeckou
činnost v souladu se zákonnými podmínkami veřejné výzkumné instituce a s přijatým
dlouhodobým programem výzkumné činnosti. Výzkum SOÚ AV ČR je zaměřen na
sociologickou analýzu dlouhodobých sociálních procesů v české společnosti v kontextu
rozvoje znalostní společnosti, lidského, sociálního a kulturního kapitálu, prohloubenou
o aktuální zkoumání sociálně, politicky, ekonomicky či hodnotově podmíněných trendů.
Vědecká tematická zaměření
Sociologický výzkum a výzkum veřejného mínění byly 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.
Hodnocení ústavu v rámci procesu hodnocení pracovišť AV ČR
V roce 2021 bylo završeno hodnocení ústavu v rámci procesu hodnocení pracovišť
AV ČR. za období 2015–2019. Dokumenty z hodnocení včetně veřejných částí hodnotící
zprávy SOÚ AV ČR jsou dostupné na webu AV ČR (www.avcr.cz/cs/o-nas/hodnoceni/).
V březnu online formou proběhlo setkání ústavu s hodnoticí komisí za účasti vedení
ústavu a vedoucích hodnocených týmů. V červnu 2021 SOÚ AV ČR obdržel první verzi
závěrečné zprávy hodnoticí komise pro sociální vědy a zaslal zpět připomínky, kde
upozornil na několik věcných nepřesností a zavádějící vyjádření. Hodnoticí komise
připomínky akceptovala a zapracovala do finální verze zprávy, která byla doručena
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v červenci. Hodnoticí zpráva a dílčí výsledky hodnocení byly předány jednotlivým
oddělením a podrobeny důkladné analýze. Zpráva byla v SOÚ AV ČR vyhodnocena jako
víceméně objektivní a s výrazně kladným vyzněním. Žádný tým ústavu nebyl hodnocen
jako výrazně podprůměrný, hodnotitelé nenavrhli zásadní změny v organizační
struktuře nebo výzkumném zaměření pracovních týmů. V listopadu proběhly na základě
výsledků hodnocení negociace mezi vedením ústavu a zástupci vedení AV. Výsledky
hodnocení a doporučení budou promítnuty do plánů dalšího rozvoje ústavu
a jednotlivých oddělení.
Projektová a grantová aktivita
V roce 2021 byla výzkumná činnost prováděna v rámci výzkumných projektů, které byly
podpořeny granty. Celkem bylo v různých fázích rozpracování řešeno 61 projektů.
Z tohoto počtu bylo 17 projektů podpořeno GA ČR (16 standardních projektů a jeden
mezinárodní projekt). Čtrnáct projektů bylo podpořeno TA ČR (12 projektů v rámci
programů ÉTA a dva projekty v rámci programu Prostředí pro život). SOÚ AV ČR byl
také nositelem pěti projektů financovaných MŠMT ČR, které zahrnovaly dva projekty
velkých infrastruktur pro VaVaI, jeden projekt programu Inter-excelence a dva projekty
sdílených činností. Z Ministerstva kultury v rámci programu NAKI byl podpořen jeden
projekt a jeden projekt byl podpořen z MV ČR v rámci programu IMPAKT 1. Pracovníci
SOÚ AV ČR se dále podíleli na řešení dvou projektů v rámci operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání. V rámci Evropského výzkumného prostoru bylo podpořeno
16 projektů, z toho bylo osm projektů podpořeno v rámci programu Horizont 2020
(jeden projekt v pozici koordinátora), osm projektů z prostředků CESSDA Reseach
Infrastructure a jeden projekt v rámci Horizon Europe v pozici třetí strany). Z Active
Citizens Fund byly podpořeny dva projekty v rámci programu Active Citizens Fund,
financovaného z Fondů EHP a Norska 2014–2021.
Z institucionálních prostředků Akademie věd byly podpořeny dva významné projekty
v rámci programů Lumina quaeruntur a NORFACE.
Výzkumná činnost byla také podpořena dotací na dlouhodobý koncepční rozvoj
a dalšími interními programy AV ČR a SOÚ AV ČR je současně zapojen do dvou sítí
v rámci programu COST (The pan-European Family Support Research Network.
A bottom-up, evidence-based and multidisciplinary approach; Traces as Research
Agenda for Climate Change, Technology Studies, and Social Justice).
Během roku 2021 byly rovněž podávány další žádosti o podporu grantových projektů,
které by měly doplnit vědecký program ústavu v následujících letech. Celkem bylo
podáno 30 návrhů projektů v rámci zveřejněných výzev v ČR (GA ČR, TA ČR, MŠMT), ze
zahraničí v rámci programů EC – H2020, Horizon Europe a ostatních zahraničních
programů – CESSDA AS, Norface a Hera či Independent Social Research Foundation
a Volkswagen Stiftung.
Podrobně o projektové činnosti v kapitolách 3.2 až 3.6.
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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 národní archiv dat ze sociálněvědních výzkumů,
tvorbu a zpřístupnění vědeckých databází v rámci kontinuálních programů výběrových
šetření, která vytváří zázemí pro mezinárodní a časové komparace, zajištění zapojení ČR
do mezinárodních výzkumných programů a sítí, vydávání vědeckých oborových
časopisů, veřejně přístupnou oborovou knihovnu a realizaci interdisciplinárních
vědeckých agend.
Velký význam má zapojení České republiky 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 realizovaným prioritním
projektům evropské strategie budování velkých výzkumných infrastruktur ESFRI
Roadmap. SOÚ AV ČR je sídlem národních uzlů těchto distribuovaných výzkumných
infrastruktur.
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. Pokračovala realizace kontinuálního
výzkumu veřejného mínění (CVVM), probíhaly plánované národní i mezinárodní aktivity
Národního kontaktního centra – ženy a věda a další rozšiřující aktivity. SOÚ AV ČR
i v roce 2020 zajišťoval účast ČR v Mezinárodním programu sociálního výzkumu ISSP.
European Social Survey – ESS
SOÚ AV ČR pokračoval ve spolupráci na budování evropské výzkumné infrastruktury
ESS ERIC (European Social Survey). Tato spolupráce je podpořena projektem MŠMT
„Český národní uzel ESS“ (ESS-CZ a „Výzkum na ESS Round 9 a ESS Round 10“). Cílem
ESS je umožnit dlouhodobý mezinárodní srovnávací výzkum evropských společností,
který je prováděn v celé Evropě. V rámci infrastruktury ESS jsou realizovány
ve dvouletých cyklech mezinárodní kvantitativní výzkumy hodnot formou osobních
rozhovorů. Smyslem je měřit postoje, názory a vzorce chování různých populací ve více
než třiceti evropských zemích a dosáhnout a rozšířit vyšší standardy přísnosti
v mezinárodním výzkumu v sociálních vědách. Mezi klíčové aktivity ESS v letech 2020–
2021 patřila implementace ESS Round 10 o digitálních sociálních kontaktech
v pracovním a rodinném životě a porozumění a hodnocení demokracie. A dále odpověď
na výzvy s omezeními spojenými s pandemií COVID-19, které ovlivňovaly práci v terénu.
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Mezinárodní program sociálního výzkumu – ISSP
SOÚ AV ČR též zajišťuje účast ČR v Mezinárodním programu sociálního výzkumu ISSP,
který kontinuálně vytváří nejrozsáhlejší databázi z komparativních postojových šetření
na světě za účasti zhruba 40 zemí. Také v tomto programu byla kvůli pandemii realizace
terénních šetření odložena. V roce 2021 byl ovšem připraven a do mezinárodní databáze
zařazen český datový modul z předchozího šetření ISSP 2019 Sociální nerovnosti. V roce
2021 byla Česká republika zvolena do ISSP Standing Committee, výboru, který zajišťuje
řízení programu. Český tým pokračoval v členství v prestižních ISSP Methodology
Committee a ISSP Demographic Methods Group a předsedal ISSP Translation Group.
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. 2021 uloženo 1020
souborů dat, které jsou přístupné v režimu open access nejširší vědecké komunitě pro
účely statistické analýzy. V průběhu roku 2021 bylo nově zpřístupněno 56 souborů.
Nově se zaregistrovalo 427 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. 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.
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.
V roce 2021 pokračovaly spolupráce 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.
Šestistranná dohoda mezi Sociologickým ústavem AV ČR, Sociologickým ústavem Čínské
12

akademie sociálních věd (Institute of Sociology, Chinese Academy of Social Sciences),
Sociologickým ústavem Maďarské akademie věd, Ústavem pro filosofii a sociologii
Polské akademie věd, Sociologickým ústavem Slovenské akademie věd a Ústavem pro
filosofii a sociologii Bulharské akademie věd je uzavřena na období 2020–2025. Dohoda
navazuje na bilaterální dohody vyššího stupně mezi výše uvedených akademiemi zemí.
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. Ředitel ústavu Mgr. Jindřich Krejčí,
Ph.D., zastupoval Českou republiku na Valném shromáždění konsorcia CESSDA ERIC.
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
V březnu 2021 byl doc. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc., dosavadní ředitel SOÚ AV ČR,
zvolen do Akademické rady AV ČR. Protože jeho nová pozice je nekompatibilní s pozicí
ředitele, na tuto funkci rezignoval. Následně byl řízením ústavu pověřen Mgr. Jindřich
Krejčí, Ph.D., který předtím zastával funkci prvního zástupce ředitele, a Rada SOÚ AV ČR
zahájila proces výběru nového ředitele. S účinností od 1. 9. 2021 byl na základě
doporučení výběrové komise, Rady SOÚ AV ČR a Akademické rady AV ČR jmenován Mgr.
Jindřich Krejčí, Ph.D., novým ředitelem SOÚ AV ČR.
V roce 2021 nedošlo k žádným dalším 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. Na podzim 2021 byla zahájená příprava Plánu genderové rovnosti SOÚ AV ČR
na léta 2022–2025. V návaznosti na jednání se základní organizací odborů v SOÚ AV ČR
proběhlo též šetření priorit pracovníků a pracovnic v rámci oddělení ústavu k využívání
prostředků ze sociálního fondu. Personální vývoj ústavu lze v roce 2021 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 rámci interního systému hodnocení vědeckého výkonu, jehož výsledky se
promítly do výše ročních odměn u nejvýkonnějších pracovníků a pracovnic.
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Dne 9. 12. 2021 proběhlo Shromáždění výzkumných pracovníků SOÚ AV ČR za účelem
volby členů Rady na další funkční období od 15. 1. 2022 do 14. 1. 2027. Shromáždění a
volba proběhly online formou. Do Rady na další funkční období byli zvoleni následující
kandidáti na pozice externích členů: Mgr. Ing. Miloslav Bahna, Ph.D., prof. RNDr. Dušan
Drbohlav, CSc., doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc., doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D., Mgr.
Lucie Vidovićová, Ph.D., a následující kandidáti na pozice interních členů: doc. PhDr.
Josef Bernard, Ph.D., prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D., doc. Mgr. Radka Dudová, Ph.D.,
prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D., doc. RNDr. Petr Jehlička, Ph.D., doc. RNDr. Tomáš
Kostelecký, CSc., Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D., Mgr. Marcela Linková, Ph.D., PhDr. Zdenka
Mansfeldová, CSc., Mgr. et Mgr. Paulína Tabery.
Příprava plánu genderové rovnosti pro SOÚ AV ČR
Ředitel SOÚ AV ČR Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D., dne 15. září 2021 jmenoval Komisi pro
plán genderové rovnosti (dále jen Komise GEP) a zahájil tak proces přĳetí závazku k
formálnímu prosazení systémových a udržitelných změn v oblasti genderové rovnosti v
rámci instituce. Velká pozornost byla věnována personálnímu zajištění činnosti komise s
cílem, aby Komise GEP reprezentovala různorodost pracovnic a pracovníků napříč
organizační strukturou. Devět členek a členů reprezentovalo různá výzkumná i servisní
oddělení SOÚ AV ČR, různé věkové kategorie a kvalifikační stupně a různé druhy
expertízy včetně expertízy z oblasti rozvoje lidských zdrojů, personalistiky a výzkumu
genderové rovnosti.
Na podzim 2021 komise pracovala na realizaci genderového auditu. V jeho rámci byly
zpracovány zaměstnanecké statistiky v podobě genderově segregovaných dat, byla
vypracována obsahová analýza institucionálních dokumentů a opatření, která se
vztahují k pěti sledovaným oblastem GEP, a byla zahájena dotazníková šetření
zaměstnankyň a zaměstnanců SOÚ AV ČR (šetření zahájena v prosinci 2021, dokončena
v lednu 2022). Aby mohly být zahrnuty do výzkumu i nečesky mluvící osoby zaměstnané
v SOÚ AV ČR, byly dotazníky přeloženy do anglického jazyka. Výsledky genderového
auditu byly v roce 2022 zpřístupněny pracovnicím a pracovníkům SOÚ AV ČR a stala se
podkladem pro zpracování Plánu genderové rovnosti SOÚ AV ČR na léta 2022 - 2026.
Výsledky atestací
Atestační řízení proběhlo 15. 11. 2021 s ohledem na epidemiologickou situaci hybridní
formou za účasti osmi z celkem devíti členů Atestační komise SOÚ AV ČR. Atestováno
bylo 30 pracovníků a pracovnic, z toho tři na vlastní žádost. Atestační komise všem
atestovaným pracovníkům a pracovnicím doporučila prodloužit pracovní smlouvu.
V některých případech bylo doporučeno zařazení do jiného než navrhovaného
kvalifikačního stupně. Následně byl zveřejněn seznam všech pracovníků s povinností
atestace podle zařazení dle stupňů Kariérního řádu.
Vědecké hodnosti a ceny
V roce 2020 pokračoval profesní růst pracovníků a pracovnic. V průběhu roku 2021 byly
nově uděleny pracovnicím a pracovníkům tyto tituly: tři tituly docent, tři tituly Ph.D.
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Celkově se v roce 2020 účastnilo doktorského studia 12 pracovnic a pracovníků ústavu –
v různých formách studia a při různých velikostech pracovního úvazku. Pracovníci
a pracovnice ústavu získali v roce 2021 nejméně čtyři různá ocenění za odbornou
a vzdělávací činnost.
Zapojení pracovníků do výuky studentů
V roce 2021 pokračovala akreditace dvou společných doktorských programů FSV UK
a SOÚ AV ČR a 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 2021 se pracovnice a pracovníci
SOÚ AV ČR podíleli na vzdělávání doktorandů na celkem šesti fakultách tří univerzit
v ČR. Pracovníci ústavu se podíleli také na vzdělávání magisterských a bakalářských
studentů včetně programů zahraničních univerzit, např. na Goetheho univerzitě ve
Frankfurtu a na Univerzitě v Basileji.
SOÚ AV ČR v boji s pandemií SARS-CoV-2
Rok 2021 byl podobně jako rok 2020 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.
• Výzkumná činnost byla z velké části realizována s využitím home-office, přístup na
pracoviště a setkávání na pracovišti byly omezeny. Byl významně omezen provoz
infrastruktury pro výzkumnou práci včetně např. provozu knihovny.
• 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 odkládána, jiná
zcela rušena. V případě mezinárodních a národních spoluprací se jednalo často
o náročné vyjednávání za účelem sladění organizačních opatření, výzkumných
metodik a postupů. Některá šetření úspěšně proběhla v období od června do září
2021. Některá šetření se podařilo přesunout do online prostoru. V roce 2021 se také
výrazně zvýšily ceny za služby v oblasti průmyslu sociálního výzkumu.
• 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.
• Realizace spoluprací výzkumných týmů na mezinárodní i národní úrovni se přesunula
do online prostoru, což přineslo řadu omezení. Plánované služební cesty byly z velké
části rušeny či přesouvány. 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.
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• 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.
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, snižovat 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. Již v roce 2020 bylo šetření operativně
rozšířeno a stalo se součástí plošného testování populace v rámci epidemiologického
plánu. V roce 2021 bylo toto šetření využito pro studii prevalence.
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. Jednalo se např. o opakované
moduly otázek s tematikami: Nový typ koronaviru – očkování a testování, Nový typ
koronaviru – zájem, chování a očekávání české veřejnosti, Veřejnost o testování a
očkování proti onemocnění COVID-19 nebo Nový typ koronaviru – obavy, média
a informace. Otázky k pandemii byly zařazovány též v rámci dalších modulů zaměřených
např. na názory občanů na zdravotní péči či české zdravotnictví obecně.
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.
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 včetně mezioborového projektu BY-COVID
(H2020) zaměřeného na vytváření datové základny v souvislosti s pandemií. Vedle
českých dat jsou k dispozici také data z dalších zemí ze specializovaných šetření COVID19, 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 od 1. 1. 2021 do 24. 3. 2021
byl ředitel RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. Po jeho zvolení do Akademické rady AV ČR byl
25. 3. 2021 pověřen řízením Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D., který byl k 1. 9. 2021
předsedkyní AV ČR jmenován do funkce řádného ředitele. 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 2021 rozvíjel výzkum v těchto výzkumných a infrastrukturněvýzkumných 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
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vědeckého periodika v oblasti sociologie v Česku, a řady dalších odborných
recenzovaných periodik. Provozuje veřejnosti přístupnou Sociologickou knihovnu.
Obrázek 1.1 – SOÚ AV ČR – organizační schéma k 31. 12. 2021
AV ČR
(zřizovatel)

Dozorčí rada

Poradní orgány:
Ústavní rada
Atestační komise
Mezinárodní
poradní sbor
Scientific
Advisory Board
of the Czech
Social Science
Data Archive
Škodní a
likvidační
komise

Ředitel

První zástupce ředitele
Zástupkyně ředitele pro
zahraniční styky a
vědeckou spolupráci

Rada SOÚ AV ČR

Shromáždění
výzkumných
pracovníků a
pracovnic

Zástupkyně ředitele pro
ekonomický rozvoj a
infrastrukturu výzkumu

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

Servisní oddělení:
Ekonomické oddělení (EO), IT (součást EO),
Sekretariát
Sociologická knihovna
Tiskové a ediční oddělení
Zdroj: SOÚ AV ČR
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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 2021 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.
• 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.
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• 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 do 24. 3. 2021 RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc., který zastával
tuto pozici v rámci druhého volebního období od 1. 5. 2017. V období od 25. 3. 2021 do
31. 8. 2021 byl pověřen řízením SOÚ AV ČR Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D., který byl
následně od 1. 9. 2021 jmenován novým ředitelem SOÚ AV ČR a nadále tuto funkci
vykonává.
V březnu 2021 byl doc. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc., dosavadní ředitel SOÚ AV ČR,
zvolen do Akademické rady AV ČR. Protože jeho nová pozice je nekompatibilní s pozicí
ředitele, na funkci ředitele rezignoval. V souvislosti s touto rezignací byl řízením ústavu
pověřen Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D., který předtím zastával funkci prvního zástupce
ředitele. Rada SOÚ AV ČR zahájila proces výběru nového ředitele. S účinností od
1. 9. 2021 na základě doporučení výběrové komise, Rady SOÚ AV ČR a Akademické rady
AV ČR prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., předsedkyně Akademie věd ČR, jmenovala Mgr.
Jindřicha Krejčího, Ph.D., novým ředitelem SOÚ AV ČR.
V období do 24. 3. 2021 byl prvním zástupcem ředitele Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D., který
na funkci rezignoval v souvislosti se svým pověřením řízením ústavu. Dne 1. 4. 2021 byl
prvním zástupcem ředitele jmenován doc. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. Zástupkyní
ředitele pro zahraniční styky a vědeckou spolupráci byla PhDr. Zdenka Mansfeldová,
CSc., a zástupkyní ředitele pro ekonomický rozvoj a infrastrukturu výzkumu Ing. Petra
Broskevičová. Obě jmenované vykonávaly své funkce nepřetržitě po celé období roku
2021 i po změně ředitele.

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.

21

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.
Hlavní činnosti Rady SOÚ AV ČR
V roce 2021 se uskutečnila čtyři řádná zasedání, která proběhla s ohledem na
epidemickou situaci převážně virtuální formou. Na 12. zasedání dne 22. 3. 2021 Rada
projednala a schválila účetní závěrku za rok 2020, rozpočet na rok 2021 a plán výnosů a
nákladů v rámci střednědobého rozpočtu na roky 2022–2023. Vedle toho projednala
návrh na udělení Prémie Otto Wichterleho pro rok 2020 Mgr. Tomáši Hořenímu
Samcovi, Ph.D. Na 13. zasedání konaném 10. 5. 2021 v návaznosti na vyhlášení
výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště předchozím
jednáním per rollam Rada ustavila výběrovou komisi a následně, na 14. zasedání dne
11. 6. 2021, vzala na vědomí její doporučení a navrhla předsedkyni AV ČR jmenovat
Mgr. Jindřicha Krejčího, Ph.D., ředitelem pracoviště. Na tomto zasedání Rada také
schválila Výroční zprávu o činnosti a hospodaření SOÚ AV ČR za rok 2020. Na svém
15. zasedání 22. 11. 2021 Rada schválila aktualizaci rozpočtu SOÚ AV ČR na rok 2021
a projednala návrh dvou směrnic: Směrnice o nakládání s osobními údaji a Směrnice
o nakládání s výsledky výzkumu, které byly následně schváleny jednáním per rollam, a
vzala na vědomí informaci o hodnocení pracoviště za období 2015–2019. Jednání Rady
per rollam se v roce 2021 konalo celkem 10, a to v termínech 31. 3. – 7. 4., 6.–19. 4., 20.–
28. 4., 14. 5. – 11. 6., 14. 5., 28. 7. – 3. 8., 7.–14. 9., 17.–22. 9., 5.–12. 10., 16.–21. 12.
Častým tématem těchto jednání, jakož i řádných zasedání bylo projednání
připravovaných projektů, dále bylo projednáno prodloužení funkčního období Atestační
komise, Rada na doporučení interní výběrové komise navrhla dvě kandidátky –
Mgr. Danielu Prokschovou, Ph.D., a Dr. Emiliji Tudzarovskou, MA, MSc., na udělení
podpory v „Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů“,
schválila vnitřní předpis Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem, projednala
návrh ustanovení RNDr. Tomáše Kosteleckého, CSc., prvním zástupcem ředitele
instituce.
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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 roce 2021 se uskutečnila tři zasedání, a to 17. 3. 2021, 26. 5. 2021 a 6. 10. 2021. Dále
se uskutečnilo pět jednání per rollam, která byla vyhlášena dne 29. 1. 2021, 31. 3. 2021
(vyhlášena dvě jednání per rollam), 1. 7. 2021 a 18. 11. 2021. Funkci tajemnice Dozorčí
rady vykonávala Mgr. Věra Patočková, M.A., Ph.D.
Na zasedáních Dozorčí rada projednala návrh rozpočtu na rok 2021 bez připomínek a
vzala na vědomí informace o jeho aktualizaci, dále vzala na vědomí informace o účetní
závěrce SOÚ AV ČR za rok 2020, o výši a struktuře nákladů a výnosů za rok 2020,
o střednědobém výhledu rozpočtu SOÚ AV ČR na roky 2022–2023, projednala bez
připomínek Výroční zprávu SOÚ AV ČR za rok 2020, jejíž součástí je zpráva auditora, a
projednala a schválila Zprávu o činnosti Dozorčí rady SOÚ AV ČR v roce 2020. Dozorčí
rada také zhodnotila manažerské schopnosti ředitele SOÚ AV ČR a určila auditora pro
provedení auditu účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2021. Dozorčí rada dále vzala
na vědomí informaci o plánovaných stavebních akcích SOÚ AV ČR a projednala a
schválila záměr provést stavební akci velkého rozsahu Rekonstrukce budovy Linhartská
135/4, Praha 1. Dozorčí rada také vzala na vědomí předkládané informace o aktuální
situaci SOÚ AV ČR.
V rámci jednání per rollam Dozorčí rada udělila předchozí písemné souhlasy k uzavření
Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi Sociologickým
ústavem AV ČR, v. v. i., 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; k
uzavření Dohody o narovnání a Dohody o prominutí dluhu mezi Sociologickým ústavem
AV ČR, v. v. i., Filosofickým ústavem AV ČR, v. v. i., a Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i.,
jako pronajímateli a Gastro hotelem, s. r. o., jako nájemcem; k uzavření Smlouvy o nájmu
prostor mezi Sociologickým ústavem AV ČR, v. v. i., Filosofickým ústavem AV ČR, v. v. i.,
a Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i., jako pronajímateli a VALDEMAR GREŠÍK –
NATURA, s. r. o., jako nájemcem; k uzavření Smlouvy o nájmu prostor mezi
Sociologickým ústavem AV ČR, v. v. i., Filosofickým ústavem AV ČR, v. v. i., a Ústavem
dějin umění AV ČR, v. v. i., jako pronajímateli a Havlíkova přírodní apotéka, s. r. o., jako
nájemcem; k uzavření Smlouvy o nájmu prostor mezi Sociologickým ústavem AV ČR,
v. v. i., Filosofickým ústavem AV ČR, v. v. i., a Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i., jako
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pronajímateli a MUDr. Ivanou LUKÁŠOVOU, praktickou zubní lékařkou, jako nájemcem;
k uzavření Smlouvy o nájmu prostor mezi Sociologickým ústavem AV ČR, v. v. i.,
Filosofickým ústavem AV ČR, v. v. i., a Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i., jako
pronajímateli a PhDr. Alenou MILTOVOU, Sociologické nakladatelství, jako nájemcem;
k uzavření Smlouvy o nájmu části nemovitosti mezi Sociologickým ústavem AV ČR,
v. v. i., Filosofickým ústavem AV ČR, v. v. i., a Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i., jako
pronajímateli a T-Mobile Czech Republic, a. s., jako nájemcem; k uzavření Smlouvy o
nájmu prostor mezi Sociologickým ústavem AV ČR, v. v. i., 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 a k uzavření Dohody o prominutí dluhu mezi
Sociologickým ústavem AV ČR, v. v. i., Filosofickým ústavem AV ČR, v. v. i., a Ústavem
dějin umění AV ČR, v. v. i., jako pronajímateli a Gastro hotelem, s. r. o., jako nájemcem.

1.1.3 Mezinárodní poradní sbor SOÚ AV ČR
Mezinárodní poradní sbor SOÚ AV ČR, který byl ustaven se souhlasem Akademické rady
AV ČR z předních odborníků v oborech, kterými se zabývá SOÚ AV ČR, pokračoval ve své
činnosti. V roce 2021 to byly zejména konzultace v souvislosti s mezinárodním
hodnocením ústavu včetně zapojení do přípravy prezenčního hodnocení, kdy dával
připomínky k prezentacím jednotlivých oddělení ústavu a vyjádření k výsledkům
hodnocení. Z důvodů pandemie byla setkání v roce 2021 organizována online.
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 2021 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 2021
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

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

Od–do

2018–2023
a
2018–2022

Zdroj: SOÚ AV ČR

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

Poradní orgán AV ČR

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.
PhDr. Zdenka
Mansfeldová, CSc.
PhDr. Zdenka
Mansfeldová, CSc.

členka Komise Programu podpory
perspektivních lidských zdrojů – Mzdová
podpora postdoktorandů na pracovištích
AV ČR
členka Rady Programu na podporu
mezinárodní spolupráce začínajících
výzkumných pracovníků
Členka Rady Strategie AV21

Od–do

2017–2021

2017–2021
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 standardně tvořen
10 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 jednak
odborníky všech důležitých oblastí (sociologie, metodologie, ekonomie, sociální politika),
technickým a organizačním zázemím i vlastní tazatelskou sítí, jejíž rozložení umožňuje
provádět jak celopopulační, tak specializovaná šetření.
Projekty řešené v roce 2021:
• Naše společnost (kontinuální výzkum veřejného mínění, řešitelky Mgr. et Mgr. Paulína
Tabery a Mgr. Naděžda Čadová)
• Podmínky a zdroje pro udržitelný rozvoj kvality pracovního života v ČR v éře
nastupující průmyslové revoluce (řešitel PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.)
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• Centrum socio-ekonomického výzkumu dopadů environmentálních politik (řešitelka
Mgr. et Mgr. Paulína Tabery)
• 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)
• Centrum pro podporu obyvatelstva pro případ skutečného nebo domnělého vzniku
mimořádných jaderných a radiačních událostí (řešitel PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.)

•
•

•

•
•

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.)
Odolná společnost pro 21. století, koordinátorka doc. RNDr. Mgr. Alice Koubová Ph.D.,
Ph.D., (FLÚ AV ČR): „Odolná společnost – výzkum veřejného mínění“ (řešitelka
Mgr. Naděžda Čadová)

Významné zakázky řešené v roce 2021:
• Průzkum situace Romů v letech 2020–2021 pro FRA – Agenturu Evropské unie pro
základní práva, koordinace Kantar.
• Vybraná témata vězeňství a trestní politiky pro Institut pro kriminologii a sociální
prevenci.
• Vnímání značky Akademie věd ČR pro Středisko společných činností AR ČR, v. v. i.
• Povolební studie 2021 (zařazení otázek) pro Fakultu sociálních studií Masarykovy
univerzity.
Tel.: +420 210 310 591, +420 286 840 129, e-mail: cvvm@soc.cas.cz; cvvm.soc.cas.cz
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Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA)
Vedoucí oddělení: Mgr. Yana Leontiyeva, 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
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 2021:
• CSDA – Český sociálněvědní datový archiv (řešitel Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.)
• BY-COVID: BEYOND COVID (řešitelka Mgr. Yana Leontiyeva, Ph.D.)
• CESSDA Widening Activities and Journal Outreach 2020 (řešitel Mgr. Jindřich
Krejčí, Ph.D.)
• CESSDA Trust Pilar (řešitel Mgr. Tomáš Čížek)
• CESSDA Resource Directory (řešitelka Mgr. Yana Leontiyeva, Ph.D.)
• CESSDA Training Events (řešitelka Mgr. Johana Chylíková, Ph.D.)
• Widening CESSDA European Coverage (řešitelka Mgr. Yana Leontiyeva, Ph.D.)
• CESSDA Survey on Researchers Needs and Widening the Perimeter of Data (řešitelka
Mgr. Yana Leontiyeva, Ph.D.)
• CESSDA Widening and Outreach Working Group 2021 (řešitel Mgr. Jindřich Krejčí,
Ph.D.)
• Škola jako integrační partner (řešitelka Mgr. Yana Leontiyeva, Ph.D.)
Tel.: +420 210
archiv.soc.cas.cz

310

231,

e-mail:

yana.leontiyeva@soc.cas.cz;

archiv@soc.cas.cz;

Ekonomická sociologie
Vedoucí oddělení: prof. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D.
Výzkumné oddělení ekonomické sociologie rozvíjí svoji činnost v široké oblasti mezi
ekonomií a sociologií s velkým přesahem do oblasti náboženských studií a historické
sociologie. V ekonomické oblasti jsou zkoumány především sociální a ekonomické
nerovnosti, příjmová diferenciace, objektivní a subjektivní faktory blahobytu, chudoba,
otázky spokojenosti v zaměstnání a v životě. V oblasti náboženských studií je
analyzováno kulturní a institucionální ukotvení religiozity a jejich vliv na proměny české
a slovenské religiozity v evropském i globálním kontextu. Ve vědeckopopularizační
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oblasti dlouhodobě pracujeme na správě a rozšiřování internetové Sociologické
encyklopedie a Religionistické encyklopedie.
Projekty řešené v roce 2021:
• 100 let Církve československé husitské: historicko-sociologická syntéza (řešitel prof.
PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D.)
• Metodologie a realita chudoby: Česká republika v evropském kontextu (řešitelka
PhDr. Martina Mysíková, Ph.D.)
Oddělení se také podílí na aktivitách v rámci programu Strategie AV21:
• 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.)
Tel.: +420 210 310 222, e-mail: 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).
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Projekty řešené v roce 2021:
• Genderové aspekty pandemie: redefinice péče v důsledku krize spojené s nemocí
Covid-19? (řešitelka doc. Mgr. Radka Dudová, Ph.D.)
• Digitalizace na trhu práce: výzvy, možnosti a nerovnosti pro starší pracující (řešitelka
PhDr. Alena Křížková, Ph.D.)
• Diverzita postojů a praktik péče o děti: jejich zdroje a dopady (řešitelka Mgr. Jana
Klímová Chaloupková, Ph.D.)
• WITH YOU*TH na cestě k aktivnímu občanství (řešitelky Mgr. Romana Marková
Volejníčková, Mgr. Markéta Švarcová)
• Prekarita jako reálná zkušenost sebezaměstnaných a mikropodniků (řešitelka
Mgr. Romana Marková Volejníčková)
• Možnosti a podmínky inovace ISPV (řešitelka PhDr. Marta Vohlídalová, Ph.D.)
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
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dvě základní oblasti: (1) sociologie vědy a vysokého školství z genderové perspektivy
(výzkumné systémy a transformace vědy a výzkumu po roce 1989; organizační změna ve
vysokoškolském a výzkumném sektoru; odpovědný výzkum a inovace; výzkumné kariéry
a mobilita; kombinace vědecké práce a soukromého života; genderový mainstreaming a
rovné příležitosti ve vědě; sexuální obtěžování v akademickém prostředí) a (2) sociální
studia vědy, techniky a medicíny (mikrobiopolitické občanství a sociální souvislosti
a přesahy mikrobimu; biosociální metabolismus; život pacientů s dysbiotickými střevy;
ekologické souvislosti produkce a zpracování potravin). NKC – gender a věda je členskou
organizací sítě RINGS The International Association of Research Centre of Advanced
Gender Studies. 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 2021:
• CASPER – Certification-Award Systems to Promote Gender Equality in Research
(řešitelka za partnera projektu Mgr. Marcela Linková, Ph.D.)
• CZERA – Prohloubení integrace výzkumného a inovačního ekosystému ČR do
Evropského výzkumného prostoru a podpora intenzivní mezinárodní spolupráce
výzkumných organizací a podniků ČR ve výzkumu, vývoji a inovacích (řešitelka
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.)
• Mikrobiologické občanství mezi antibiotickým a probiotickým režimem (řešitelka
projektu doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.)
• Odstranění bariér v systému pomoci obětem partnerského násilí (Mgr. Blanka
Nyklová, Ph.D., v projektu vede výzkumnou aktivitu v rámci spolupráce
organizace proFem a SOÚ AV ČR)
• RESISTIRÉ (RESpondIng to outbreakS through co-creaTIve inclusive equality
stRatEgies) (řešitelka za partnera projektu Mgr. Marcela Linková, Ph.D.)
• STRATIN+ – Strategická inteligence pro výzkum a inovace (řešitelka Mgr. Marcela
Linková, Ph.D.)
• Transformační procesy po roce 1989 optikou přeměny výzkumných ústavů
chemického průmyslu (hlavní řešitelka Mgr. Blanka Nyklová, Ph.D.)
• UniSAFE – Making universities and research organisationssafe from genderbased violence by buildinga knowledge base and operational tools (řešitelka za
partnera projektu Mgr. Marcela Linková, Ph.D.)
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Oddělení se také podílí na aktivitách v rámci výzkumných programů Strategie
AV21:
• Odolná společnost pro 21. století, koordinátorka Alice Koubová (členka koordinační
rady za SOÚ AV ČR doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.)
Významné zakázky řešené v roce 2021:
• FRANET – Data Collection and Research Services on Fundamental Rights Issues
(řešitelka doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.)
Významné stáže v roce 2021:
• Gendered Division of Labour in Smart Homes, Fulbright-Masaryk Program (Mgr. Nina
Fárová, 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 2021 byly výzkumy oddělení zaměřeny na téma
chápání a hodnocení demokracie, korupce, diskriminace, příčiny recidivy a ukončování
kriminální kariéry, ale také na vnímání sociálního státu či změny životních drah
v procesu vstupu do dospělosti.
Oddělení od roku 2002 spolupracuje na mezinárodním výzkumném projektu European
Social Survey (ESS), v jehož rámci probíhají každé dva roky v Evropských zemích
výzkumná šetření na významná témata. V roce 2020 se zapojilo do projektu CRONOS-2
(CROs-National Online Survey Panel), jehož koordinátorem je ESS ERIC. 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 roce 2021 byly zahájeny
dva projekty. Projekt „Korupce ve vybraných sektorech v České republice a možnosti
jejího snížení“ má za cíl za pomoci poznatků ze sociologie, politologie, prá va
a kriminologie urč it rozsah a formy korupce ve vybraný ch společ enský ch sektorech
v Ceské republice a doporuč it konkré tnı́ opatř enı́, která by mohla korupci v jednotlivý ch
sektorech snı́žit. Projekt „Diverzita postojů a praktik péče o děti: jejich zdroje a dopady“
se s pomocí kombinace kvantitativních a kvalitativních výzkumných metod soustředí na
výzkum postojů k rodičovství a péči o děti a na vztah mezi normativními přesvědčeními
spojenými s péčí o děti, socioekonomickými charakteristikami rodin a praxí péče o děti
předškolního a školního věku.
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Projekty řešené v roce 2021:
• 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.)
• Korupce ve vybraných sektorech v České republice a možnosti jejího snížení (řešitelka
Kristýna Bašná, MSc., Ph.D.)
• 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,
MSc., Ph.D.)
• Diverzita postojů a praktik péče o děti: jejich zdroje a dopady (řešitelka Mgr. Jana
Klímová Chaloupková, 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, lokální správu a
plánování ve městech, obcích a regionech, environmentální souvislosti života
společnosti, kulturní diferenciaci a utváření životního stylu, mobilitu, migraci a bydlení.
Výzkumný zájem zahrnuje též sociologické aspekty lokální a regionální politiky
a volební chování. 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 2021:
• 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.)
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• Rezidenční segregace a mobilita cizinců: analýza sousedství, rezidenčních drah
a sousedských efektů (řešitel RNDr. Martin Šimon, Ph.D.)
• Inconspicuous innovations and resilience in the urban context: Researching global
questions through Central and Eastern European cities (řešitelka doc. Mgr. Slavomíra
Ferenčuhová, 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): „Politický konzumerismus, udržitelnost
a globální změna klimatu“ (řešitelka PhDr. Marta Kolářová, Ph.D.)
• 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 2021 se oddělení zabývalo především otázkou sociálních nerovností ve zdraví,
na trhu práce a ve vzdělávání.
Projekty řešené v roce 2021:
• Kumulativní efekty sociálního znevýhodnění na zdraví a kvalitu života (řešitelka
prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.)
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• 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.)
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 2021:
• 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.)
• Zvýšení transparentnosti hypotečního trhu v ČR rozšířením datové základny pro
sledování a odhad cen nemovitostí (řešitel Ing. Petr Sunega, Ph.D.)
• Možnosti a limity sociálně a environmentálně udržitelného participativního bydlení
v ČR (řešitel Mgr. Tomáš Hoření Samec, 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“
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• Výzkumná aktivita „Politická ekonomie/ekologie měst: Proměny modernistických
obytných celků a městské přírody“ (řešitelé Mgr. Tomáš Hoření Samec, Ph.D., a Petr
Gibas, MSc., Ph.D.) v rámci programu „VP23 – Město jako laboratoř změny; Stavby,
kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život“
Tel.: +420 210 310 225, e-mail: martin.lux@soc.cas.cz; seb.soc.cas.cz

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 a expertních konsorcií. Oddělení
Sociologie politiky tak přispívá k lepšímu porozumění české společnosti a politice
v komparativní perspektivě a k dobré pověsti českého sociálněvědního výzkumu v rámci
mezinárodní vědecké komunity.
Projekty řešené v roce 2021:
• Úroveň a zdroje volební volatility v postkomunistické Evropě (řešitel doc. PhDr. Lukáš
Linek, Ph.D.), GAČR
• Změna politické krajiny – sdružení nezávislých kandidátů ve volbách do
zastupitelstev obcí v ČR (řešitelka PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.), GAČR
• Témata, lídři, kandidáti a média v českých parlamentních volbách 2021 (řešitel Pat Lyons,
BA, MA, Ph.D., DSc.), GAČR
• Srovnání volební volatility postkomunistických zemí se staršími evropskými
demokraciemi se zvláštním přihlédnutím k dopadu pandemie nemoci COVID-19
(řešitel Mgr. Jaromír Mazák, Ph.D.), Program podpory perspektivních lidských zdrojů
– postdoktorandů)
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./Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.: aktivity
„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.)
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Tel.: +420 210 310 563, e-mail: zdenka.mansfeldova@soc.cas.cz

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 34 tisíc svazků knih a desítky titulů odborných časopisů. Knihovna
zprostředkovává přístup k online databázím Web of Science, SCOPUS, EBSCO,
PROQUEST, EMERALD, JSTOR a SAGE Humanities & Social Sciences. Online katalog je
součástí souborného katalogu knihoven Akademie věd a souborného katalogu České
republiky – CASLIN. V období pandemie COVID-19 knihovna omezila provoz v souladu
s nařízením vlády, ale byla stále k dispozici uživatelům prostřednictvím online 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 2021 Tiskové a ediční
oddělení zajišťovalo například účast na Týdnu Akademie věd ČR.
Projekty řešené v roce 2021:
• 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
Sekretariát ředitele zajišťuje technicko-administrativní podporu vedení ústavu.
Projekty řešené v roce 2021:
• Mezinárodní mobilita pracovníků Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., II (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 uložena ve
veřejně přístupném 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 2021
nedošlo k žádné změně.
Úplné znění Zřizovací listiny je Přílohou číslo 1.

39

40

3. HODNOCENÍ HLAVNÍ ČINNOSTI SOCIOLOGICKÉHO ÚSTAVU
AV ČR, v. v. i.
3.1 Hlavní činnost v roce 2021
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 2021 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. Hlavní výzkumné
směry v SOÚ AV ČR v roce 2021 byly následující:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sociálně-prostorová nerovnost,
místní a regionální demokracie a správa věcí veřejných,
politické chování,
politický systém – demokracie, instituce, aktéři,
genderové vztahy a genderová nerovnost,
věda a technologie,
sociální stratifikace,
sociologie vzdělání,
ekonomická sociologie,
bydlení,
rodinné vztahy a hodnoty,
bezpečnostní otázky a korupce,
demokracie a národní identita,
sociologie zdraví a štěstí,
environmentální sociologie a
historická sociologie.

Zvláštní pozornost byla věnována studiu dopadů a společenských podmíněností
pandemie COVID-19, a to napříč různými tematickými zaměřeními.
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,
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(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
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 2021 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 11 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 2021 byl SOÚ AV ČR
zapojen v rámci výzkumného tématu „Sociální a kulturní aspekty globálních a lokálních
interakcí“, v rámci kterého byly řešeny v roce 2021 dílčí aktivity:
• Politický konzumerismus, udržitelnost a globální změna klimatu, řešitelka
PhDr. Marta Kolářová, Ph.D.
• Pandemie a demokracie: problém legitimity, demokratické kontroly a nových
forem participace, řešitelka PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.
• Politická
ekonomie
transnacionální
migrace:
Pečující
migrace
v (post)pandemické době, řešitelka Mgr. Zuzana Uhde, Ph.D.
• České veřejné mínění o významných globálních otázkách a jejich důsledcích,
řešitelka Mgr. et Mgr. Paulína Tabery;
• Subalterní a radikální politické myšlení v současné Indii, řešitel Mgr. Jiří Krejčík,
Ph.D.
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VP č. 2 - Systémy pro jadernou energetiku byl v SOÚ AV ČR rozvíjen v rámci
výzkumného tématu
• Sociální aspekty jaderné energetiky, řešitel Mgr. Martin Ďurďovič, Ph.D.
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. 12 - Paměť v digitálním věku byl v SOÚ AV ČR rozvíjen v rámci výzkumných
témat
• Paměť současnosti: vizualizace, popularizace a zpřístupňování dat o názorech,
postojích a náladách českých občanů a jejich změnách v čase, řešitelka
Mgr. Naděžda Čadová
• Rozšíření encyklopedické informační báze Sociologického ústavu AV ČR II –
Obsahové rozšíření Religionistické encyklopedie, řešitel prof. PhDr. Zdeněk
Nešpor, Ph.D.
VP č. 19 - Potraviny pro budoucnost byl rozvíjen v rámci výzkumného tématu
• Plýtvání potravinami jako globální i lokální 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 ekonomie bydlení, řešitel Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D.
VP č. 23 - Město jako laboratoř změny a bezpečné stavby SOÚ AV ČR rozvíjel v rámci
výzkumných témat:
• Město jako mocenský prostor s aktivitou Politická ekonomie/ekologie měst:
Proměny modernistických obytných celků a městské přírody, řešitel Mgr. Tomáš
Hoření Samec, Ph.D.
• Město jako intelektuální a politický projekt s aktivitou Odborné vědění a rozvoj
města v období státního socialismu, řešitelka doc. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D.
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VP č. 24 - Odolná společnost pro 21. století. Potenciály krize a efektivní
transformace byl rozvíjen v rámci výzkumného tématu
• Odolná společnost – výzkum veřejného mínění, řešitelka Mgr. Naděžda Čadová
b. Prémie Lumina quaeruntur
Prémie Lumina quaeruntur pro podporu vědecké excelence v AV ČR je určena k ocenění
význačných perspektivních výzkumných pracovníků při zakládání nových vědeckých
týmů na pracovištích AV ČR, kterým umožní rozvinout jejich vědecký program zaměřený
na koncepčně nová témata významně posouvající hranice poznání nebo směřující
ke společensky důležitým praktickým aplikacím.
Řešitelka: doc. Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D.
Doba řešení: 2021–2025
Vědecký program: Nenápadné inovace a rezilience v městském prostředí: jak zkoumat
globální problémy ve střední a východní Evropě.
Cíle vědeckého programu podpořeného prémií Lumina quaeruntur jsou dva. Prvním je
samotná výzkumná práce týmu, která se zaměřuje na studium měst jako míst, v nichž
vznikají inovace znalostí a jednání. Výzkum se soustředí na strategie zvládání
každodenních činností týkajících se materiálního prostředí, jako jsou produkce
a spotřeba potravin, bydlení a zajišťování energie, a to v kontextu globálních sociálních,
ekonomických, environmentálních výzev a jejich lokálních dopadů. K takovým
strategiím patří například inovativní přístupy obyvatel měst k adaptacím na klimatické
změny ve sféře bydlení, ke každodennímu opatřování jídla prostřednictvím netržních
potravinových řetězců a k neformálním strategiím redukce odpadů. Města jsou zároveň
prostředím, v němž se experimentuje také s návrhy a implementacemi expertních řešení
naléhavých problémů, jako jsou globální environmentální změny či sociální nerovnosti.
Proto se tým soustředí jak na expertní, tak na laické „inovace“ a na zkoumání často
komplikované interakce mezi formálními a neformálními řešeními.
Druhým cílem vědeckého programu je posilovat postavení české sociologie
v mezinárodní a domácí vědecké komunikaci a přispět k mezinárodní debatě
z perspektivy výzkumu ve střední Evropě. Nově založené Centrum pro studium sociální
změny a materiálního prostředí (CESCAME) na Sociologickém ústavu AV ČR organizuje
přednášky a semináře s mezinárodními a domácími hosty a snaží se široce komunikovat
výsledky bádání centra prostřednictvím tradičních i nových médií. Více na
cescame.soc.cas.cz.
c. Program NORFACE
Na základě schválené žádosti došlo k prodloužení projektu Dynamics of Accumulated
Inequalities for Seniors in Employment (Acronym: DAISIE) v rámci programu NORFACE
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– 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, řešeného v letech 2018–2021, bylo 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 oblastech (zdravotnictví, doprava, finanční služby);
(5) konzultovat situaci lidí 50+ se sociálními partnery a předat zjištění projektu tvůrcům
politik prostřednictvím genderově senzitivních doporučení.
Kromě vědeckých publikací jsou výsledkem projektu i doporučení pro politiky
a zaměstnávající, založená na výsledcích výzkumu (viz www.soc.cas.cz/projekt/daisiedynamics-accumulated-inequalities-seniors-employment).
d. 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:
• 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 influencerů v českém virtuálním
prostoru“;
• Mgr. Jaromír Mazák, Ph.D., s výzkumným tématem „Srovnání volební volatility
postkomunistických zemí se staršími evropskými demokraciemi se zvláštním
přihlédnutím k dopadu pandemie nemoci COVID-19“
e. Podpora nositele titulu DSc.
Vědecký titul „doktor věd“ („doctor scientiarum“), ve zkratce „DSc.“, je udělován dle
Stanov Akademie věd ČR „jako výraz ocenění zvláště vysoké kvalifikace prokázané
vytvořením závažných, vědecky originálních prací důležitých pro rozvoj bádání
v určitém vědním oboru a charakterizujících vyhraněnou vědeckou osobnost.“
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V roce 2019 byl udělen titul Patricku Martinu Lyonsovi, BA, MA, Ph.D., DSc.,
který následně obdržel v roce 2021 dotaci na podporu své výzkumné činnosti.
1. Prémie O. Wichterleho
Prémie Otto Wichterleho je udělována vybraným, mimořádně kvalitním a perspektivním
vědeckým pracovníkům AV ČR, kteří přispívají vynikajícími výsledky k rozvoji
vědeckého poznání. V roce 2021 čerpali udělenou prémii úspěšní nositelé:
PhDr. Martina Mikeszová, Ph.D., prémie udělena v roce 2017
RNDr. Martin Šimon, Ph.D., prémie udělena v roce 2019
PhDr. Kamila Fialová, Ph.D., prémie udělena v roce 2020
2. Bilaterální spolupráce
V rámci mobilitních projektů založených na bilaterální spolupráci Akademie věd ČR
a Akademií věd ostatních států SOÚ AV ČR byla na rok 2021 sjednána spolupráce s:
•

ESTONIAN ACADEMY OF SCIENCES, zastoupená The Institute of Governance, Law
and Society, Tallinn University, společný projekt „Youth Political Participation in
Post-Communist Europe“, řešený v letech 2018–2021 (prodloužen o jeden rok),
řešitel doc. Tomáš Kostelecký, CSc.

•

MONGOLIAN ACADEMY OF SCIENCES (MAS), společný projekt „Mongolian
community in the Czech Republic“, řešený v letech 2018–2021 (prodloužen o jeden
rok), řešitelka Lenka Formánková, Ph.D.

•

POLISH ACADEMY OF SCIENCES (PAN), společný projekt „The changing normative
infrastructure in Czechia and Poland: wellbeing and tax morale“, řešený v letech
2020-2022, řešitelka prof. Dana Hamplová

Vzhledem k dopadům pandemie COVID-19 byly mobilitní aktivity přerušeny a odloženy
na následující rok 2022 s výjimkou spolupráce s MAS, která byla k 31. 12. 2021
ukončena.

3.3 Výzkumné projekty – struktura a poskytovatelé
V roce 2021 byla výzkumná činnost realizována v rámci řešení výzkumných projektů,
které byly podpořeny finančními prostředky z institucionálních, ale především
mimorozpočtových zdrojů.
Celkem bylo v různých fázích rozpracování řešeno 58 projektů. Z tohoto počtu bylo
17 projektů podpořeno GA ČR (16 standardních projektů a jeden mezinárodní projekt).
Čtrnáct projektů bylo podpořeno TA ČR (12 projektů v rámci programů ÉTA a dva
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projekty v rámci programu Prostředí pro život). SOÚ AV ČR byl také nositelem pěti
projektů financovaných MŠMT ČR, které zahrnovaly dva projekty velkých infrastruktur
pro VaVaI, jeden projekt programu Inter-excellence a dva projekty sdílených činností.
Z Ministerstva kultury v rámci programu NAKI byl podpořen jeden projekt a jeden
projekt byl podpořen z MV ČR v rámci programu IMPAKT 1. Pracovníci SOÚ AV ČR se
dále podíleli na řešení dvou projektů v rámci operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání. V rámci Evropského výzkumného prostoru bylo podpořeno 16 projektů,
z toho bylo sedm projektů podpořeno v rámci programu Horizon 2020 (z toho jeden
projekt v pozici koordinátora), jeden projekt v rámci programu Horizon Europe v pozici
třetí strany a osm projektů z prostředků European Research Infrastructure Consortium.
Dále byly podpořeny dva projekty v rámci programu Active Citizens Fund,
financovaného z Fondů EHP a Norska 2014–2021.
SOÚ AV ČR je současně zapojen do dvou sítí v rámci programu COST (The pan-European
Family Support Research Network. A bottom-up, evidence-based and multidisciplinary
approach; Traces as Research Agenda for Climate Change, Technology Studies, and
Social Justice).
Během roku 2021 byly rovněž podávány další žádosti o podporu grantových projektů,
které by měly doplnit vědecký program ústavu v následujících letech. Celkem bylo
podáno 30 návrhů projektů v rámci zveřejněných výzev v ČR (GA ČR, TA ČR, MŠMT),
ze zahraničí v rámci programů EC – H2020, Horizon Europe a ostatních zahraničních
programů – CESSDA AS, Norface a Hera či Independent Social Research Foundation
a Volkswagen Stiftung. V roce 2021 byla výzkumná činnost prováděna v rámci
výzkumných projektů, které byly podpořeny finančními prostředky z různých zdrojů.
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Obrázek 3.3.1 – Počet projektů akademického výzkumu řešených v SOÚ AV ČR a výše
celkové dotace podle poskytovatele v roce 2021

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

3.4 Výzkumné projekty řešené v roce 2021
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. 2021
Poř.
číslo

Identifikační č.
projektu

Poskytovatel

Řešitel/
spoluřešitel

Název
Metodologie a realita chudoby: Česká republika v evropském kontextu

Doba řešení
Od

Do

2018

2021

2018

2021

2018

2021

2019

2021

1

18-07036S

GA ČR

Mysíková M.

2

18-09663S

GA ČR

Nyklová B.

3

18-05704J

GA ČR

Bernard J.

4

19-15303S

GA ČR

Raudenská P.

5

19-06096S

GA ČR

Linek L.

Úroveň a zdroje volební volatility v postkomunistické Evropě

2019

2021

6

19-07402S

GA ČR

Lux M.

Dráhy bydlení mileniálů: Rostoucí napětí mezi normalizací vlastnického
bydlení a zhoršující se finanční dostupností bydlení v ČR

2019

2021

7

19-03211S

GA ČR

Šimon M.

Rezidenční segregace a mobilita cizinců: analýza sousedství, rezidenčních drah
a sousedských efektů

2019

2021

8

20-096925

GA ČR

Ferenčuhová S.

Historie a budoucnost sídlišť: kvalita obytného prostředí a rezidenční
spokojenost

2020

2022

9

20-07822S

GA ČR

Mansfeldová Z.

Změna politické krajiny – sdružení nezávislých kandidátů ve volbách do
zastupitelstev obcí v ČR

2020

2022

10

20-04863S

GA ČR

Hoření Samec
Utváření a performance občanství skrze dluhy v České republice
T.

2020

2022

11

20-09830S

GA ČR

Stöckelová T.

Mikrobiologické občanství mezi antibiotickým a probiotickým režimem

2020

2022

12

20-12023S

GA ČR

Šafr J.

Kulturní zdroje rodiny: vliv na gramotnost, akumulaci kulturního kapitálu
dítěte a na výsledky ve vzdělávání

2020

2022

13

21-13587S

GA ČR

Dudová R.

Genderové aspekty pandemie: redefinice péče v důsledku krize spojené s
nemocí COVID-19?

2021

2023

14

21-30345S

GA ČR

Lyons P.

Témata, lídři, kandidáti a média v českých parlamentních volbách 2021

2021

2023

15

21-01429S

GA ČR

Nešpor Z.

100 let Církve československé husitské: historickosociologická syntéza

2021

2023

16

21-18014S

GA ČR

Klímová
Chaloupková J.

Diverzita postojů a praktik péče o děti: jejich zdroje a dopady

2021

2024

17

21-08447S

GA ČR

Křížková A.

Digitalizace na trhu práce: výzvy, možnosti a nerovnosti pro starší pracující

2021

2024

18

TL01000502

TA ČR

Vinopal J.

Podmı́nky a zdroje pro udrž itelný rozvoj kvality pracovnı́ho ž ivota v ČR v é ře
nastupujı́cı́ prů myslové revoluce

2018

2021

19

TL02000161

TA ČR

Bernard J.

Změ ny vybavenosti venkovský ch obcı́ zá kladnı́mi služ bami a dopady na jejich
obyvatele

2019

2022

20

TL02000190

TA ČR

Hamplová D.

Kumulativní efekty sociálního znevýhodnění na zdraví a kvalitu života

2019

2022

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

2021

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

Transformační procesy po roce 1989 optikou přeměny výzkumných ústavů
chemického průmyslu
Sociální znevýhodnění na periferním venkově v Česku a ve východním
Německu: struktury příležitostí a individuální strategie ve srovnávací
perspektivě
Proměna genderových nerovností v českém školství a na trhu práce:
dynamika, příčiny a důsledky

49

29

SS03010221

TA ČR

Hoření Samec Možnosti a limity sociálně a environmentálně udržitelného participativního
T.
bydlení v ČR

2021

2023

30

SS04030013

TA ČR

Tabery P.

Centrum socio-ekonomického výzkumu dopadů environmentálních politik

2021

2026

31

TL05000011

TA ČR

Bašná K.

Korupce ve vybraných sektorech v České republice a možnosti jejího snížení

2021

2023

32

LM2018135

MŠMT

Krejčí J.

CSDA – Český sociálněvědní datový archiv

2020

2022

33

LM2018139

MŠMT

Plecitá K.

ESS-CZ Český národní uzel ESS

2020

2022

34

LTT20011

MŠMT

Plecitá K.

Výzkum na EES Round 9 a ESS Round 10

2020

2024

2021

2027

35

MS2103

MŠMT

Linková M.

Prohloubení integrace výzkumného a inovačního ekosystému ČR do
Evropského výzkumného prostoru a podpora intenzivní mezinárodní
spolupráce výzkumných organizací a podniků ČR ve výzkumu, vývoji a
inovacích (CZERA)

36

MS2104

MŠMT

Linková M.

Strategická inteligence pro výzkum a inovace_Stratin+

2021

2024

37

VJ01010116

MV

Vinopal J.

Centrum pro podporu obyvatelstva pro případ skutečného nebo domnělého
vzniku mimořádných jaderných a radiačních událostí

2021

2025

38

DG18P02OVV016 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. 2021
Poř.
číslo

Identifikační č. projektu

Poskytovatel

Řešitel/
spoluřešitel

Doba řešení

Název

Od

Do

1

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016983 OP VVV

Kostelecký T.

Mezinárodní mobilita pracovníků Sociologického
ústavu AV ČR, v. v. i., II

2020

2022

2

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

3

62500-2019-002-0016

OSF – Activ Volejníčková
citizen fund
R.

WITH YOU*TH na cestě k aktivnímu občanství

2020

2024

4

62500-2019-003-0094

OSF – Activ
Nyklová B.
citizen fund

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. 2021
Identifikační č.
projektu

Druh
projektu

1

741466

H2020

Linková M.

GENDer equality in the ERA Community To Innovate policy
GENDERACTION
implementatiON

2017

2021

2

824585

H2020

Linková M.

Gender Equality Academy

2019

2021

3

824546

H2020

Linková M.

Gender SMART Science Management of Agriculture and life
Gender SMART
sciences, including Research and Teaching

2019

2022

4

872113

H2020

Linková M.

Certification-Award Systems to Promote gender Equality in
CASPER
Research

2020

2021

5

871063

H2020

Plecitá K.

Next Steps in Securing the Sustainability of the European Social
ESS - SUSTAIN-2
Survey, European Research Infrastructure Consortium

2020

2022

6

101015990

H2020

Linková M.

Responding to outbreaks through co-creative sustainable inclusive
equality strategies

RESISTIRE

2021

2023

7

101046203

HE

Leontiyeva Y.

Beyond COVID

By-COVID

2021

2024

CESSDA

Krejčí J.

CESSDA Widening Activities and Journals Outreach 2020

2020

2021

8
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Řešitel/
spoluřešitel

Doba řešení

Poř.
číslo

Název

Akronym

GE Academy

Od

Do

9

CESSDA

Linková M.

Gender-based violance and institutional responses: Building a
knowladge base and operational tools to make universities and UniSafe
research organizations safe

2021

2024

10

CESSDA

Čížek T.

Trust Pillar

2021

2022

11

CESSDA

Leontiyeva Y.

CESSDA Resource Directory

2021

2022

12

CESSDA

Chylíková J.

CESSDA Training Events

2021

2022

13

CESSDA

Leontiyeva Y.

Widening of CESSDA European Coverage

2021

2022

14

CESSDA

Leontiyeva Y.

Survey on Researchers Needs and Widening the Perimeter of Data

2021

2022

15

CESSDA

Krejčí J.

Widening and Outreach Working Group 2021

2021

2021

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.
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 COVID19 prodloužen do poloviny roku 2021, kdy byla dokončena monografie.
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2.
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 (prostřednictvím 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 2021 projekt pokračoval díky prodloužení do konce června.
V tomto období vyšly dva recenzované články a dále postupovaly práce na monografii.
3.
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
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2020 řešitelský tým dokončil sběr rozhovorů a zahájil práci na publikačních výstupech.
Projekt byl prodloužen do poloviny následujícího roku 2021.
4.
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 2021 byla v prestižních
zahraničních časopisech vydána většina dříve podaných článků a některé výsledky
projektu byly prezentovány na zahraniční konferenci RC28 v Londýně. Nadále se
výzkumný tým věnoval genderovým rozdílům ve vzdělanostních drahách jedinců,
genderovým rozdílům v efektu kulturního kapitálu rodiny na vzdělanostní aspirace
rodičů, rozdílným volbám vysokoškolského oboru u žen a mužů a efektu rodinných
charakteristik na školní výsledky dětí. Projekt ukázal, že genderové rozdíly v efektu
rodinných a individuálních charakteristik na vzdělání jedince jsou mnohem jemnější
a jsou skryty spíše v mechanismech, jak tyto charakteristiky působí, než ve zjevných
rozdílech mezi muži a ženami nebo mezi chlapci a děvčaty.
5.
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 byla (1) analýza úrovně volební volatility v postkomunistických státech a
jejích důvodů na individuální i kontextuální úrovni, (2) 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. Projekt prozkoumal
úroveň a důvody volební volatility v postkomunistických zemích. Projekt se skládal ze
dvou částí: (1) určení úrovně volební volatility a její dekompozice dle novosti stran
(vnitrosystémová a vněsystémová), pozice stran ve stranickém systému (vládní
a opoziční strany) a volební účasti (přesuny mezi stranami, přesuny mezi účastí
a neúčastí); (2) testování různých vysvětlení volební volatility a jejích jednotlivých
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komponent. Projekt se primárně zaměřil na volatilitu na individuální úrovni v po sobě
jdoucích parlamentních volbách. Volební volatilitu chápe jako změnu ve volebním
chování, způsobenou nejen přesuny voličů mezi stranami, ale i změnou mezi účastí a
neúčastí. Teoretická a metodologická inovace se týkala například přesnější definice
volební volatility a jejích jednotlivých částí, její systematické implementace
v postkomunistických státech či v porovnání zjištění z povolebních a panelových studií.
Řešitelský tým využíval rozsáhlý datový soubor volebních výsledků pro 11 zemí
postkomunistické Evropy, který využívá databázi Parlgov a který je doplněn o řadu
kontextuálních proměnných. Zároveň tým používal sekundární analýzu dat
z povolebních a panelových studií.
6.
Dráhy bydlení mileniálů: 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 ČR
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 hodlá prozkoumat. Pro tento účel bude řešitelský tým aplikovat jak kvantitativní,
tak kvalitativní metody výzkumu, zahrnující i nový výzkum postojů a preferencí mezi
mladými lidmi nebo originální mikrosimulační modelování. Výzkum mezi mladými lidmi
ve věku 18–35 let proběhl na konci roku 2020 v Praze, Pardubicích, Brně a Olomouci.
Svými poznatky hodlá projekt přispět k mezinárodnímu základnímu výzkumu v oblasti
generačních nerovností, nerovností bydlení nebo vývoje bytových systémů. Cílem
projektu je prozkoumat, jakým způsobem se mladí lidé označovaní jako mileniálové
snaží řešit současnou prudce se zhoršující dostupnost bydlení. Cílem je odhadnout
dopady jejich strategií a případných politik na budoucí vývoj bytového systému
a nerovnosti v oblasti bydlení v ČR.
7.
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 byl 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 uchopil prostřednictvím inovativních
metod a nových datových zdrojů. Projekt měl tři základní cíle. Prvním cílem bylo
prozkoumat rezidenční segregaci v Česku pomocí inovativní metody využívající
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tzv. individualizovaných sousedství. Druhým cílem bylo 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 bylo analyzovat vliv kontextu
sousedství na rezidenční volbu a rezidenční trajektorie minorit. Projekt analyzoval
všechny početně významné minority v Česku. Projekt přinesl nové metody a možnosti
analýzy, které přesáhly běžně používané metody ve výzkumu měst a v migračním
výzkumu v Česku. Výsledky projektu poukázaly například 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 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.
8.
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
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 letech 2020 a 2021 následně probíhal sběr dat
v rámci dvou dotazníkových šetření (v Praze a na sídlištích v České republice obecně),
ovšem v souvislosti s vývojem epidemie COVID-19 došlo k mírnému zdržení a sběr
dotazníků byl ukončen až na začátku roku 2022. Od roku 2021 probíhá také pořizování
hloubkových rozhovorů na sedmi vybraných sídlištích ve třech velkých městech v České
republice. Další informace na www.housingestates.cz.
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9.
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 politické reprezentace na lokální úrovni,
kterou představují nezávislí kandidáti či sdružení nezávislých kandidátů pro volby do
zastupitelstev obcí (ILLs). Tento fenomén se objevuje už delší dobu nejen v zavedených
demokraciích, ale i v nových demokraciích ve střední a východní Evropě. Význam
nezávislých kandidátů 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. Součástí projektu je i snaha vysvětlit, proč se zejména v malých obcích
ztrácejí straničtí kandidáti. Pozornost je věnována i jiným formám demokratických
inovací.
10. 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 předluženi. 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 v rámci knihy Households and
Financialization in Europe: Mapping Variegated Patterns in Semi-peripheries (Marek
Mikuš, Petra Rodik (eds.), Routledge). V roce 2021 vznikly kapitoly ve dvou knihách.
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11. Mikrobiologické občanství mezi antibiotickým a probiotickým režimem
Řešitelka: doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Doba řešení projektu: 2020–2022
Projekt se zabývá formami koexistence lidí a mikroorganismů v České republice
v kontextu postsocialistického vývoje. Výzkum je postaven na třech klíčových
konceptech, a to mikrobiopolitika, (mikro)biologického občanství a situované biologie.
Soustředí 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. Empirické studie se věnují praktikám fermentace potravin,
životě lidí s dysbiotickými střevy a houbaření, přičemž sledují podoby probiotických a
antibiotických vztahů a praktik spojujícím lidi a mimolidské organismy.
12. 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). V roce 2021
řešitelský tým dokončil výzkum rodin s dětmi zaměřený na kulturní kapitál rodin
a dopady koronavirové pandemie na vzdělávání a připravil navazující vlnu výzkumu
rodičů v longitudinálním panelu žáků základních škol pro sběr v následujícím roce.
Analýzy dat se zaměřily na dva hlavní okruhy: 1) Jak se při výchově přenáší kulturní
zvýhodnění z rodičů na děti a dochází tak k postupnému utváření jejich třídního habitu
a 2) na dopady tohoto procesu: jak kulturní zvýhodnění v rodině spolu s úrovní
pregramotnosti a kulturního kapitálu ovlivňuje úspěšnost při přechodu na víceleté
gymnázium a jak raná participace na mimoškolních organizovaných aktivitách,
především jde o intelektuálně stimulujících zájmové činnosti (šachové, jazykové
a matematické kroužky, čtenářské kluby apod. v první třídě) přispívá k lepším školním
výsledkům na konci prvního stupně.
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13. Genderové aspekty pandemie: redefinice péče v důsledku krize spojené s
nemocí COVID-19?
Řešitel: doc. Mgr. Radka Dudová, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Doba řešení projektu: 2021–2023
Opatření přijatá s cílem zamezit šíření pandemie COVID-19 v roce 2020 a následná
globální ekonomická recese mají významné negativní sociální a ekonomické dopady,
které se ale liší u různých lidí a sociálních skupin. Projekt analyzuje dopady pandemie
v České republice z genderové a intersekcionální perspektivy. Zaměřuje se na
mikrosociální úroveň jednotlivců a domácností se závazky péče (o děti, starší osoby
a nemocné v neformálním sektoru, zdravotní a sociální péče ve formálním sektoru) a na
průsečíky charakteristik, které přispívají k vyšší zranitelnosti v situaci krize (osoby
v prekérních formách práce, samostatně výdělečně činné, sólo matky). Používá
kvalitativní intersekcionální metodologii v kombinaci s teoretickým studiem
a triangulací prostřednictvím statistických dat. Výzkum přispívá k teoretickým debatám
o uznání a ocenění péče a teoretickému a metodologickému rozvoji intersekcionálního
přístupu ve výzkumu společenských krizí. V roce 2021 byly v rámci projektu provedeny
kvalitativní studie pěti skupin rodičů a pečujících. Jedná se o sólo matky, rodiče
zaměstnané v prekérních pracovních pozicích, rodiče samostatně výdělečně činné
v ohrožených sektorech aktivit, zdravotní sestry s malými dětmi a přeshraniční
pečovatelky. Na základě zkušeností lidí z těchto skupin, ve kterých lze očekávat
významný negativní dopad protipandemických opatření, zkoumáme ekonomické
dopady pandemie a jejich zvládání, kombinaci placené a neplacené práce v pandemii
a průsečíky mezi formální a neformální péčí. Na základě výsledků analýzy byl
publikován následující článek „Péče jako individuální odpovědnost a prohloubení
ekonomického znevýhodnění sólo matek v pandemii covid-19“.
14. Témata, lídři, kandidáti a média v českých parlamentních volbách 2021
Řešitel: Pat Lyons, BA, MA, Ph.D., DSc.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Doba řešení projektu: 2021–2023
Projekt zkoumá stranickou soutěž a politickou komunikaci v průběhu volební kampaně
při sněmovních volbách v roce 2021 a jejich vliv na volební chování. Projekt reflektuje
rostoucí význam témat a stranických lídrů ve volební soutěži. Proto využívá teorii
vytěžení témat nejen k popisu soutěže mezi stranami, ale i jako jedno z možných
vysvětlení individuálního volebního chování. Tato teorie navíc umožňuje měřit
jednotným způsobem pozice stran a voličů jak u pozičních, tak u valenčních témat.
Zároveň se zaměřuje na hodnocení schopností a charakteristik lídrů a jednotlivých
kandidátů. Design výzkumu obsahuje především pre-post internetové panelové
dotazníkové šetření, přičemž u respondentů bude probíhat pasivní měření mediální
spotřeby. Zároveň projekt zahrnuje analýzu komunikace politických stran na sociálních
sítích a analýzu obsahu médií. Design výzkumu je doplněn o povolební dotazníkové
šetření, které bude implementovat CSES (Comparative Study of Electoral Systems)
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modul 5. Mezi cíli projektu jsou (1) analýza volebního chování ve sněmovních volbách
2021 s důrazem na roli témat, stranických lídrů a kandidátů, (2) analýza vlivu obsahu
sledovaných médií na politické postoje a chování a (3) analýza stranické komunikace a
témat ve volební kampani. V průběhu roku 2021 byla shromažďována volební data.
Byl využit online panelový průzkum k měření politických postojů a chování před
volbami a po nich. Dále bylo měřeno vystavení respondentů televizním a rozhlasovým
zpravodajským médiím a aktivita na internetu (vyhledávání na webu a používání
aplikací pro chytré telefony). Také byl archivován kontext mediální spotřeby
a navštívené webové stránky všech respondentů (N = 800+). Cílem tohoto projektu je
využít tyto tři zdroje (velkých) dat k pochopení toho, jak témata, lídři, mediální expozice
a používání internetu souvisely s hlasováním a volbou strany ve volbách v roce 2021.
15. 100 let Církve československé husitské: historickosociologická syntéza
Řešitel: prof. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, PhD.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Doba řešení projektu: 2021–2023
Projekt směřuje k vytvoření první syntetické a důvěryhodné monografie věnované
celým dějinám Církve československé (husitské), jedné z nejvýznamnějších moderních
českých církví a současně nejspecifičtější v širším evropském kontextu. Prostřednictvím
literárního a archivního výzkumu, sekundární analýzy sociologických dat a terénního
výzkumu se projekt zaměřuje na tři hlavní oblasti: (1) lokální a regionální církevní
dějiny, (2) sociální vliv a názory veřejnosti na církev, a (3) vývoj „husitské“ teologie
a sociokulturního významu „husitů“. Teprve po provedení dílčích výzkumů „zdola“,
zaměřených zejména na pozdější vývoj a transformace církve, výzkumný tým formuluje
obecnější závěry. Nehledě k národnímu charakteru předmětu výzkumu má projekt
významně přispět mezinárodním akademickým diskusím. V rámci projektu se
výzkumný tým bude věnovat komparativním analýzám religiozity a státně-církevních
vztahů, zapojení církví do veřejného prostoru a sociální sféry a vývoji teologie
přinejmenším ve středoevropském kontextu. V roce 2021 proběhlo i z důvodu
pandemických opatření a ztížení podmínek pro výzkum především studium novější
zahraniční literatury, naopak možnosti archivního i orálněhistorického výzkumu byly
velkou část roku značně omezené. Probíhal tedy především kontextuálním výzkum
zaměřený na obecnější témata, zejména církevní účast v kremačním hnutí a pohřebních
obřadech, kaplanské službě v nemocnicích, ordinaci žen. Došlo také k sekundárním
analýzám sociologických dat. Započaly také práce na encyklopedii náboženských obcí
CČS(H). Lockdown dále umožnil přípravu edice pozorování pražských bohoslužeb
v šedesátých letech 20. století, původně neplánovaného „vedlejšího produktu“ práce na
projektu, který má ovšem širší církevně- a kulturněhistorický význam. V roce 2021 byla
vydána její první část.
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16. Diverzita postojů a praktik péče o děti: jejich zdroje a dopady
Řešitel: Mgr. Jana Klímová Chaloupková, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Doba řešení projektu: 2021–2024
Projekt systematicky zkoumá rozdíly v postojích k péči o děti a rodičovské praxi v Česku,
a to v komparativní perspektivě. V současných vyspělých společnostech se stal
dominantním model „intenzivního rodičovství“, který klade vysoké nároky na časové a
finanční zdroje rodičů a klade velký důraz na rozvoj a výchovu dítěte. Tento projekt se
zaměřuje na dvě oblasti výzkumu: (1) rozmanitost postojů k péči o děti a (2) vztah mezi
normativními přesvědčeními o péči o děti, socioekonomickými rozdíly a rodičovskými
praktikami. Projekt uplatňuje přístup založený na smíšených metodách. Kvantitativní
analýza bude využívat data z českého panelového šetření domácností a z rozsáhlých
srovnávacích šetření (EVS, ESS). Kvalitativní výzkum bude identifikovat projevy a
dimenze intenzivní výchovy a zkoumat současné změny rodičovských praktik.
Kombinace metodologických přístupů umožní komplexnější porozumění postojům
k péči o děti a rodičovským praktikám a jejich důsledkům pro reprodukci sociálních
nerovností. Řešení projektu bylo zahájeno v červenci 2021. Během prvních šesti měsíců
řešení grantového projektu byla zahájena sekundární analýza kvalitativních rozhovorů
s různými skupinami rodičů i bezdětných, které byly sbírány členy výzkumného týmu
v předchozích letech. Tato analýza se soustředí na identifikaci postojů a norem péče o
děti a snaží se identifikovat dimenze norem intenzivního rodičovství v Česku. Dále byly
zahájeny analýzy postojů k genderovým rolím a péči o děti s pomocí dat European Value
Study 2017 a Evropského sociálního průzkumu CRONOS (2017), které se snaží
odpovědět na otázku, jak se postoje k rodičovství liší na základě sociodemografických
charakteristik a napříč evropskými zeměmi. První výsledky těchto analýz byly
prezentovány na online konferenci Rodina, třída a nerovnosti ve střední a východní
Evropě, organizované litevskou Univerzitou Vytautas Magnus v říjnu 2021, a jsou
připravovány k publikaci v odborných časopisech v letošním roce.
17. Digitalizace na trhu práce: výzvy, možnosti a nerovnosti pro starší pracující
Řešitel: PhDr. Alena Křížková, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Doba řešení projektu: 2021–2024
Narůstající digitalizace na trhu práce a nástup Průmyslu 4.0 eliminuje řadu rutinních
zaměstnání na úkor více flexibilních a kreativních pozic. Tento vývoj směrem k digitální
ekonomice vytváří nové požadavky na pracovníky, kteří se novým podmínkám v různé
míře přizpůsobují. Tento projekt se zaměřuje na starší pracovníky a pracovnice a jejich
schopnost přizpůsobovat se požadavkům trhu práce v závislosti na genderu, věku,
etnicitě, typu pracovní pozice a životní zkušenosti. Hlavním záměrem je zjistit, jak starší
pracovníci v různých typech zaměstnání reagují na rostoucí digitalizaci
a restrukturalizaci pracovního trhu v evropském kontextu. Projekt téma zkoumá
prostřednictvím kvantitativních i kvalitativních metod sběru a analýzy dat, a to
kombinováním existujících mezinárodních dat s daty sbíranými v českém prostředí
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během řešení projektu. Hlavním výstupem bude rozvinutí teoretických konceptů
souvisejících se schopností starších pracujících přizpůsobit se daným změnám a jejím
propojením s různými zdroji nerovností a lepší porozumění jejich vlastnímu vnímání
pracovních podmínek. V roce 2021 byla například provedena sekundární analýza
kvalitativních rozhovorů s muži a ženami 50+ zaměstnanými v peněžnictví a v profesích
zdravotních sester a řidičů a řidiček hromadné dopravy se zaměřením na otázku, zda jim
digitalizace v těchto konkrétních profesích umožňuje zůstávat v zaměstnání déle.
18. 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 čtvrtou 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
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. V roce 2021 byly završeny publikační
a prezentační aktivity. V květnu proběhl workshop k modelu kvality pracovního života i
výstupům dalších spoluřešitelských týmů projektu. Ve spolupráci SOÚ AV ČR a VÚBP
byla připravena koncepce inovace a významného rozšíření portálu Kvality pracovního
života v České republice.
19. 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
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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 ČR a se Sdružením
místních samospráv ČR, které zastupuje zájmy malých obcí. Výzkum vybavenosti
venkova pomůže posoudit, jakou roli v regionální politice státu může hrát podpora
obslužnosti venkova a jakou formou lze nedostatky v obslužnosti kompenzovat. Projekt
rovněž 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 letech 2019–2021 byla sebrána všechna data a v roce 2022
výzkumný tým dokončuje jejich analýzu. V roce 2020 byla vydána výzkumná zpráva
„Občanská vybavenost v malých obcích“. V roce 2021 vyšel v časopise Urbanismus a
územní rozvoj článek „Občanská vybavenost malých obcí: Diagnóza, standardy,
plánování“.
20. 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 soustředí 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.
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. V roce 2021 pokračovaly všechny aktivity. Tým pracoval na souhrnné výzkumné
zprávě, jejíž průběžné výsledky byly prezentovány v září 2021 na workshopu pro
odbornou veřejnost. Na podzim roku 2021 rovněž došlo ke sběru druhé vlny krevních
vzorků s cílem analyzovat protilátky proti viru SARS-CoV-2 z očkování i prodělání
nemoci. Vzhledem k dodatečné aktivitě spojené s pandemií COVID-19 byl projekt
prodloužen o šest měsíců.
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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 zaměřil na vzdělávání a situaci
dětí cizinců a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na základních školách v Praze.
Cílem projektu bylo (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
zástupců odborů školství a setkání s řediteli a zástupci vybraných pražských základních
škol, speciálně organizovaného pro prezentaci a diskusi nad výsledky projektu. Rok
2021 byl ovlivněn nepříznivým vývojem epidemické situace, došlo však k dokončení
druhé vlny online monitoringu. Byla publikována závěrečná výzkumná zpráva
a výsledky pro všechny pražské obvody.
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 se v roce 2021
zaměřil zejména na dokončení realizace dotazníkového šetření na téma trávení volného
času a jeho prožívání, ve kterém byly dotazovány děti navštěvující 2. stupeň základní
školy nebo ekvivalentní ročníky víceletých gymnázií a jeden z jejich rodičů, analýzu dat
z tohoto šetření a představení prvních výsledků na workshopu.
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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 prvního stupně 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 druhý 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 pedagogickopsychologické obci formou workshopů; (4) popsat souvislost úrovně rané gramotnosti
a pozdějšího školního výkonu, resp. rizika neúspěšnosti při přechodu na druhý 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 druhý 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;
zajištění testování žáků na dobrovolné bázi a zacílení výlučně na poskytování zpětné
vazby (žákům, jejich rodičům, učitelům, školám a tvůrcům vzdělávací politiky).
V průběhu roku 2021 byl dle pozměněného harmonogramu z důvodu
protipandemických opatření započat odložený výzkum žáků 1. a 2. stupně̌ v lokalitách
socioekonomicky znevýhodněného regionu Severozá pad a v místech působení garantů
projektu. Do výzkumu se zapojilo 25 náhodně vybraných škol. Sběr dat realizovaný
oddělením CVVM započal koncem září první etapou panelového výzkumu prvňáčků
(celkem 398 žáků), současně byli osloveni rodiče žáků 2. stupně̌ (411 žáků 6. a 9. tříd).
Z důvodů̊ opakovaných karantén (celých tříd, konkrétních žáků i tazatelů̊ ) probíhal
terénní sběr do konce roku a v několika případech ještě v průběhu ledna 2022. Vedle
samotné realizace výzkumu na školách proběhly odborné analytické práce pro přípravu
druhé vlny testování a dotazování prvňáčků i žáků druhého stupně. Vypracovány byly
také rešerše pro odbornou stať, analyzována data za žáky druhého stupně v panelu
regionu Střední Čechy a Prahy a připraveny první podklady pro text budoucí výzkumné
zprávy.
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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 druhém roce řešení projektu pokračoval výzkumný tým v náboru
klientů do kvalitativní a kvantitativní části výzkumu na vybraných střediscích PMS a byl
zahájen sběr dat. Nábor klientů započal v listopadu 2020 a byl úspěšně ukončen v říjnu
2021. Sběr longitudinálních panelových dat odstartoval v lednu 2021 – v kvalitativní
části výzkumu jsou realizovány polostrukturované rozhovory tazatelů s klienty na
střediscích PMS, v kvantitativní části výzkumu jsou rozesílány a vyplňovány
standardizované dotazníky probačními úředníky o všech klientech zařazených do
výzkumu.
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 bylo 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 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 průběhu roku 2021 byla vytvořena studie s názvem „Datové zdroje pro
srovnání kupních a odhadních cen nemovitostí“, kde je detailně popsáno čištění dat
obou datových souborů (kupních cen ČÚZK a odhadních cen ČS) a jeho logika. Součástí
studie byly i výsledky srovnání struktury obou datových souborů a porovnání
se strukturou bytového fondu podle výsledků SLDB 2011. Byla vytvořena softwarová
aplikace, která je po zadání vstupních parametrů bytu schopna najít množinu nejbližších
65

bytů a jejich kupní ceny za rok 2019 a odhadnout kupní cenu hledaného bytu. Souběžně
s pracemi na vytvoření výše popsané aplikace probíhaly i analýzy s cílem porovnání
kupních cen z dat ČÚZK a odhadních cen z dat ČS. Porovnání bylo provedeno s využitím
několika alternativních metodologických přístupů tak, aby výsledky byly robustní
a ověřené. Výsledky analýz jsou uvedeny ve studii s názvem „Analýzy rozdílů mezi
kupními a odhadními cenami“. Na konci roku 2021 byl rovněž sepsán článek pro širší
odbornou veřejnost, který byl zaslán k recenznímu řízení do časopisu Oceňování
vydávaného na Vysoké škole ekonomické.
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 2021 řešitelské týmy realizovaly dotazníkové šetření a dvě
kvalitativní sondy. Dotazníkové šetření se soustředilo na výzkum rozsahu a forem
prekarity primárně u sebezaměstnaných osob a na to, jaké aspekty prekarity lze
identifikovat jako stěžejní v závislosti na genderu, oboru podnikání nebo věku
sebezaměstnaných osob. Kvalitativní sondy se soustředily (a) na sebezaměstnané osoby,
primárně s nízkým příjmem z podnikání (b) na mikropodnikatele (do 10 zaměstnanců),
na vývoj jejich podnikání, personální politiku, vztahy se zaměstnanci a jejich percepci
prekarity v oblasti mikropodnikání. Oba výzkumy věnovaly značnou pozornost také
dopadům vládních opatření v období pandemie COVID-19 a strategiím, které
sebezaměstnaní a mikropodnikající využili, aby zmírnili ekonomické, sociální
i genderové dopady pandemických restrikcí. V roce 2021 začaly oba týmy také
s přípravou odborných článků a přípravou na workshopy, kde budou představeny
závěry z výzkumů, a to zainteresovaným subjektům veřejné/státní správy, vědeckým
institucím a organizacím sdružujícím podnikající osoby / pomáhajícím podnikajícím
osobám v ČR. Informace o projektu jsou publikovány na webu prekarita.soc.cas.cz.
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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
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. Během roku
2021 těžiště řešení projektu spočívalo zejména v dokončení sběru dat k jednotlivým
výzkumným aktivitám, analýze a zpracování dat a zejména pak v realizaci dvou
workshopů, které se ukázaly být zcela klíčové pro další směřování projektu. Probíhající
řešení v roce 2021 nasměrovalo projekt blíže k návrhu konkrétního řešení rozšíření
databáze ISP/V o indikátory rodičovství směrem k hledání možných způsobů propojení
databáze ISP/V s veřejnými registry namísto zvyšování zátěže zaměstnavatelů
a rozšiřování množství sbíraných dat.
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. Řešitelský tým se v roce 2021 zaměřil na
(1) konfiguraci zvoleného systému pro editaci dat FLEx; (2) doladění postupu pro
import dat z předchozí badatelské činnosti a import další části primární databáze do
sdíleného souboru; (3) zlepšení postupů týmové práce a pokračování ve zpracování
lexikálního materiálu ve sdíleném souboru, spuštění prvních testovacích verzí webové
stránky a mobilní aplikace.
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29. Možnosti a limity sociálně a environmentálně udržitelného participativního
bydlení v ČR
Řešitel: Mgr. Tomáš Hoření Samec, Ph.D.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Doba řešení projektu: 2021–2023
Projekt hledá řešení, které spojuje přínosy adaptačních opatření ekologické výstavby
s přínosy proenvironmentálního komunitního životního způsobu obyvatel, utváří
kvalitní bydlení a živé město, rozvíjí participaci obyvatel na správě domu, sousedství
i čtvrti, zajišťuje potřebný sociální mix a je v dostupném socioekonomickém režimu.
V prvním roce projektu se výzkumný tým zaměřil na konceptualizaci participativního
bydlení v českém kontextu, analýzu institucionálního rámce s ohledem na možnosti
a limity zavádění participativního bydlení v Česku a realizoval úvodní setkání a kulaté
stoly v partnerských městech a obcích. Kromě toho započaly práce na odborné stati.
Jedním z výstupů byla organizace projektového sympozia Možnosti a limity
participativního bydlení.
30. Centrum socio-ekonomického výzkumu dopadů environmentálních politik
Řešitelka: Mgr. Et Mgr. Paulína Tabery
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Doba řešení projektu: 2021–2026
Záměrem projektu je vytvoření interdisciplinárního výzkumného centra, jež se bude
dlouhodobě odborně zabývat socioekonomickým výzkumem v oblasti životního
prostředí. Centrum rozvine metody hodnocení dopadů politik, foresightu a výzkumu
postojů a chování. Orgánům státní správy pak bude poskytovat expertní podporu při
tvorbě politik a strategií na základě prováděných výzkumných aktivit. Výzkumné
konsorcium zahrnuje 12 výzkumných organizací, univerzit a podniků pod vedením
Centra pro otázky životního prostředí UK. Centrum začalo svou činnost v polovině roku
2021. V návaznosti na to byly v rámci příslušného WP vytyčeny priority zkoumání
a proběhly schůzky nad dotazníkem, jejichž cílem bylo specifikovat, na které politiky
se zaměří sběr dat v následujícím roce.
31. Korupce ve vybraných sektorech v České republice a možnosti jejího snížení
Řešitelka: Kristýna Bašná, MSc., Ph.D.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Doba řešení projektu: 2021–2023
Hlavnı́m cı́lem projektu je pomocı́ poznatků ze sociologie, politologie, prá va
a kriminologie urč it rozsah a formy korupce ve vybraný ch společ enský ch sektorech
v Ceské republice a doporuč it konkré tnı́ opatř enı́, která by mohla korupci v jednotlivý ch
sektorech snı́žit. Poznatky z tohoto projektu budou slouž it Ministerstvu spravedlnosti
pro budoucı́ strategii vlá dnı́ho boje proti korupci. Zejmé na napomohou k urč enı́
nejproblematič tě jš ı́ch oblastı́ a k navrž enı́, př ı́padně zpř esně nı́, konkré tnı́ch
protikorupč nı́ch ú kolů , ať už legislativnı́ nebo nelegislativnı́ povahy. Druhý m cı́lem
projektu je př edlož it sadu doporuč ený ch ná strojů pro replikovatelné efektivnı́ a validnı́
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mě řenı́ př ım
́ é a nepř ım
́ é zkuš enosti s korupcı́ ve společ enský ch sektorech. V roce 2021
proběhla první etapa projektu zahrnující studium dostupné literatury za účelem
detailního zmapování dosavadního stavu poznání. Na desk research navázala příprava
scénáře pro expertní hloubkové rozhovory, kterých výzkumný tým s vytipovanými
experty v květnu až září 2021 provedl celkem 31. Jejich výsledky potom posloužily pro
tvorbu dotazníku pro kvantitativní výzkum. Celkem bylo vytvořeno šest verzí dotazníku,
pro každý sektor zvlášť. Pilot instrumentů byl proveden na přelomu roku 2021 a 2022.
32. CSDA – Český sociálněvědní datový archiv
Řešitel: 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
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.
33. 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
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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 roce 2021 byl například spuštěn
rozsáhlý srovnávací online výzkum Česká studie veřejného mínění.
34. 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).
35. CZERA – Prohloubení integrace výzkumného a inovačního ekosystému ČR do
Evropského výzkumného prostoru a podpora intenzivní mezinárodní
spolupráce výzkumných organizací a podniků ČR ve výzkumu, vývoji a
inovacích
Řešitelka: Mgr. Marcela Linková, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba řešení projektu: 2021–2027
Mezi klíčové aktivity projektu patří podpora a budování kapacit v oblasti genderové
rovnosti ve vědě, kterou realizuje výzkumné oddělení NKC – gender a věda. Cílem
je zvýšit připravenost českých výzkumných organizací a týmů pro spolupráci na
mezinárodní úrovni v novém evropském programu na podporu výzkumu Horizont
Evropa a úspěšně naplňovat české, evropské a mezinárodní závazky v oblasti genderové
rovnosti ve vědě. Prvním pilířem činnosti v rámci projektu CZERA je poskytování
konzultací, školení, workshopů a další přímé podpory českým výzkumným organizacím.
Druhý pilíř činnosti se věnuje expertní a analytické podpoře orgánů státní správy
formou poskytování podkladů, konzultací, podnětů a realizací veřejných akcí a osvětové
činnosti. Třetí pilíř činnosti se věnuje naplňování závazků Česka v oblasti genderové
rovnosti na evropské úrovni formou zastoupení a vedení expertních a poradních orgánů.
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36. Strategická inteligence pro výzkum a inovace – Stratin+
Řešitelka: Mgr. Marcela Linková, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba řešení projektu: 2021–2024
Účelem projektu je poskytovat analytické kapacity a na datech založené strategické
informace (tj. služby strategické inteligence) veřejné správě a výzkumným organizacím
pro realizaci politiky výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „VaVaI“) v oblastech
(1) podpory mezinárodní spolupráce ve VaVaI, (2) velkých výzkumných infrastruktur,
(3) výzkumné a inovační specializace, (4) technologického rozvoje, (5) rozvoje lidských
zdrojů a kapacit pro výzkum a inovace a otázek genderu a podmínek pro uplatnění žen
ve vědě. Oddělení NKC – gender a věda je odpovědné za realizaci činnosti v oblasti
5. Projekt přispěje k systematickému využívání analytických kapacit a na evidenci
založených strategických informací při tvorbě a implementaci veřejných politik
zaměřených na posilování internacionalizace VaVaI, rozvoj prostředí velkých
výzkumných infrastruktur, výzkumné, inovační a technologické specializace Česka
a technologický rozvoj, dále rozvoj lidských zdrojů a kapacit pro výzkum a inovace
a otázky genderu a podmínek pro uplatnění žen ve vědě.
37. Centrum pro podporu obyvatelstva pro případ skutečného nebo domnělého
vzniku mimořádných jaderných a radiačních událostí
Řešitel: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra
Doba řešení projektu: 2021–2025
Projekt je zaměřen na rozvoj připravenosti České republiky na mimořádnou radiační
událost, například nehodu. Na jeho řešení spolupracují Ústav technické a experimentální
fyziky ČVUT, Státní ústav radiační ochrany, v. v. i., SOÚ AV ČR a Institut postgraduálního
vzdělávání ve zdravotnictví. Hlavní cíle projektu jsou rozvoj znalostí, metod a nástrojů
z oblasti sociologie, psychologie a psychiatrie pro předvídání a zvládání obav a paniky
při radiační havárii; rozvoj zapojení občanů do měření radioaktivní kontaminace;
zvýšení znalostí veřejnosti v oblasti radiační ochrany a kompetencí samoměření
kontaminace; rozvoj spolupráce vládních a občanských měřicích systémů při radiačních
haváriích; podpora včasné analýzy informací v médiích a na sociálních sítích pro
zvládnutí dezinformací a paniky; zavedení školicí a vzdělávací činnosti pro orgány státní
správy, samosprávy, bezpečnostní složky, lékaře a občany. Sociálněvědní rovina
výzkumu se soustředí na bližší porozumění reakcím obyvatel na situaci s rizikem paniky
(s využitím analogie pandemie COVID-19 a mimořádné radiační události) s důrazem na
vyrovnávání s obavami a riziky a na identifikaci mechanismů vhodných k eliminaci
vzniku a šíření paniky. Sociologický ústav je zapojen především do zkoumání potenciálu
rozsáhlého zapojení občanů do měření radioaktivity v rámci tzv. „citizen science“.
Osobní přenosný detektor, vyvinutý ve spolupráci ÚTEF ČVUT a SÚRO, v. v. i., bude
poskytnut sestavenému panelu respondentů a institucí, který bude v průběhu projetu
opakovaně objektem dotazníkových šetření. Součástí projektu je rozvoj matematických
metod pro včasné zjištění nebezpečných jevů v mediálním prostředí. V roce 2021 byla
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připravena koncepce pravděpodobnostního panelu respondentů a konceptualizace
tématu reakce na událost s panickým potenciálem pro dotazníková šetření, která na něm
budou probíhat v dalších letech. Připravené koncepty byly otestovány v pilotním
dotazníkovém šetření a proběhly analýzy k ověření jejich využitelnosti.
38. 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
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. 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 2021 proběhly dvě zahraniční výzkumné stáže a jedna zahraniční
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administrativní stáž. Rovněž byla dokončena jedna zahraniční výzkumná stáž probíhající
už v předchozím roce.
2. 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 5–20 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 roce 2021 byl
projekt v plném řešení. Proběhly tři plánované výzkumy: Rodiče o vzdělávání, Populace
o vzdělávání a Občanská konzultace: Vzdělávání pro budoucnost.
3. 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. V roce 2021 byla připravena zpráva
z kvalitativního výzkumu s názvem Komunikační strategie genderově orientovaných
témat u mladých lidí. Výzkum i zpráva vycházejí z rozhovorů s mladými lidmi (ve věku
15–20 let) a s vyučujícími o jejich percepci genderových témat, o zájmu mladých lidí
o genderová témata, o pozici školy vůči genderovým tématům a o každodenní
zkušenosti mladých lidí s genderovými tématy ve škole, mezi vrstevníky nebo v rodině.
Protože byl výzkum realizován především jako podklad pro plánovanou genderově
zaměřenou kampaň, byla značná část rozhovorů i zprávy z výzkumu věnována
způsobům komunikace genderových témat s mladými lidmi tak, aby pro ně bylo téma
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zajímavé. Výsledky z výzkumu byly také průběžně představeny na různých akcích
zaměřených na vzdělávání mladých lidí, např. v rámci sekce gender a vzdělávání v České
ženské lobby.
4. 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 lobbingových
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. V roce 2021 došlo zejména k uskutečnění kvalitativních rozhovorů
s komunikačními partnerkami a partnery z nejrůznějších organizací a institucí, jež
přicházejí do styku s přeživšími partnerského násilí. Na jaře 2021 byl uspořádán kulatý
stůl se zástupci a zástupkyněmi neziskových organizací, jež přicházejí do styku
s přeživšími, netvoří však jejich hlavní cílovou skupinu. Dále byly pořízeny rozhovory
přímo s přeživšími (oběťmi) tohoto násilí. Na podzim byla na základě analýzy těchto dat
sepsána obsáhlá výzkumná zpráva.

3.6 Charakteristiky zahraničních výzkumných projektů
1.
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
Evropský projekt, který NKC – gender a věda koordinovalo, měl za cíl vytvořit evropskou
síť národních center na podporu genderové rovnosti ve vědě v Evropském výzkumném
prostoru. Projekt také mapoval a hodnotil zavádění genderové rovnosti do vědy
a výzkumu na národní úrovni, podporoval výměnu zkušeností, realizoval školení
a workshopy a prosazoval genderovou rovnost v oblasti vědy, technologie a inovací ve
spolupráci na mezinárodní úrovni. Mimo managementu konsorcia projektu bylo NKC
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zodpovědné za komunikaci a dopad projektu a v roce 2021 také za úkol vypracovat
manuál pro státní instituce k implementaci požadavků Evropské komise na plány
genderové rovnosti. Největším úspěchem – mimo úspěšného završení několikaleté
spolupráce 14 partnerských organizací a pěti asociovaných partnerů – bylo uspořádání
závěrečné konference projektu ve spolupráci se Slovinským předsednictvím Rady
Evropské unie a spolupráce na vypracování draftu Lublaňské deklarace genderové
rovnosti ve výzkumu a inovacích. Dokument podpořilo 37 signatářů, kterými jsou
členské státy EU, Evropská komise, přidružené země EU, země přistupující k EU a třetí
země.
2.
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. 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. NKC mělo v projektu na starosti vývoj a
implementaci hodnocení potřeb institucionálních aktérů a bude dohlížet na kvalitu
projektu. V roce 2021 NKC vypracovalo position paper k možné certifikaci tréninků
genderové rovnosti ve výzkumu a vysokém školství, který představuje možné přístupy,
výhody a nevýhody různých forem certifikace. Position paper bere v potaz poslední
vývoj na evropské politice, kde jedním z povinných prvků plánů genderové rovnosti pro
Horizont Evropa je i budování institucionálních kapacit pro genderovou rovnost
prostřednictvím tréninků.
3.
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 2021
byly NKC zorganizovány tři workshopy, proběhla dvě dotazníková šetření, bylo
vypracováno šest interních zpráv, které hodnotily posuny v oblasti implementace plánů
genderové rovnosti, fungování konsorcia a jednotlivých týmů na institucích, které mají
plány na starosti. Dále proběhlo celkem 15 bilaterálních monitorovacích rozhovorů,
jejichž cílem je mapovat situaci na výzkumných institucích během roku.
4.
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 analyzoval 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 vypracoval a vyhodnotil tři možné scénáře, které připraví půdu
pro realistický rámec pro zavedení ocenění/certifikaci v celé EU. Celkově sledoval 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. V roce 2021 byly realizovány
různorodé aktivity směřující k validaci navržených čtyř scénářů včetně rozhovorů
s různými skupinami stakeholderů (zástupci vysokých škol a výzkumných organizací
a poskytovatelů, a to jak v existujícím certifikačním systému (např. HR Award) či mimo
něj. Bylo též provedeno 10 walkthrough testů na konkrétních institucích, které testovaly
jednotlivé scénáře certifikace.
5.
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
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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). Projekt CRONOS-2 byl ve třetím čtvrtletí roku 2021
zahájen ve Slovinsku a Maďarsku (první skupina), kde proběhly dva panelové výzkumy,
a v České republice, Finsku, Francii a na Islandu (druhá skupina), kde proběhl jeden
výzkum. CRONOS-2 má za cíl získat data o proveditelnosti online dotazování na
mezinárodním webovém panelu respondentů založeném na pravděpodobnostním
výběru.
6.
RESISTIRE – Responding to outbreaks through co-creative sustainable
inclusive equality strategies
Řešitel za ČR: Mgr. Marcela Linková, Ph.D.
Poskytovatel: Horizont 2020, EU
Doba řešení projektu: 2021–2023
Cílem evropského výzkumného projektu RESISTIRÉ je analyzovat dopad politických
opatření v boji proti COVID-19 na behaviorální, sociální a ekonomické nerovnosti
v EU27, Srbsku, Turecku, na Islandu a ve Velké Británii na základě koncepčního rámce
gender+ a dále navrhnout a pilotovat politická řešení a sociální inovace, které budou
uplatňovat tvůrci politik, zúčastněné strany a aktéři v různých politických oblastech.
NKC má v projektu na starosti Work Package 2, který analyzuje národní politiky pro boj
s COVID-19 z genderové perspektivy, a zároveň ve Work Package 6 za vytváření tzv.
factsheets, které představují poznatky a doporučení v jednotlivých analyzovaných
doménách. S tím souvisí poslední úkol v rámci Work Package 7, což je šíření doporučení
prostřednictvím advokačního plánu. V roce 2021 byl například publikován report
Summary Report mapping cycle 1. RESISTIRÉ project.
7.
By-COVID – Beyond COVID
Řešitel za ČR: Mgr. Yana Leontiyeva, Ph.D.
Poskytovatel: CESSDA ERIC
Doba řešení projektu: 2021–2024
Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) SOÚ AV ČR se ke konci roku 2021 zapojil do
mezinárodního projektu financovaného z programu Horizon Europe jako CESSDA
partner. Hlavním cílem projektu je zajistit, aby data o SARS-CoV-2 a dalších infekčních
chorobách mohla být nalezena, vyhledávána a využívána. Do projektu je zapojena řada
partnerů z různých oborů jako biomedicína, přírodní vědy, sociální vědy a další.
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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. Kvůli
pandemii byly některé aktivity vyčleněny a jejich realizace odložena. V tomto rámci
v roce 2021 proběhl mezinárodní online workshop s názvem CESSDA Data Days in
Poland (http://www.ads.org.pl/cessda-data-day-2021/), monitoring vývoje v
nečlenských cílových zemích CESSDA a příprava projektu panelového meetingu pro
konferenci IASSIST 2022.
9.
UniSafe – Gender-based violence and institutional responses: Building a
knowladge base and operational tools to make universities and research
organizations safe
Řešitel za ČR: Mgr. Marcela Linková, Ph.D.
Doba řešení projektu: 2021–2024
Evropský výzkumný projekt UniSAFE má dvojí cíl. Zaprvé, prohloubit znalosti
o genderově podmíněném násilí (GPN) specificky v univerzitním a výzkumném
prostředí, a zadruhé, promítnout tyto znalosti do nástrojů a doporučení pro
vysokoškolský a výzkumný sektor. UniSAFE zkoumá mechanismy GPN, jeho určující
společenské činitele, antecedenty a důsledky za pomoci kombinace výzkumných metod
holistického modelu 7P. Projekt je realizován v 15 zemích a vedle analýzy národních
opatření proběhne šetření a kvalitativní výzkum v 45 institucích. Výzkum přinese nejen
detailní informace o výskytu genderově podmíněného násilí v akademickém prostředí,
ale i nástroje k řešení tohoto problému. V roce 2021 byly v rámci projektu publikovány
zejména tři rozsáhlé reporty: Report on the European Policy Baseline, UniSAFE National
researcher report – Czech Republic a Canada national fieldwork report on gender-based
violence in universities and research organisations.
10. Trust Pilar
Řešitel za ČR: Mgr. Tomáš Čížek
Doba řešení projektu: 2021–2024
CESSDA Trust Group nabízí stávajícím i začínajícím poskytovatelům služeb poradenství
a podporu při plnění řady problémů a standardů týkajících se důvěryhodných dat
a služeb. CESSDA vyžaduje přijetí specifických kritérií, jako jsou interní povinnosti
vyžadované od všech členů a požadavky na důvěryhodné digitální úložiště (TDR)
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stanovené CoreTrustSeal. V roce 2021 proběhl průzkum požadavků datových archivů
zapojených do konsorcia CESSDA.
11. CESSDA Resource Directory
Řešitel za ČR: Mgr. Yana Leontiyeva, Ph.D.
Poskytovatel: CESSDA ERIC
Doba řešení projektu: 2021–2022
Český sociálněvědní datový archiv se podílí na řadě aktivit v rámci konsorcia CESSDA
ERIC. Důležitou činností pro všechny zapojené datové archivy je aktualizace a úprava
knihovny
datových
zdrojů
–
CESSDA
Resource
Directory
(www.zotero.org/groups/2382601/cessda_resource_directory/).
12. CESSDA Training Events
Řešitel za ČR: Mgr. Johana Chylíková, Ph.D.
Poskytovatel: CESSDA ERIC
Doba řešení projektu: 2021–2022
Členové týmu se již řadu let podílí na přípravě a realizaci výukových aktivit CESSDA
Training Group. Mezi výstupy například patří Data Management Expert Guide nebo nově
vypracovaný Data Archiving Guide. V rámci činnosti této pracovní skupiny ČSDA
organizuje nebo spoluorganizuje výukové akce jako webináře či semináře.
13. Widening CESSDA European Coverage
Řešitel za ČR: Mgr. Yana Leontiyeva, Ph.D.
Poskytovatel: CESSDA ERIC
Doba řešení projektu: 2021–2022
Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) SOÚ AV ČR je 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. Jedná se již o třetí projekt uvedeného
zaměření koordinovaný ČSDA, v roce 2021 probíhalo jeho pokračování. V rámci
programu byli členové týmu zapojeni do Mentorship Programme a Monitoring the
European Research Data Policies and Research Infrastructures.
14. Survey on Researchers Needs and Widening the Perimeter of Data
Řešitel za ČR: Mgr. Yana Leontiyeva, Ph.D.
Poskytovatel: CESSDA ERIC
Doba řešení projektu: 2021–2022
Projekt analyzuje bariéry a motivační faktory týkající se archivace tzv. nových typů dat
(například dat ze sociálních médií, administrativních dat či geolokačních dat) jak na
straně těch, kdo tato data vytvářejí, tak na straně datových archivů. Analýza je postavena
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na několika datových zdrojích, především na dotazníkovém výzkumu tvůrců dat a
zástupců datových archivů a na zkoumání dosavadních politik archivace různých typů
dat. Hlavním výstupem projektu byl měl být soubor doporučení pro datové archivy
sdružené v organizaci CESSDA, jak s novými typy dat pracovat.
15. Widening and Outreach Working Group 2021
Řešitel za ČR: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.
Poskytovatel: CESSDA ERIC
Doba řešení projektu: 2021
Projekt je zaměřen na realizaci aktivit zejména formou akcí, které podporují další
rozšiřování evropské velké výzkumné infrastruktury CESSDA ERIC, udržují a posilují
spolupráci s datovými archivy nečlenských zemí v rámci CESSDA Network of Partners.

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

European Agency for
Fundamental Rights (FRA)

Expertní zpráva Guardianship systems for child victims of trafficking
Czech Republic v rámci zakázky Data collection and research services on
fundamental human rights issue – FRANET, Lot 3 – CR. Autorka: Tereza
Stöckelová
Expertní zpráva Legal environment and space of civil society
organisations in supporting v rámci zakázky Data collection and research
services on fundamental human rights issue – FRANET, Lot 3 – CR.
Autorka: Tereza Stöckelová

European Agency for
Fundamental Rights (FRA)

European Agency for
Fundamental Rights (FRA)

Expertní zpráva The Coronavirus Pandemic in the EU – Fundamental
Rights Implications National Vaccine Deployment v rámci zakázky Data
collection and research services on fundamental human rights issue –
FRANET, Lot 3 – CR. Autorka: Tereza Stöckelová

European Agency for
Fundamental Rights (FRA)

Expertní zpráva Criminal Detention in the EU Conditions and Monitoring
v rámci zakázky Data collection and research services on fundamental
human rights issue – FRANET, Lot 3 – CR. Autorka: Tereza Stöckelová

Evropská komise

Fajmonová, V., Huck, A. Dvořáčková, J., Andreska, Z., Linková, M. 2021.
UniSAFE Deliverable Report 3.2 Report on the European Policy Baseline.
Available on Zenodo
https://zenodo.org/record/5780037#.YcG97FmLpPa
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Zadavatel

Popis

Evropská komise

Huck, A., Šnokhous, P., Linková, M. 2021. Guidance for national and
regional authorities for the creation and implementation of the European
Commission GEP requirements. Available online at
https://genderaction.eu/wpcontent/uploads/2021/12/741466_Guidance-on-GEP-implementationfor-national-authorities-in-MS.pdf

Evropská komise

Report. Cibin, R., Stöckelová, T., Linková, M. 2021. RESISTIRE D2.1 –
Summary Report mapping cycle 1. RESISTIRÉ project. Zenodo.
https://doi.org/10.5281/zenodo.5361042

MŠMT

Tabery, P., Hanzlová, R., Spurný, M. 2021. Veřejné mínění o vzdělávání:
sekundární analýza. OPVVV

Evropská komise

Slezáková, K., Dvořáčková, J., Linková, M. 2021. Position Paper on the
Certification System, Gender Equality Academy

OPZ

Výzkumná zpráva. Dudová, R. Dopady opatření proti pandemii COVID-19
na sólo matky – 2. vlna.

Evropská komise, Horizont
2020

Report. Cibin, R., Stöckelová, T., Linková, M. 2021. RESISTIRE D2.1 –
Summary Report mapping cycle 1. RESISTIRÉ project. Zenodo.
https://doi.org/10.5281/zenodo.5361042

Evropská komise, Horizont
2020

UniSAFE Deliverable Report 3.2 Report on the European Policy Baseline
Fajmonová V., A. Huck, M. Linková, A. Andreska, J. Dvořáčková, A. Allori, J.
Hearn, L. Husu, S. Strid, K. Struzińska, N. Wuiame.
Canada national fieldwork report on gender-based violence in
universities and research organisations. Autorka: Averil Huck

Evropská komise, Horizont
2020
European Research and
Innovation Committee –
ERAC

Report on gender equality plans as a catalyst for change (ERAC
1202/21). Linková M., H. Holt Zachariassen, A. Huck, L. González Orta, Z,
Altemirano, A. Bituskova, G. Irvine, S. Rashi Elkeles, M. Saari, G. Saglamer,
E. Salton Meyer, R. Schaller-Steidl.

European Research and
Innovation Committee –
ERAC

Discussion paper on gender and digitalisation. Huck A., M. Linková, G.
Irvine.

European Research and
Innovation Committee –
ERAC

Guidance for national and regional authorities for the creation and
implementation of the European Commission GEP requirements. Huck A,
Snokous P., and M. Linkova.

Evropská komise, Horizont
2020

Gender-based violence in universities and research organisations: Czech
Republic national fieldwork report. Fajmonová, V., Dvořáčková, J.
Veitová, K., Linková, M.

Evropská komise, Horizont
2020

Gender-based violence in universities and research organisations: Czech
Republic national fieldwork report at institutional level. Autorka: Jana
Dvořáčková
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Zadavatel

Popis

Evropská komise, Horizont
2020

Gender-based violence in universities and research organisations:
Annotated bibliography (Czech Republic). Autorka: Jana Dvořáčková

Evropská komise, Horizont
2020

Gender Equality Academy Deliverable 3.2 Position Paper on the
Certification Systém. Slezáková, K., Dvořáčková, J., Linková, M.

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 2021 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
recenzované odborné časopisy Gender a výzkum / Gender and Research a Critical Housing
Analysis. Přehled vydaných publikací uvádí Příloha 2 a 3.

3.8.1 Publikační činnost SOÚ AV ČR za rok 2021
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 –
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.
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Tabulka 3.8.1 – Přehled publikační činnosti za rok 2021
Typ dokumentu (zdroj: ARL/IPAC)

RIV/not počet
RIV
výsledků

Recenzovaný odborný článek – Jimp

RIV

24

Recenzovaný odborný článek – JSC

RIV

11

Recenzovaný odborný článek – Jost

RIV

9

Recenzovaný odborný článek – Jost -

RIV

2

Článek v odborném periodiku – nerecenzovaný

not RIV

3

Monografie, kniha jako celek (český jazyk)

RIV

2

Monografie, kniha jako celek (cizí jazyk)

RIV

1

Monografie, kniha jako celek

RIV

1

Kapitola v monografii (český jazyk)

RIV

6

Kapitola v monografii (cizí jazyk)

RIV

13

Kapitola v monografii (český jazyk)

RIV

3

Do RIV jako O

Kapitola v monografii (cizí jazyk)

RIV

1

Do RIV jako O

Konferenční příspěvek (mezinárodní konference)

RIV

3

Recenze

not RIV

3

Elektronický dokument

RIV

88

Uspořádání konference, workshopu, výstavy

RIV

12

Uspořádání konference, workshopu, výstavy

not RIV

29

Výzkumná zpráva

RIV

9

Výzkumná zpráva souhrnná

RIV

1

Výzkumná zpráva

not RIV

65

Ostatní výsledek

RIV

1

Ostatní výsledek

not RIV

9

Novinový článek

not RIV

2

Celkem záznamů v databázi ARL/IPAC

298

Z toho zařazeno do RIV

187

poznámka

Do RIV jako O

Do RIV jako O

Do RIV jako O

Do RIV jako O

Zdroj: on-line katalog IPAC: asep.lib.cas.cz/arl-cav/cs/rozsirene-vyhledavani/ ke dni 9. 5. 2022.

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 20 akcí s mezinárodní
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účastí doma či v zahraničí. Vzhledem k pandemii se převážná část aktivit odehrávala
online.
V roce 2021 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 NKC – 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, byla pro období 2016–2021 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); doc. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.,
první zástupce ředitele SOÚ AV ČR, je členem Executive Committe European Sociological
Association.
Pracovníci a pracovnice SOÚ AV ČR jsou rovněž členy a členkami redakčních rad
zahraničních vědeckých časopisů. Prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D., je členkou redakční
rady Central European Journal for Comparative Religion; doc. PhDr. Marek Skovajsa,
Ph.D., je členem redakční rady Polish Sociological Review; Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D., je
členem redakční rady časopisů International Journal of Housing Policy a Housing,
Theory and Society.
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Mezinárodní poradní sbor Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., 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.
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 2021 však byly
tyto aktivity téměř znemožněny pandemií COVID-19 a s ní souvisejícími
epidemiologickými opatřeními jednotlivých států. V doktorandském 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 online.
Zahraniční stáže a pobyty
V roce 2021 uskutečnilo 11 pracovníků ústavu 13 zahraničních pobytů na vědeckých
pracovištích v 10 zemích. Konkrétně se jednalo o tato pracoviště: Department of
Sociology, Umeå University, Švédsko; School of Social Sciences and Humanities,
Loughborough University, Velká Británie; Institut für Soziologie, Universität Innsbruck,
Rakousko; Center for International Security and Cooperation, Stanford University, USA;
San Francisco State University, USA; Vídeňská Univerzita, Rakousko; Trento School of
Applied Quantitative Research, Itálie; Institute of Advanced Study, Central European
University, Budapešť, Maďarsko; GESIS Mannheim, Německo; University of Oslo,
Norsko; University College London, UK; Kulturwissenschaftliches Institut Essen,
Německo; Ljubljana University, Slovinsko.
Vzhledem k pandemii a s ní spojeným epidemiologickým opatřením žádný zahraniční
badatel nerealizoval studijní pobyt v sociologickém ústavu a veškerá komunikace se
odehrávala online.
Účast v mezinárodních výzkumných programech
V roce 2021 pokračovala účast ve výzkumných programech financovaných ze zahraničí.
V rámci Evropského výzkumného prostoru bylo podpořeno 16 projektů, z toho bylo
7 projektů podpořeno v rámci programu Horizon 2020 (z toho jeden projekt v pozici
koordinátora), 1 projekt v rámci programu Horizon Europe v pozici 3. strany
a 8 projektů z prostředků European Research Infrastructure Consortium. SOÚ je
současně zapojen do dvou sítí v rámci programu COST (The pan-European Family
Support Research Network. A bottom-up, evidence-based and multidisciplinary
approach; Traces as Research Agenda for Climate Change, Technology Studies, and
Social Justice).
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3.10 Spolupráce s vysokými školami a pedagogická činnost
SOÚ AV ČR se v roce 2021 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.
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 2021
Doktorandi
Počet doktorandů k 31. 12. 2021

17

Počet nově přijatých v r. 2021

1

Počet absolventů v r. 2021

3

Zdroj: SOÚ AV ČR

Tabulka 3.10.2 – Spolupráce ústavu s VŠ ve výzkumu: počet projektů a grantů
řešených v roce 2021 společně s VŠ
SOÚ AV ČR příjemcem

3

SOÚ AV ČR spolupříjemcem

8

Zdroj: SOÚ AV ČR
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Zapojení pracovníků SOÚ AV ČR do výuky programů VŠ
Tabulka 3.10.3 – Výčet VŠ institucí, kde se pracovníci SOÚ AV ČR v roce 2021 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
Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Magisterské a bakalářské programy
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové
Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni
Fakulta umění a architektury Technické univerzity Liberec
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity Liberec
CERGE-EI
Institute of Cultural Anthropology and European Ethnology, Universita Basilej
University Basel
Fakulta architektury Vysoké učení technické v Brně
Zdroj: SOÚ AV ČR

Vzdělávání na základních a středních školách
• Kompetence pro demokratickou kulturu (projekt). Přednáška o chudobě pro
studenty SŠ a VOŠ. VOŠ A SOŠP sociálně právní Evropská /Multikulturní centrum
Praha.
• Otevřená věda. Vedení výzkumných stáží pro středoškolské studující.
• Den otevřených dveří. Série přednášek pro studentky a studenty středních škol,
gymnázií a vyšších odborných škol v rámci Týdne Akademie věd ČR.
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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 2021 jarní
a podzimní cyklus seminářů zahrnoval dohromady 24 seminářů. Pokrývaly řadu
aktuálních společenských témat, jako je politika a volby, vzdělávání, COVID-19,
bydlení, genderové otázky, metody sběru dat, sociologie sportu a další. V jarním
semestru proběhla jen malá část původně plánovaných seminářů v důsledku
měnících se epidemiologických opatření. Podzimní semestr probíhal v důsledku
koronavirové situace jen online formou.
• Přednášky v rámci Týdne vědy a techniky 2021 v SOÚ AV ČR probíhaly v prezenční
i online formě. Účastníky byli především středoškolští studenti. Podrobnosti viz:
www.soc.cas.cz/akce/sociologicky-ustav-av-cr-na-tydnu-akademie-ved-cr-2021
o Dana Hamplová: Kdo jsme a jak žijeme
o Marcela Linková: Jedna velikost nesedí všem (aneb Proč potřebujeme genderové
hledisko ve výzkumu a technologiích)
o Michaela Kudrnáčová: Skřivan, nebo sova? Role spánku v našem sociálním životě
o Andrea Beláňová: „Sekty“ v Česku
o Kamila Fialová: Jak se daří lidem v Česku v životě a zaměstnání? Možnosti měření
a hodnocení lidského blahobytu
o Jiří Šafr, Magdalena Gorčíková: Dětské čtenářství: Které děti dnes čtou knihy a jak
se to projevuje v jejich životě?
o Kamila Fialová: Mzdy. Kolik vydělávají lidé v Česku a jaké faktory mají vliv?
o Markéta Švarcová: Ženy a podnikání
o Romana Marková Volejníčková, Kristýna Pospíšilová: Nerovné odměňování žen
a mužů – v grafech a číslech
o Martin Vávra: Počátky výzkumu české společnosti mezi vědou, politikou a
sociálním reformismem
• Jednotlivé přednášky pracovníků, např.:
o Veřejná debata „Jsme rozděleni klimatem? Sociální souvislosti environmentální
krize“. Ekologické dny Olomouc (31. ročník).
o Chudé Česko – debata o tom, co pálí většinu z nás. Aktuálně.cz / Inspirační forum
Jihlava. Panelová debata, 28. 10. 2021.
o Jak postavit Česko na nohy? Úkoly pro novou vládu. Aktuálně.cz / Inspirační forum
Jihlava. Panelová debata, 26. 10. 2021.
o Co bude znamenat transformace pro obyčejnou českou rodinu? Greenpeace.
Přednáška, 19. 10. 2021.
o Digital space between democratization and community, and between consumption
and profit. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava.
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o Jak na data z datového archivu, 8. 12. 2021.
o Pozvěte si vědce do online výuky. 1. 1. – 30. 6. 2021.
o Spolupráce Paulíny Tabery (CVVM) s Českým rozhlasem Dvojka jako pravidelného
hosta pořadu Jak to vidí v roce 2020. Český rozhlas.
o Zaostřeno. Český rozhlas Plus, 21. 11. 2021.
o Julie Stejskalová, Paulína Tabery. Divided by Freedom. Media and Polarization
Webinar, European Broadcasting Union, 15th News Assembly. Online,
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
• Panel „Between governance and resistance: coping with financial precarity and
(over)indebtedness“ (15th Congress of SIEF – International Society for Ethnology
and Folklore). SOÚ AV ČR, online (Helsinki, Finland), 19.–24. 6. 2021. Počet účastníků
celkem/zahraničních: 35/28.
• Interactions between formality and informality in urban contexts: Insights from
the margins. SOÚ AV ČR, online, 15. 10. 2021. Počet účastníků celkem/zahraničních:
100/60.
• Thinking cities beyond North and South. SOÚ AV ČR, online, 15. 6. 2021. Počet
účastníků celkem/zahraničních: 35/12.
• Midterm Conference of ESA RN36: In search of new dimensions of social
transformations. ESA, online, 26.–27. 3. 2021. Počet účastníků celkem/zahraničních:
50/48.
• External Monitoring and Evaluation: 2021 Mutual Learning Workshop.
SOÚ AV ČR, Slovinské předsednictví Rady Evropské Unie, online, 7.–8. 4. 2021. Počet
účastníků celkem/zahraničních: 23/18.
• Deepening the ERA Through Gender Equality. SOÚ AV ČR, Slovinské předsednictví
Rady Evropské unie, online, 7.–8. 7. 2021. Počet účastníků celkem/zahraničních:
195/145.
• CESSDA Data Day 2021 – Social Science Data Archives in Poland: Opportunities
for Researchers and Challenges Ahead. CESSDA, FORS, ČSDA, PADS – Polish Social
Data Archive, online, 7.–8. 7. 2021. Počet účastníků celkem/zahraničních: 195/145.
• CESSDA Roadshow – Circular Economy. CESSDA, ČSDA SOÚ AV ČR, online,
17. 11. 2021. Počet účastníků celkem/zahraničních: 155/149.
• Indo-Pacific: The Next Crucible of Geopolitics? SOÚ AV ČR, online, 9. 9. 2021. Počet
účastníků celkem/zahraničních: 29/3.
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• Media Anthropology: (Digital) Communication Practices and Processes.
International Union of Anthropological and Ethnological Sciences, online,
10. 11. 2021. Počet účastníků celkem/zahraničních: 10/8.
• ENHR Housing, Migration and Family Dynamics Online Workshop. SOÚ AV ČR,
online, 28.–29. 1. 2021. Počet účastníků celkem/zahraničních: 40/30.
• Gender pay gap in Czechia and Slovenia. Ljubljana University, Slovenia, 7. 7. 2021.
Počet účastníků celkem/zahraničních: 4/3.
• Emancipace dítěte v postmoderní společnosti: Možnosti a meze právní regulace
dětských dluhů v kontextu poznatků společenských věd. Ústav státu a práva AV ČR,
Psychologický ústav AV ČR, Praha, 4. 10. 2021. Počet účastníků celkem/zahraničních:
35/10.
• Borders, Mobility of Care and Translocal Social Reproduction. SOÚ AV ČR, FHS
UK a SIMI, Praha a online, 2. 12. 2021. Počet účastníků celkem/zahraničních: 50/18.

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-vyvoj2/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 infrastrukturu 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
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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.
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
2021 vyšel ročník 57, č. 1–6. Celkový objem celého ročníku je 764 stran.
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
91

kvalifikovaných domácích i zahraničních autorů a autorek. Impakt faktor časopisu za rok
2020, který byl zveřejněn v roce 2021, je 0,588. Oproti předchozímu roku tak došlo
k nárůstu (IF 2020 0,412). Další dva významné bibliometrické ukazatele (Eigen Factor
Score a Article Influence Score) od 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 2021 odrážely
pestrou paletu zájmů soudobé české i zahraniční sociologie, dotkly se celé řady témat
a přístupů. Vedle běžných čísel vyšlo také jedno tematické číslo (2/2021 „Podoby
sociálních vztahů ve stáří“).
Obrázek 3.12.1.1 – Webové stránky Sociologického časopisu / Czech Sociological
Review: sreview.soc.cas.cz

Zdroj: SOÚ AV ČR
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Graf 3.12.1.2 – Vývoj významných bibliometrických ukazatelů pro Sociologický
časopis / Czech Sociological Review v letech 2016–2020

Zdroj: Web of Science, InCites Journal Citation Reports, Clarivate Analytics ©2022

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. 2021 obsahovala 1020 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.
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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.
• Česká rada dětí a mládeže
• PAQ Research
• 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.

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 2021 bylo archivováno a zveřejněno 56 datových souborů
ze současných šetření. Depozitory byly mezi jinými SOÚ AV ČR, PAQ research, Česká
televize, Česká rada dětí a mládeže.
Dlouhodobé uchování dat
Systém zabezpečení, archivace dat a uspořádání archivu vychází z modelu Otevřeného
archivačního a informačního systému (OAIS) a dalších relevantních standardů
digitálních archivů. Jedná se o kontinuální proces, nastavený s ohledem na (a) změny
digitálních formátů, technologií a výzkumných metod a (b) další použití dat ve výzkumu
v kontextu ostatních datových zdrojů a návaznosti procesů výzkumu.
Zpřístupnění dat
ČSDA poskytuje datové soubory pro účely nekomerčního výzkumu a výuky.
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Tabulka – Počty uživatelů dle účelu využití dat a sektoru; domácí vs. zahraniční
Registrovaní uživatelé v online systému pro přístup k datům
Počet registrovaných uživatelů
4207
Počet nových registrací
427
podíl v %
Účel využití dat
Akademický výzkum
16
Výuka na VŠ (učitelé)
10
Studentské práce
63
Výzkum pro stát nebo veřejný sektor
3
Ostatní
8
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.
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, BY – COVID: Beyond COVID.
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Obrázek 3.12.2.1 – Členské země CESSDA ERIC v roce 2021 (tm. modrá barva) a
země, kde působí partnerské org. CESSDA Network of Partners (sv. 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
ISSP General Assembly. V roce 2021 byla Česká republika zvolena do vedení programu
v ISSP Standing Committee. Členové týmu se dále podíleli na práci prestižního ISSP
Methodology Committee, vedli pracovní skupinu ISSP Translation Group a podíleli se na
činnosti 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 proběhlo v roce 2021 mezinárodní peer-review hodnocení velkých
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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 projekt, jehož cílem je přinést
data umožňující porozumět moderním evropským společnostem a změnám, které v nich
probíhají. Od listopadu 2013 jej na základě rozhodnutí Evropské komise řídí evropské
výzkumné konsorcium ESS-ERIC, které sídlí ve Velké Británii. ESS ERIC má 25 členů:
Belgii, Bulharsko, Českou republiku, Estonsko, Finsko, Francii, Chorvatsko, Irsko, Island,
Itálii, Izrael, Kypr, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko,
Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko a Velkou Británii. Švýcarsko je
pozorovatelskou zemí, Černá Hora, Gruzie, Řecko, Severní Makedonie, Srbsko
a Španělsko spolupracují jako hosté.
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., stál u zrodu projektu ESS v roce 2001 a podílel se na
devíti výzkumech z celkových 10. Národní koordinátorkou ESS-CZ je Mgr. et Mgr. Klára
Plecitá, Ph.D., členkou Vědecké rady ESS ERIC prof. Dana Hamplová.
Hlavním úkolem 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. Data
z výzkumných šetření ESS jsou v režimu „open access“, uživatelé je mohou po registraci
stahovat na webových stránkách datového archivu Norwegian Social Sciences Data
Service. Data jsou využívána nejen v akademickém výzkumu, ale také jako indikátory
v klíčových oblastech sledovaných vládou, viz
Strategický rámec Česká republika 2030, www.cr2030.cz/strategie/.
Klíčové aktivity v roce 2021 zahrnovaly sběr dat pro výzkumné šetření ESS Round 10,
které bylo z důvodu covidových omezení v evropských zemích přesunuto z roku 2020 na
rok 2021. ESS Round 10 je věnováno výzkumným tématům:
•
•
•

Digitální sociální kontakty v pracovním a rodinném životě,
Chápání a hodnocení demokracie,
COVID-19.
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Obrázek 3.12.3.1 ESS Round 10

Zdroj: ESS ERIC

ESS navázalo také spolupráci s Austrálií, Japonskem a Jižní Afrikou:
•
Australian Social Survey International-ESS (AUSSI-ESS) – zařazení otázek
z hlavního dotazníku ESS, ada.edu.au/australian-social-survey-international-ess-aussi-ess/
•
Japanese General Social Survey – zařazení některých otázek z modulu COVID-19,
jgss.daishodai.ac.jp/english/index.html
•
South African Social Attitude Survey – zařazení rotačního modulu ESS
o demokracii, www.hsrc.ac.za/en/departments/sasas
V České republice proběhl sběr dat v období červenec–září 2021. V návaznosti na
výzkumné šetření ESS Round 10 byly položeny základy pro vznik CRONOS-2 (CROsNational Online Survey Panel) – pravděpodobnostního webového panelu respondentů
z Belgie, České republiky, Finska, Francie, Islandu, Itálie, Maďarska, Nizozemska,
Portugalska, Rakouska, Srbska, Španělska, Švédska a Velké Británie. Prvních online
výzkumů (welcome surveys) se zúčastnili ve třetím čtvrtletí roku 2021 respondenti
ze Slovinska a Maďarska (první skupina) a z České republiky, Finska, Francie a Islandu
(druhá skupina). CRONOS-2 je krokem pro přechod ESS od osobního (face-to-face)
dotazovaní k online dotazování.
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ESS ERIC se také věnoval přípravě výzkumného šetření ESS Round 11, které proběhne
v roce 2023. Výzkumná témata jsou:
• Gender v současné Evropě,
• Sociální nerovnosti ve zdraví a jejich determinanty.
Data
Ke stažení ve formátech pro SAS, SPSS či STATA na www.europeansocialsurvey.org/data/.
Online analýzy v NESSTAR na nesstar.ess.nsd.uib.no/webview/.
Důležité odkazy
• Domovská stránka projektu: www.europeansocialsurvey.org
•

České stránky: ess.soc.cas.cz

•

ESS Findings: www.europeansocialsurvey.org/essresources/findings.html

•

EduNet (online 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 2021 byl z důvodu pandemie COVID-19 na několik měsíců omezen provoz a
služby. Knihovna pružně reagovala na aktuální opatření a snažila se vždy poskytovat
služby v maximálním možném rozsahu, buď bezkontaktně, nebo prostřednictvím
výdejního okénka. Pracovníci knihovny využili omezení provozu ke kontrolám záznamů
postupně celého fondu v souborném katalogu. Zároveň byly v souborném katalogu
aktualizovány signatury a doplňovány skeny obálek a obsahů ke starším záznamům.
Knihovnu navštívilo v roce 2021 celkem 749 uživatelů.
Graf 3.12.4.1 Nárůst knihovního fondu za posledních pět let
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V online katalogu bylo ke konci roku k dispozici 34 623 knihovních jednotek.
Katalogizační záznamy Knihovny SOÚ jsou součástí souborných katalogů Caslin a
Souborného katalogu knihoven Akademie věd.
Graf 3.12.4.2 Struktura přírůstků do knihovního fondu v roce 2021

V roce 2021 se uskutečnilo 968 absenčních a prezenčních výpůjček. Prostřednictvím
meziknihovní výpůjční služby bylo poskytnuto 75 výpůjček. Čtenářům bylo zasláno
elektronicky na vyžádání 180 článků a kapitol e-knih.

Graf 3.12.4.3 Struktura meziknihovních výpůjček v roce 2021
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Knihovna zajišťuje přístup do plnotextových online databází EBSCO, Emerald, JSTOR,
PROQUEST a SAGE Humanities & Social Sciences. Zároveň zpřístupňuje bibliografické a
citační databáze Web of Science a SCOPUS.
Knihovna soustavně rozšiřuje u svých uživatelů informovanost o možnostech využití
souborných katalogů a elektronických online zdrojů.

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 14 stálými zaměstnanci, jejichž specializace pokrývají potřeby
provádění kompletního výzkumu veřejného mínění a sociologického výzkumu.
Disponuje vlastní tazatelskou sítí, jejíž rozsah o zhruba 150 tazatelích a rozložení
dovolují provádět jak celopopulační, tak specializovaná šetření.
Členové oddělení řeší obecně teoretické i metodologické otázky související s veřejným
míněním a jeho zkoumáním, v rámci svých specializací se jednotliví odborní a vědečtí
pracovníci zabývají veřejným míněním jako společenským jevem. Kromě další odborné
činnosti také přednášejí například na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, 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 online, sahá do roku 2002, na aktuální
informace jsou registrovaní uživatelé upozorněni e-mailem. V roce 2021 činil počet
unikátních návštěvníků webových stránek měsíčně v průměru 7405. Celkový počet
přístupů návštěvníků na stránky CVVM v roce 2021 dosáhl hodnoty 187 001, což
v průměru odpovídá cca 512 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 2021 realizováno pět pravidelných dotazníkových šetření metodou
osobního dotazování tazatele s respondentem a dva speciální výzkumy, v nichž za
otázky a design šetření zodpovídalo CVVM, data sbírala společnost Median kombinací
telefonického a online dotazování.
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Výzkumný projekt Naše společnost je unikátním kontinuálním průzkumem veřejného
mínění v České republice, který je jako replikační výzkumný projekt prováděn na
reprezentativním vzorku české populace starší 15 let. V roce 2021 se každé vlny šetření
účastnilo kolem 900 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.
Tabulka 3.12.5.1 – Výzkumy projektu Naše společnost v roce 2021 a jejich výstupy
Měsíc
Únor_Speciál
Duben_Speciál
Červen
Červenec
Srpen/září
Září/říjen
Listopad/prosinec
Zdroj: SOÚ AV ČR

Výzkum

Počet
respondentů

NS_2102_S
NS_2104_S
NS_2106
NS_2107
NS_2108
NS_2109
NS_2111

1035
1025
957
904
951
915
874

Počet znaků
(proměnných)
v dotazníku
137
127
267
280
295
290
274

Počet
výzkumných
zpráv
6
6
16
16
6
2
14

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 2021 i nadále podílelo na mezinárodní spolupráci agentur pro výzkum
veřejného mínění Central European Opinion Research Group (CEORG).
Prezentace výsledků
CVVM v roce 2021 pokračovalo v pravidelné prezentaci výsledků projektu Naše
společnost formou krátkých výzkumných zpráv (tiskových informací) určených širší
odborné veřejnosti a médiím (viz tabulku 3.11.5.1). Těchto zpráv bylo vydáno celkem
54, což znamená v průměru sedm zpráv z jednoho výzkumu. Jednotlivé zprávy mají
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v průměru 7,9 strany na jednu tiskovou zprávu, za rok 2021 tak celkově představují cca
427 stran.
Široké veřejnosti je k dispozici Archiv CVVM, obsahující tiskové zprávy výzkumného
projektu Naše společnost od roku 2001 a také archiv závěrečných zpráv z výzkumů
Ústavu pro výzkum veřejného mínění (a jeho následovníka IVVM) od konce 60. let až do
roku 2000. Kopie jsou veřejně přístupné v knihovně SOÚ AV ČR a v Národní knihovně
České republiky.
I v roce 2021 byl archiv výzkumných materiálů CVVM využíván externími zájemci
o různá témata. Pracovníci CVVM pro ně na základě jejich žádosti připravili osm
souhrnných rešerší z aktuálních i dříve realizovaných průzkumů obsahujících informace
o stavu a vývoji postojů české veřejnosti k daným tématům (např. migrace, hrozby pro
Českou republiku nebo práva sexuálních menšin).
Primární datové soubory z výzkumů z roku 2021 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 2021 také
následující grantové projekty: projekt „Podmínky a zdroje pro udržitelný rozvoj kvality
pracovního života v ČR v é ře nastupující průmyslové revoluce“ (financovaný TA ČR),
projekt „Centrum socio-ekonomického výzkumu dopadů environmentálních politik“
(financovaný TA ČR), projekt „Vývoj centralizovaného rozhraní pro vytěžování velkých
dat z webových archivů“ (financovaný MK ČR), projekt „Veřejnost(i), vzdělávání
a vzdělávací politika: hodnoty, postoje, argumentace a zkušenosti“ (financovaný
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání) a projekt „Centrum pro podporu
obyvatelstva pro případ skutečného nebo domnělého vzniku mimořádných jaderných
a radiačních událostí“ (financovaný Ministerstvem vnitra ČR).
CVVM se také podílí na několika aktivitách v rámci Strategií AV 21 a realizovalo rovněž
výzkumy pro účely dalších grantových projektů pro řešitele ze Sociologického ústavu
nebo i v rámci komerční činnosti.
Tabulka 3.12.5.2 – Další výzkumy realizované CVVM v roce 2021
Téma výzkumu
Vnímání významných
globálních konfliktů a jejich
důsledků pro českou veřejnost
Percepce rizik v české
společnosti
Sociální aspekty jaderné

Zadavatel
Mgr. et Mrg.
Paulína Tabery
Mgr. Naděžda Čadová

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

Mgr. Martin Ďurďovič,

Strategie AV 21: Systémy pro
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energetiky

Plýtvání potravinami jako
globální i lokální problém
Povolební studie 2021

Průzkum situace Romů v
letech 2020–2021
Občanská konzultace:
Vzdělávání pro budoucnost

Ph.D.
Mgr. Naděžda Čadová

jadernou energetiku
Strategie AV 21: Potraviny pro
budoucnost

doc. PhDr. Lukáš Linek,
Ph.D., (SOÚ AV ČR) a
Fakulta sociálních
studií, Masarykova
univerzita
FRA, Kantar

Pro projekt GA AV ČR: „Témata, lídři,
kandidáti a média v českých
parlamentních volbách 2021“/
Zakázka

Mgr. et Mrg.
Paulína Tabery

Projekt OP VVV „Veřejnost(i),
vzdělávání a vzdělávací politika:
hodnoty, postoje, argumentace a
zkušenosti“
Projekt OP VVV „Veřejnost(i),
vzdělávání a vzdělávací politika:
hodnoty, postoje, argumentace a
zkušenosti“
Projekt OP VVV „Veřejnost(i),
vzdělávání a vzdělávací politika:
hodnoty, postoje, argumentace a
zkušenosti“

Rodiče o vzdělávání

Mgr. et Mgr.
Paulína Tabery

Populace o vzdělávání

Mgr. et Mgr.
Paulína Tabery

Vnímání značky Akademie
věd ČR
Kulturní tradice českého
rybářství

Středisko společných
činností AV ČR
Vysoká škola
ekonomická v Praze
Institut pro
kriminologii a sociální
prevenci
doc. Mgr. Slavomíra
Ferenčuhová, Ph.D.,
(SOÚ AV ČR)
Fairwood, z. s.

Vybraná témata vězeňství a
trestní politiky
Sídliště_2021

Postoje české veřejnosti k
přírodě blízkému
hospodaření a odpovědné
spotřebě

Zakázka

Zakázka
Zakázka
Zakázka
Pro projekt GA ČR „Historie a
budoucnost sídlišť: kvalita obytného
prostředí a rezidenční spokojenost“
Zakázka

Zdroj: SOÚ AV ČR

Vystoupení v médiích
Výsledky průzkumů projektu Naše společnost byly i v roce 2021 pracovníky CVVM
pravidelně prezentovány a komentovány ve všech druzích médií, vybraná vystoupení
jsou obsažena v následujícím přehledu.
Vybraná vystoupení v médiích:
• Nebezpeční odpírači, nebo oběti? Není namístě demonstranty odsuzovat, míní
Pilnáček. DVTV, 13. 1. 2021 (Matouš Pilnáček).
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• Rozhodne, jaká interpretace pandemie převládne v létě. Týdeník Respekt,
14. 3. 2021 (Matouš Pilnáček).
• Okamurova SPD není politická strana, ale jen další byznysprojekt. Tohle jsou vyhlídky
Babišova klíčového spojence. Info.cz, 13. 4. 2021 (Jan Červenka).
• Narůstá v Česku prekariát? Data ukazují, že rozhodně není naším největším
problémem. A2larm, 23. 4. 2021 (Martin Spurný).
• Speciál Radiožurnálu: Za změnu klimatu může člověk, potvrzují vědci. Vysokou
uhlíkovou stopu má maso, čokoláda nebo káva. ČRo Radiožurnál, 12. 5. 2021 (Paulína
Tabery).
• Mladší lidé mají menší zájem o očkování. Nebojí se, chybí jim tak důvod. Seznam
Zprávy, 18. 5. 2021 (Martin Spurný).
• Plýtvání s jídlem. CNN Prima News – Hlavní zprávy, 2. 6. 2021 (Radka Hanzlová).
• Paulína Tabery: Pandemie zasáhla všechny společenské třídy. Ekonomicky ale nejvíc
padla na nejchudší. ČRo Dvojka, Jak to vidí…, 17. 6. 2021 (Paulína Tabery).
• Vítězství ANO ve volbách je nejpravděpodobnější varianta, říká analytik CVVM
Červenka. Info.cz, 28. 6. 2021 (Jan Červenka).
• Odmítačů vakcíny postupně ubývá, naočkovat se nechce čtvrtina Čechů. iDNES.cz,
23. 7. 2021 (Naděžda Čadová).
• Trvanlivost potravin. CNN Prima News – Hlavní zprávy, 29. 7. 2021 (Radka
Hanzlová).
• Češi jsou rádi za členství v EU. Přijetí eura ale z většiny odmítají. Refresher.cz,
26. 8. 2021 (Naděžda Čadová).
• Socioložka Paulína Tabery: Předvolební průzkumy triviální nejsou. Po veřejnosti
chceme hodně. ČRo Dvojka, Jak to vidí…, 23. 9. 2021 (Paulína Tabery).
• Volby nanečisto. Vědci spustili experiment, zjišťují vítěze předem. Seznam Zprávy,
30. 9. 2021 (Matouš Pilnáček).
• „Politika? Stejný svinstvo jako válka.“ Senioři v Ledči necítí k politikům důvěru, volit
ale půjdou. ČRo, Vinohradská 12, 4. 10. 2021 (Matouš Pilnáček).
• Pro nejstarší generaci byla tématem voleb víc migrace než pandemie, upozorňuje
socioložka Tabery. ČRo Dvojka, Jak to vidí…, 9. 10. 2021 (Paulína Tabery).
• Proč to prohrál Babiš. A co se musí stát, aby došel na Hrad. Seznam Zprávy,
27. 11. 2021 (Jan Červenka).
• Stravovací kultura Čechů. ČRo Plus, Ranní plus, 29. 11. 2021 (Radka Hanzlová).
• Samozásobitelství, zahradničení. ČRo Radiožurnál – reportáž, 3. 12. 2021 (Radka
Hanzlová).
Tabulka 3.12.5.3 – CVVM v médiích v roce 2021
Online

Tisk

Televize

Rozhlas

Agenturní
zpravodajství

leden

45

12

1

2

7

únor

27

4

0

1

2

34

březen

81

28

4

4

14

131

duben

23

2

3

1

2

31

Celkem
67

105

květen

85

22

4

6

11

128

červen

99

20

9

8

12

148

červenec

133

36

9

4

24

206

srpen

198

43

16

18

27

302

září

62

20

9

4

2

97

říjen

12

12

4

2

5

35

listopad

35

9

1

4

11

60

prosinec

28

8

3

3

2

44

828

216

63

57

119

1283

celkem

Zdroj: Monitoring médií, Newton Media, a. s., 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
jediným specializovaným pracovištěm
zaměřeným na výzkum v oblasti
genderové sociologie vědy, studií vědy a technologií a na podporu genderové rovnosti
ve výzkumu v regionu střední a východní Evropy. V roce 2021 oslavilo oddělení 20 let
od svého založení. NKC – gender a věda zabezpečuje funkce národního kontaktního
bodu pro oblast genderové rovnosti a genderového mainstreamingu v evropských
rámcových programech (v současnosti jde o program Horizont Evropa). 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 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. Vyvíjí také vlastní výzkumnou činnost a je součástí mezinárodní sítě
organizací zaměřených na genderovou rovnost ve vědě a výzkumu. Oddělení dále
zvyšuje povědomí o genderové problematice ve vědě a zviditelňuje vědkyně a jejich
práci. Vydává odborné i popularizační publikace, komunikuje s médii i veřejností
a vydává elektronický newsletter.
Podpora genderové rovnosti ve výzkumných a vysokoškolských organizacích
Hlavním výstupem roku 2021 je e-learningový kurz zaměřený na genderovou rovnost
v instituci a tvorbu plánu genderové rovnosti, který je kritériem způsobilosti pro účast
v Horizontu Evropa. Přihlášení do kurzu je dostupné na webu genderaveda.cz. NKC –
gender a věda také poskytlo osobní konzultace institucím, které se účastnily přípravy
projektů Horizontu Evropa na kulturní a institucionální změnu nebo pracují na
implementaci plánu genderové rovnosti. V rámci této aktivity byla poskytnuta podpora
v podobě desítek konzultací, in-house školení a dalších vystoupení na žádost institucí
(včetně zahraničních) na základě více než stovky kontaktů z řad vysokoškolských,
vědeckých a výzkumných organizací. Za účelem sdílení dobré praxe, výměny zkušeností
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a budování kapacit v oblasti kulturní a institucionální změny také NKC – gender a věda
koordinuje Komunitu pro změnu, jež sdružuje 410 osob z institucí napříč ČR. Pro tuto
komunitu NKC – gender a věda realizovalo pět workshopů.
Tvorba politik v oblasti genderové rovnosti ve výzkumu na národní úrovni
NKC – gender a věda se v roce 2021 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). V rámci této činnosti poskytuje NKC analytickou a expertní podporu
orgánům státní správy ČR v oblasti genderové rovnosti ve VaVaI včetně implementace
úkolů vyplývajících z Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací a Strategie rovnosti žen
a mužů na roky 2021–2030. Zástupkyně NKC – gender a věda se účastnily nejen jednání
pracovních skupin zřízených vládními i ministerskými institucemi, ale také jednání
Pražské inovační platformy. Zástupkyně oddělení se také účastnily jednání a činnosti
nově ustanovené Pracovní skupiny RVVI pro rovnost žen a mužů. Oddělní dále
vypracovalo analytický materiál Podpora zajištění služeb péče v rámci účelového
financování VaVaI, poskytovalo konzultace a podklady nad rámec zmíněných pracovních
skupin státní správě a Technologické agentuře ČR. NKC – gender a věda také podalo
podnět na prodloužení uzávěrky odevzdávání projektů GA ČR z důvodu uzavření služeb
péče o děti během další vlny pandemie COVID-19, na jehož základě GA ČR přistoupila
k opětovnému prodloužení lhůty.
Cena Milady Paulové
NKC – gender a věda organizačně zaštiťuje
Cenu Milady Paulové, kterou každoročně udílí
ministr školství, mládeže a tělovýchovy české
vědkyni za celoživotní přínos vědě. V roce
2021 byla Cena Milady Paulové udělena
v oboru matematiky. Z 11 nominovaných
matematiček byla jako laureátka vybrána
prof.
RNDr.
Marie
Hušková,
DrSc,
z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity
Karlovy. Cena za celoživotní přínos
matematice byla udělena ministrem školství Robertem Plagou 10. prosince 2021.
20. výročí založení NKC – gender a věda
Na začátku prosince připravilo NKC – gender
a věda online kampaň u příležitosti 20 let od
svého založení. Do kampaně se zapojili také
zástupci
a
zástupkyně
vědeckých
a výzkumných
institucí,
spolupracujících
institucí i odbornic a odborníků z ČR i ze
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zahraničí a také absolventky mentoringových programů. Ke kampani se připojila
i místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová a předsedkyně Akademie věd ČR
prof. Eva Zažímalová.
Popularizace a komunikace vědy
Kromě popularizačního newsletteru

je

možné aktivity a novinky v oblasti genderu
a vědy sledovat i na webové stránce NKC,
na Facebooku, Twitteru, LinkedInu,
Instagramu a Youtube.
Kromě toho NKC – gender a věda
organizuje akce pro veřejnost: V srpnu
2021 se konala výroční přednáška, na které se prof. Danuše Nerudová, rektorka
Mendelovy univerzity v Brně, podělila o zkušenosti s budováním kariéry a zastáváním
vedoucích pozic v akademické sféře se začínajícími vědkyněmi. I v září 2021 se NKC –
gender a věda zapojilo do evropské akce Noc vědců a vědkyň. V říjnu pak v rámci Týdne
inovací uspořádalo diskusi na téma digitalizace
práce a genderových (ne)rovností v době
postcovidové. V rámci Týdne Akademie věd
připravilo v listopadu online přednášku pod názvem
„Jedna velikost nesedí všem (aneb Proč potřebujeme
genderové hledisko ve výzkumu a technologiích)“.
Záznamy online přednášek jsou dostupné na webu
genderaveda.cz.
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
a zástupkyně národních úřadů členských států a Evropské komise. Skupina v roce 2021
mimo jiné vypracovala zprávu Gender Equality Plans as a Catalyst for Change (ERAC
1202/21). Zpráva shrnuje zjištění z průzkumu mezi členskými organizacemi poradní
skupiny, který se zaměřil na vyhodnocení postupu při přijímání plánů genderové
rovnosti v členských a dalších přidružených zemích a také na identifikaci výzev
spojených s implementací plánů genderové rovnosti na národní úrovni.
V roce 2021 skončil čtyřletý projekt H2020 GENDERACTION, který NKC – gender a věda
koordinovalo. Projekt byl zaměřen na zahrnutí hlediska genderové rovnosti do
výzkumných a inovačních politik v EU, na sdílení zkušeností a budování kapacit v oblasti
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politik genderové rovnosti ve výzkumu v EU. Z projektu vzniklo více než 50 konkrétních
doporučení ohledně začlenění genderové perspektivy do Evropského výzkumného
prostoru. Výstupy z projektu byly Evropskou komisí uznány za jeden z důležitých
příspěvků k genderové rovnosti v programu Horizont 2020. Závěrečná konference
„Deepening the ERA through Gender Equality“ proběhla ve spolupráci se slovinským
předsednictvím v Radě EU. Výstupy projektu GENDERACTION byly také zahrnuty do
Lublaňské deklarace genderové rovnosti ve výzkumu a inovacích, kterou představilo
v listopadu v Bruselu na jednání Rady pro konkurenceschopnost slovinské předsednictví
v Radě EU.
NKC – gender a věda je také zapojeno do evropských projektů GE Academy, GenderSMART a CASPER a UniSAFE a je členskou organizací AtGender, 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,
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 (nová verze
bibliotekanauki.pl/) nově umožňuje i zpřístupnění plných textů buď z vlastního úložiště,
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 2021 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.
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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

Obrázek 3.12.7.2 – Ukázky zobrazení na webu polské digitální knihovny Library of
Scineces – bibliotekanauki.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 (viz Obrázek
3.12.7.1), ale také z polské digitální knihovny Centrum otwartej nauky
bibliotekanauki.ceon.pl, yadda.icm.edu.pl (Obrázek 3.12.7.2 ). 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 2021 beze změny, tj. celkem 69, z toho 31 časopisů vydávají pracoviště
AV ČR, zbývajících 38 univerzitní pracoviště nebo další subjekty.
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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 těch, které vydávají univerzitní pracoviště a další externí subjekty, jsou nadále
zadávána pomocí systému DeskLight vyvinutého ICM Varšavské univerzity.
Mezioborové centrum pro matematické a počítačové modelování Varšavské univerzity
(ICM UW) spustilo v říjnu 2021 novou iniciativu zaměřenou na rozvoj otevřeného
přístupu k publikacím. Ke společné přípravě projektu byly přizvány partnerské
organizace CEJSH ze zemí V4, za Českou republiku se dosavadních jednání vedle
výkonné redaktorky CEJSH a zástupkyně Knihovny SOÚ AV ČR zúčastnili zástupci
Knihovny AV ČR. Dokončení návrhu bylo prozatím odloženo do vyjasnění organizačních
změn, k nimž v roce 2021 přistoupila Polská akademie věd.

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.
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 2021 neproběhlo žádné šetření ISSP v České republice. Šetření ISSP 2021 Zdraví
II nebylo možné realizovat v původně plánovaném termínu na podzim 2020 z důvodu
neuspokojivé pandemické situace a připravené prostředky nebude možné na šetření
použít. V roce 2021 byla proto podán nová grantová žádost, která získala podporu pro
realizaci šetření na jaře 2022. Zpoždění nebude mít dopad na zapojení ČR do programu
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(viz dále též specifikace úpravy pravidel ISSP). Program ISSP publikoval mezinárodní
databázi z šetření ISSP 2019 Social Inequality V, zahrnující i česká data. Byla
odsouhlasena nová témata modulů na následující léta: ISSP 2023 Národní identita a
občanství a ISSP 2024 Digitální společnost. V roce 2021 byla Česká republika zvolena do
vedení programu v ISSP Standing Committee. Členové týmu ze SOÚ AV ČR se dále
podíleli na práci prestižního ISSP Methodology Committee, vedli pracovní skupinu ISSP
Translation Group a podíleli se na činnosti ISSP Method Group on Demography.
Díky pandemii došlo k dočasným úpravám v pravidlech programu, protože ta v mnoha
členských zemích zastavila šetření nebo vedla k úpravě plánů a metodik sběru dat.
Povinnost pravidelné realizace šetření byla pozastavena pro moduly ISSP 2019, ISSP
2020 a ISSP 2021. Závazné termíny pro integraci dat do mezinárodních databází byly
posunuty o jeden rok. Činnost programu probíhala ve specifickém režimu, rozhodovací
procesy a vývoj výzkumných nástrojů byly realizovány na základě průběžných online
setkání. ISSP General Meeting plánovaný na Islandu byl zrušen a nahrazen sérií online
meetingů. Zvýšila se intenzita jednání Metodologického výboru ISSP kvůli posuzování
mnoha změn v metodikách šetření.
Tabulka 3.12.8.1 – Témata a roky šetřených modulů ISSP
Téma
Role vlády

Rok šetření
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

Národní identita a občanství

(2023)

Občanství

2004, 2014

Volný čas a sport

2007

Zdraví

2011 (2021–2022)

Digitální společnost

(2024)

Zdroj: ISSP, www.issp.org. Poznámka: Česká republika se zúčastnila v letech zvýrazněných
podtržením a tučným písmem. Šetření v letech vyznačených kurzívou jsou v přípravě. Šetření ISSP
v jednotlivých zemích mohou probíhat od podzimu předchozího roku do jara roku následujícího po
roku stanoveném pro daný modul. Mezinárodní datové soubory jsou zpřístupňovány se zpožděním,
přibližně druhý rok na jaře po roku daného modulu.
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3.12.9 Distribuce publikací
Publikace vydávané v SOÚ AV ČR 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 a Religionistická encyklopedie
Sociologická encyklopedie je otevřená informační báze pro všechny zájemce o sociologii
a sociologické poznání, garantovaná SOÚ AV ČR. Vznikla v rámci programu Strategie
AV21 Akademie věd ČR pod vedením hlavního editora prof. PhDr. Zdeňka R. Nešpora,
Ph.D. Zkušební verze byla spuštěna v prosinci 2017, v dalších letech potom docházelo
k dalšímu doplňování. 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.
Ta je základní informační bází pro všechny zájemce o náboženství, religiozitu a
religionistické poznání, garantovanou SOÚ AV ČR. Vznikla rovněž v rámci programu
Strategie AV21 Akademie věd ČR. K nově zpracovanému slovníku České církve
a náboženské společnosti v roce 2021 dále přibyly aktualizované podoby „trojslovníku“
Judaismus–Křesťanství–Islám a Slovníku hinduismu Karla Wernera.
Obrázek 3.12.10.1 – Ukázky encyklopedií
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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
pracovníků.
V roce 2021 měl SOÚ AV ČR při přepočtu fyzického počtu pracovníků na úvazek 1,00
v průměru 108,88 pracovníka. 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 108,88 pracovníka činil podíl atestovaných pracovníků dle Kariérního
řádu 63,98 % (69,66 pracovníka) a podíl ostatních pracovníků 36,02 %
(39,22 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 2021, atestovaní pracovníci a
pracovnice, v %
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Zdroj: SOÚ AV ČR

Graf 4.1.2 – Struktura pracovníků dle kategorií v roce 2021, pracovníci a pracovnice
nepodléhající atestacím, v %

Zdroj: SOÚ AV ČR
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Tabulka 4.1.1 – Struktura pracovníků SOÚ AV ČR podle dosaženého kvalifikačního
stupně dle Kariérního řádu v roce 2021
Kvalifikační stupeň
Atestovaní pracovníci
5 Vedoucí vědecký pracovník
4 Vědecký pracovník
3b Vědecký asistent
3a Postdoktorand
2 Doktorand
1 Odborný pracovník VaV
Nepodléhající atestacím
300 Odborný pracovník – VŠ
400 Odborný pracovník – SŠ, VOŠ
700 Technicko-hospodářský pracovník

počet
69,66
12,80
15,12
15,66
9,67
13,50
2,91
39,22
25,14
3,66
10,42
108,88

%
63,98 %
11,76 %
13,89 %
14,38 %
8,88 %
12,40 %
2,67 %
36,02 %
23,09 %
3,36 %
9,57 %
100,00 %

Celkem
Zdroj: SOÚ AV ČR. Poznámka: N = 108,88 pracovníka (průměrný přepočtený počet za rok 2021 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,
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 2021 bylo 47,02 % pracovníka ve věku do 40 let včetně (9,65 %
ve věku do 30 let, 41,54 % ve věku 31–40 let), 43,6 % tvořili pracovníci ve věku 41–50
let, 7,08 % pracovníci ve věku 51–60 let a 7,01 % 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. 2021,
přepočtené počty
Věková
struktura
Muži
Ženy
celkem

věk do 30
let
3,39
6,26
9,65

31–40

41–50

51–60

nad 60 let

celkem

12,58
28,96
41,54

14,34
29,26
43,6

2,73
4,35
7,08

2,53
4,48
7,01

35,57
73,31
108,88

Zdroj: SOÚ AV ČR. Poznámka: N = 108,88 pracovníka (průměrný přepočtený počet za rok 2021 při
přepočtu fyzického počtu pracovníků na úvazek 1,00).
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Také z demografického pohledu, kdy neuvažujeme o průměrném přepočteném počtu
pracovníků, ale použijeme statický pohled k 31. 12. 2021, 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 pracovnice a pracovníky po pětiletých
věkových skupinách, je vidět, že výrazně větší podíl pracovníků tvořily ženy, a to
65,54 % (97 pracovnic), zatímco muži představovali 34,46 % (51 pracovníků). Největší
zastoupení žen bylo ve věku 40–44 let (24 pracovnic) a u mužů bylo největší zastoupení
ve věku 45–49 let (12 pracovníků). Celkem do 40 let věku je 44,33 % žen a 41,18 %
mužů. Průměrný věk žen byl 41,43 roku a mužů 44,31 roku.
Graf 4.1.3 – Pracovnice a pracovníci SOÚ AV ČR podle pohlaví a věku k 31. 12. 2021,
absolutní četnosti

Zdroj: SOÚ AV ČR. Poznámka: N = 148 pracovníků a pracovnic (fyzický počet k 31. 12. 2021 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 2021 Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., (SOÚ AV ČR) uskutečňoval hlavní činnost
s rozpočtem 134 821 tis. Kč. SOÚ AV ČR nevykonává další ani vedlejší činnost.
Graf 5.1.1 – Struktura financování hlavní činnosti v roce 2021

Zdroj: SOÚ AV ČR

Struktura financování činnosti SOÚ AV ČR byla tvořena institucionální dotací od
zřizovatele v celkové výši 50 942 tis. Kč, která se dále dělí dle charakteru na podporu VO
– dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace v celkové výši 43 458 tis. Kč –
a dotaci na činnost v celkové výši 7 484 tis. Kč. Dotace na činnost byla určena především
na financování výzkumných programů a projektů podporovaných v rámci AV ČR, viz
kapitola 3.2.
Dále strukturu financování tvoří dotace od tuzemských poskytovatelů projektů z ČR
v celkové výši 59 825 tis. Kč, a to na řešení 38 projektů s podporou od státních institucí
ve výši 52 223 tis. Kč (viz tabulka 3.4.1), dvou projektů v rámci Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání a dvou projektů v rámci programu Active Citizens Fund
v celkové výši 7 602 tis. Kč (viz tabulka 3.4.3). Dotace od zahraničních poskytovatelů
(dotace z EU/EHP) v celkové výši 10 306 tis. Kč byla čerpána na řešení 16 projektů (viz
tabulka 3.4.2).
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V roce 2021 byl čerpán Fond účelově určených prostředků – dotace z předchozích let
ve výši 3 068,72 tis. Kč a ostatní výnosy v celkové výši 10 679,28 tis. Kč (prodej
publikací, zakázky hlavní činnosti, odpisy, použití Sociálního fondu a Fondu reprodukce
majetku, nájemné, kurzové zisky atd.).
Investiční dotace v roce 2021 poskytnutá zřizovatelem AV ČR byla udělena v celkové
výši 10 875 tis. Kč, z toho 6 410 tis. Kč na vypracování projektové dokumentace pro
kompletní rekonstrukci nemovitosti Linhartská 135/4, P-1, 1 350 tis. Kč na dokončení
implementace ekonomicko-informačního systému, 1 985 tis. Kč na přístrojové vybavení
a 367 tis. Kč na stavební aktivity pro zajištění technického stavu areálu Jilská–Husova,
jehož je SOÚ třetinovým spoluvlastníkem, 290 tis. Kč na výměnu jednotky
vzduchotechniky v Sociologické knihovně a 473 tis. Kč na SW a webové aplikace.
Projektová činnost SOÚ AV ČR byla v roce 2021 finančně podpořena 58 projekty
v celkové výši 74 438 tis. Kč, což činí 55,21 % výnosů (dotace poskytnutá na řešení
projektové činnosti v roce 2021 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 959 tis. Kč.
Hlavními poskytovateli účelové dotace na řešení projektů v roce 2021 byly Grantová
agentura ČR s poskytnutou dotací ve výši 17 996 tis. Kč na řešení 17 projektů,
Technologická agentura ČR s poskytnutou dotací 15 953 tis. Kč na řešení 14 projektů a
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR s dotací 15 965 tis. Kč na řešení pěti
projektů. Z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání bylo na řešení dvou
projektů poskytnuto prostřednictvím MŠMT 7 170 tis. Kč. Dále projektovou činnost
podpořilo Ministerstvo kultury v rámci programu NAKI ve výši 1 189 tis. Kč na řešení
jednoho projektu a Ministerstvo vnitra podpořilo projekt v rámci programu IMPAKT
dotací ve výši 1 120 tis. Kč. V rámci programu Active Citizen Fund byly finančně
podpořeny dva projekty ve výši 432 tis. Kč. Evropská komise podpořila výzkum dotací
ve výši 9 427 tis. Kč na řešení sedmi projektů v rámci programu H2020 (z toho jeden
v pozici koordinátora) a jednoho projektu v rámci programu Horizont EUROPE. Dále
výzkumná činnost ve výši 879 tis. Kč byla podpořena osmi aktivitami v rámci zapojení
v CESSDA ERIC – European Research Infrastructure Consortium.
Povinné kofinancování projektů z TA ČR a OP VVV ve výši 4 307 tis. Kč financoval SOÚ
z finanční podpory VO – dlouhodobý koncepční rozvoj.
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Graf 5.1.2 – Struktura financování projektové činnosti dle poskytovatelů v roce 2021
(podíl financování v %)

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

5.2 Hospodářský výsledek roku 2021
Z hlediska struktury nákladů vynaložil SOÚ AV ČR na hlavní činnost ústavu náklady
v celkové výši 134 598 tis. Kč, z toho věcné náklady činily 24,01 %, tj. 32 311 tis. Kč,
a osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonného pojištění a ostatních zákonných
odvodů) 75,99 %, tj. 102 287 tis. Kč. Průměrný výdělek pracovníků SOÚ AV ČR v roce
2021 činil 51 526 Kč měsíčně. Výnosy byly zúčtovány ve výši 134 598 tis. Kč
a hospodářský výsledek za rok 2021 činil 223 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 2021
Položka rozpočtu

Náklady

v tis. Kč.

%

134 598

100,00 %

23 692

17,60 %

4701

3,49 %

Opravy a udržování

197

0,15 %

Náklady na cestovné

640

0,48 %

63

0,05 %

18 091

13,44 %

Spotřebované nákupy celkem
Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných látek

Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
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Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

13

0,01 %

13

0,01 %

102 287

75,99 %

Mzdové náklady

75 842

56,35 %

Zákonné sociální pojištění

22 958

17,06 %

Zákonné sociální náklady

3 487

2,59 %

Daně a poplatky

9

0,01 %

Ostatní náklady

4 861

3,61 %

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ost. pokuty a penále

15

0,01 %

Odpisy nedobytné pohledávky

23

0,02 %

244

0,18 %

4 579

3,40 %

3 644

2,71 %

3 667

2,72 %

−23

−0,02 %

92

0,07 %

0

0,00 %

134 821

100,00 %

110 767

82,16 %

4 509

3,34 %

19 545

14,50 %

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

6

0,00 %

Výnosové úroky

2

0,00 %

269

0,20 %

14 752

10,94 %

4 516

3,35 %

Hospodářský výsledek před zdaněním

223

0,17 %

Hospodářský výsledek po zdanění

223

0,17 %

Změna stavu zásob vlastní činnosti

Osobní náklady

Kurzové ztráty
Jiné ostatní náklady

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

Poskytnuté příspěvky
Daň z příjmů

Výnosy
Provozní dotace
Tržby za vlastní výkony a za zboží
Ostatní výnosy

Kurzové zisky
Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy

Zdroj: SOÚ AV ČR

5.3 Kontroly hospodaření v roce 2021
V roce 2021 neproběhla v SOÚ AV ČR žádná veřejnosprávní kontrola a 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, přiměřené materiální a technické podmínky pro své fungování a funkční
vnitřní strukturu. Ústav je primárně neuniverzitním pracovištěm základního výzkumu,
zároveň ale plní řadu dalších funkcí. Velký význam má aplikovaný výzkum a šíření
vědeckých výsledků k veřejnosti. SOÚ AV ČR plní také řadu kostitutivních
a organizačních funkcí pro obor, např. zajišťuje publikaci národního oborového
časopisu, provozuje důležité výzkumné infrastruktury a vytváří zázemí pro komunikaci
mezi domácí a mezinárodní výzkumnou komunitou v oboru. Nejcennějším kapitálem
ústavu jsou jeho pracovníci, z nichž mnozí představují domácí špičku ve svých oborech a
někteří patří mezi špičku i v rámci evropského výzkumného prostoru. To mimo jiné
prokazuje i výborné hodnocení jejich publikačních aktivit mezinárodními evaluačními
komisemi. Rizika jsou spojena s dlouhodobě malým podílem institucionálního
financování na rozpočtu ústavu.
Ve střednědobém a dlouhodobém horizontu bude předpokládaný budoucí vývoj
SOÚ AV ČR závislý na dopadech očekávaného ekonomického útlumu způsobeného
pandemií nemoci COVID-19 a rusko-ukrajinskou krizí na společenský vývoj
a financování vědy.
Z hlediska institucionálního rámce svého fungování je ústav silně závislý na
rozhodnutích Parlamentu ČR ohledně legislativy upravující jeho činnost (především na
možných změnách 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 a na rozhodnutích
nejvýznamnějších poskytovatelů účelové podpory, jako jsou Grantová agentura ČR
a Technologická agentura ČR (především na rozhodnutích ohledně priorit, typu
financovaných projektů základního a aplikovaného výzkumu a vymezení okruhu
potenciálních žadatelů o projekty).
Výhled na další období z hlediska vnějších podmínek není jednoznačný. Situace veřejných
rozpočtů se zhoršila a lze předpokládat dopady na omezování výdajů ve veřejném sektoru.
Zároveň vznikají tlaky k posílení postavení vědeckého výzkumu a významu využívání
odborných znalostí, přičemž v této souvislosti ale dochází k redefinici priorit a cílů
z hlediska zaměření a témat vědeckého výzkumu. V nadcházejícím období tak neočekáváme
jen útlum podpory výzkumu, ale i nové příležitosti, a proto je nezbytné zaměřit se na
efektivitu činností, akceschopnost a flexibilitu.
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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. V tomto kontextu považujeme za důležité
zejména následující cíle: (1) zachování zaměření ústavu, který je primárně pracovištěm
základního výzkumu a orientuje se na výzkum sociálních procesů v současné české
společnosti v širším mezinárodním kontextu, přičemž kombinuje jak cíle vědecké excelence,
tak cíle dosahování poznání přínosného pro rozvoj české společnosti, (2) orientace na
kvalitu vědeckých výsledků z hlediska společenského přínosu a ohlasu, nikoliv pouze podle
množství nebo typu výstupů, (3) mezinárodní spolupráce a prohlubování zapojení do
mezinárodního výzkumu jako opora pro dosahování vědecké kvality a mezinárodní
konkurenceschopnosti i jako významný zdroj pro financování výzkumu, (4) systematické
budování báze odborných znalostí a rozvoj tematických zaměření založených na rozvoji
lidských zdrojů, (5) systematický přístup a flexibilita při rozvoji organizační struktury
a rozhodovacích procesů, (6) posílení projektové podpory, (7) hledání rovnováhy mezi
základním výzkumem a dalšími aktivitami při zachování funkcí konstitutivních pro obor,
(8) multidisciplinární spolupráce, (9) využití potenciálu spolupráce na doktorských
studijních programech VŠ, (10) orientace na metodologicky robustní analyticky zaměřený
výzkum, (11) zajištění provozu a rozvoj významných výzkumných infrastruktur a další cíle.

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 2016–2021
se postupně dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj navyšovala, především zvýšení
v letech 2016–2020 je vázáno na zvýšenou dotaci na činnost, tj. finanční prostředky na
úspěšně získané aktivity v rámci interních dotačních výzev AV ČR. Podrobněji
viz kapitola 3.2.
Vzhledem ke schválenému střednědobému výhledu zřizovatele AV ČR a především na
základě velmi dobrého hodnocení výzkumné činnosti SOÚ AV ČR za období 2015–2019
je v roce 2022 očekáváno navýšení dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj a stabilizace
výzkumné činnosti. Avšak ve střednědobém horizontu je očekávána stagnace
institucionálních podpor. Důsledkem jsou dopady pandemie COVID-19 a ruskoukrajinská krize, jež mají celosvětový dopad nejen na ekonomickou a politickou situaci.
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Graf 6.1 – Struktura financování v letech 2007–2021, 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 rámci projektové činnosti jsou patrné i dopady pandemie COVD-19 v letech 2020
a 2021, a to především s dopadem na harmonogram řešených projektů, neboť
především terénní sběry kvalitativních i kvantitativních dat musely být v době
lockdownů či mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví odloženy včetně
finanční podpory dle podmínek jednotlivých poskytovatelů a převedeny do
následujícího období. Tato skutečnost má vedle personálně finančního řízení instituce
dopad především na interpretaci časových řad v rámci projektové činnosti (doba řešení
projektů, počet projektů, výše poskytnuté dotace atp.).

6.3 Mezinárodní spolupráce
SOÚ AV ČR je dobře integrován do mezinárodního vědeckého prostoru, je zde aktivní a
konkurenceschopný, což v roce 2021 potvrdily výsledky mezinárodního hodnocení.
SOÚ AV ČR je úspěšný v mezinárodních soutěžích, zvládá koordinovat velké mezinárodní
projekty v programech Evropské komise a organizovat velké mezinárodní akce. Řada
aktivit má výrazný dopad na život mezinárodní vědecké komunity a tomu odpovídající
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mezinárodní ohlas. SOÚ AV ČR je také významným iniciátorem a zprostředkovatelem
spolupráce mezi institucemi sociálního výzkumu v ČR a v zahraničí obecně (vědecké
projekty, organizace života komunity, formulace politik a jejich prosazování).

V roce 2021 se úspěšně rozvíjely mezinárodní aktivity SOÚ AV ČR 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,
a to i s ohledem na končící omezení spojená s pandemií a obnovený rozvoj
mezinárodních aktivit. Významným počinem mezinárodní spolupráce bude také
koordinace nového projektu GENDERACTIONplus – Gender Equality Network to
Develop ERA Communities To coordinate Inclusive and sustainable policy (HORIZONWIDERA-2021), jehož mezinárodní koordinátorkou je Mgr. Marcela Linková, Ph.D.
V rámci rozšíření mezinárodní spolupráce SOÚ AV ČR bude v roce 2022 pokračovat
práce Mezinárodního poradního sboru, poradního orgánu ředitele. Ústav chce být
i v budoucnu atraktivním pracovištěm, připraveným přijímat zahraniční studenty,
doktorandy i výzkumníky na studijní pobyty a odborné práce. 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,
a v několika dalších mezinárodních výzkumných programech. SOÚ AV ČR bude nadále
zajišťovat také účast ČR ve dvou z prioritních výzkumných infrastruktur Evropského
výzkumného prostoru, a to v ESS ERIC (European Social Survey) a CESSDA ERIV
(Consortium of European Social Science Data Archives).
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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 2021 do červencového dotazníku
zahrnuty otázky na téma ochrany životního prostředí a sledovány byly zejména:
• postoje k některým globálním fenoménům, které souvisí s lidskou činností a jejím
působením na prostředí, ve kterém žijeme (např. hromadění odpadů, nedostatek
pitné vody, úbytek živočišných a rostlinných druhů apod.),
• postoje a aktivity české společnosti vzhledem k životnímu prostředí (třídění odpadu,
nákup lokálních potravin apod.),
• informovanost veřejnosti a její zájem o informace z této oblasti,
• 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, Postoje a aktivity české společnosti vzhledem k životnímu prostředí,
Česká veřejnost o globálních problémech a Postoje české veřejnosti ke změně klimatu na
Zemi).
b. Participace v oblasti ochrany životního prostředí
SOÚ AV ČR se v roce 2021 podílel na čtyřech programech Strategie AV21 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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V rámci „Potraviny pro budoucnost“ bylo zpracováno výzkumné téma „Plýtvání
potravinami jako globální i lokální problém“, kdy se podařilo zrealizovat samostatné
dotazníkové šetření reprezentativní pro populaci České republiky starší 15 let
a připravené dle mezinárodních standardů pro sociologická šetření. K zajištění vysoké
kvality získaných dat byla používána metoda osobního rozhovoru školeného tazatele
s respondentem, neboť nezanedbatelnou část českých občanů nelze jinou metodou
(např. online) dotázat. Toto šetření přineslo rozsáhlé poznatky z oblasti postojů české
veřejnosti nejen k problematice plýtvání potravin, ale i k souvisejícím tématům, jakými
jsou např. stravovací kultura, samozásobitelství a zahrádkaření, třídění odpadu, GMO.
Výstupy jsou volně dostupné ve formě sedmi tiskových zpráv CVVM SOÚ AV ČR a byly
rovněž prezentovány na několika akcích, například na popularizační akci Zdravá půda
pro další generace, pořádané kolegy z Ústavu půdní biologie Biologického centra AV ČR
v Českých Budějovicích. Dále SOÚ AV ČR uspořádal seminář s názvem „GMO, editování
genomů a syntetická biologie: hra na bohy, nebo nástroj pro zajištění potravin?“, který
kombinoval prezentaci názorů veřejnosti na GMO s informacemi o aktuálních
možnostech a limitech biotechnologických přístupů, které představili kolegové
z Biofyzikálního ústavu AV ČR. Na výsledky výzkumu navázala Mgr. Radka Hanzlová také
workshopem „Udržitelná spotřeba potravin: kvantitativní a kvalitativní sociologický
přístup“, realizovaným ve spolupráci s výzkumným programem „Globální konflikty a
lokální souvislosti: kulturní a společenské výzvy“.
Výzkumná aktivita „Politický konzumerismus, udržitelnost a globální změna
klimatu“ 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.
Na podzim 2021 vydala Marta Kolářová odbornou monografii s názvem „V souladu
s přírodou: politika životního stylu, udržitelnost a soběstačnost“, kde představuje
výsledky výzkumu. Publikace vyšla v nakladatelství Karolinum (edice SLON) a je určena
zájemcům z řad odborné veřejnosti, studujícím i širší veřejnosti. Ke knize natočila Česká
televize rozhovor a reportáž, která se vysílala 19. 12. 2021.
Výsledky svého výzkumu prezentovala Marta Kolářová v roce 2021 jak pro odbornou,
tak pro širší veřejnost. Na téma udržitelné spotřeby mluvila 26. 10. 2021 na semináři
Komise pro životní prostředí AV ČR s názvem „Udržitelná spotřeba“ nebo společně
s Radkou Hanzlovou na semináři Sociologického ústavu 7. 10. 2021. Dále vystoupila na
odborných konferencích (výroční konference České sociologické společnosti v červnu
2021 a online na konferenci „Creative Bodies-Creative Minds“, organizované University
of Graz v květnu 2021). Byla pozvána k přednášce na Karlově univerzitě (Seminář
odborníků, Fakulta humanitních studií UK, 10. 5. 2021), ve Skautském institutu (23. 9.)
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a zvanou přednášku o nerovnostech a životním prostředí měla též pro organizaci
Greenpeace (15. 9.).
Marta Kolářová se v roce 2021 také stala členkou Komise pro životní prostředí
Akademie věd ČR.
V roce 2021 také pokračovala sociologická studie „Vnímání starých stromů v české
společnosti“ PhDr. Jany Stachové, Ph.D., a PhDr. Daniela Čermáka, Ph.D., v rámci
výzkumného programu Akademie věd ČR Strategie AV21 „Záchrana a obnova krajiny“.
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. V říjnu 2021 proběhl odložený seminář „Pro les nevidíme stromy“, který
organizoval Sociologický ústav spolu s Etnologickým ústavem AV ČR, v. v. i.,
Masarykovým ústavem, v. v. i., a Botanickým ústavem, v. v. i. Zúčastnilo se ho celkem 45
účastníků z přírodovědných i humanitních oborů z Česka i zahraničí. Jana Stachová
s Danielem Čermákem zde prezentovali příspěvek „Bydlí tu s námi stromy?“, věnovaný
postojům české veřejnosti ke stromům a preferencím krajin se stromy. Dále byla
publikována tisková zpráva ze semináře (Stachová J. 2021. Pro les nevidíme stromy?
Tisková zpráva. Praha: AV ČR, 4. 11. 2021, 4 s.). Studie byla rovněž prezentována formou
popularizačního článku v internetovém časopise Ekolist (Stachová, J., D. Čermák. 2021.
„Vnímání stromů v české společnosti pohledem sociologů.“ Ekolist, 10. 11. 2021, 4 s.,
dostupné
z www.ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/vnimani-stromu-v-ceske-spolecnostipohledem-sociologu).
V rámci spolupráce na Strategii AV21 „Rozmanitost života a zdraví ekosystémů“,
která skončila v roce 2019, vznikla kapitola v knize vydané roce 2021 v nakladatelství
Academia: Stachová, J. 2021. „Proti všem – sociologická sonda do komunity českých
lesníků.“ Pp. 79–83 in Jiné klima – jiný les, ed. by J. Fanta, P. Petřík, Petr (eds.). Praha:
Edice Průhledy, Academia.
Na základě kontaktů a spolupráce na Strategii AV21 „Rozmanitost života a zdraví
ekosystémů“ rovněž vznikla spolupráce s Fakultou lesnickou a dřevařskou ČZU na
článku: Löwe R., M. Löwe, J. Stachová, D. Čermák, E. Erber, M. Turčáni. 2021. Analýza
názorů odborné veřejnosti pro tvorbu komunikačních strategií a legislativních změn
v případě rozsáhlých poškození lesů v České republice. ZPRÁVY LESNICKÉHO
VÝZKUMU, 66, 2021 (3): 104–115.
V edici Akademie věd ČR AVex bylo vydáno expertní stanovisko týkající se regenerace
poddolované krajiny Ostravska a Karvinska: Jiránková, E., P. Dvořák, P. Koníček, S.
Martinát, J. Stachová J. 2021. Důsledky těžby na Ostravsku a Karvinsku. Expertní
stanovisko AVČR (AVex) 3/2021.
Studiem sociálních aspektů energetiky a jaderné energetiky se zabýval Mgr. Martin
Ďurďovič, Ph.D., jenž byl v roce 2021 členem Komise pro energetiku AV ČR a členem
Rady Správy úložišť radioaktivních odpadů, kde se mimo jiné diskutují důležité otázky
související s umístěním hlubinného úložiště jaderného odpadu v ČR. V rámci Strategie
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AV21 pokračoval v roce 2021 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 2021 realizoval v oblasti ochrany životního prostředí i tyto aktivity:
• Dotazníkové šetření na téma radioaktivního odpadu a hlubinného úložiště v ČR.
Výsledky byly prezentovány ve formě analytických tiskových zpráv v češtině
a v angličtině na stránkách CVVM SOÚ AV ČR (www.cvvm.soc.cas.cz).
•

Obdržel desetiměsíční Fulbright-Masarykovo stipendium pro výzkum procesů
komunikace souvisejících s umísťováním hlubinných úložišť v ČR a v USA. Výzkumný
pobyt nastoupil 1. září 2021 na Stanford University v Kalifornii.
• Podílel se na přípravě návrhu na nový výzkumný program AV21 s názvem
„Udržitelná energetika“ a na vypracování grantové žádosti do soutěže v programu
Euroatom s názvem ECOSENS – Economic and Societal Considerations for the Future
of Nuclear Energy in Society.
• 22. 9. 2021 prezentoval na virtuální mezinárodní konferenci „(Re) Envisaging
Emancipatory Research, Science and Practice“ příspěvek týkající se umísťování
hlubinného úložiště v ČR s názvem From technocratic decision-making to dialogic
communication and back: siting the deep geological repository of nuclear waste in the
Czech Republic.
• Pracoval na odborných publikacích a publikoval článek: Ďurďovič, M. 2021. Veřejnost
o malých modulárních reaktorech: výzkum a vývoj ano, umístění v blízkosti měst
problematické. Energetika 4, 239–241.

Otázkám politické ekologie se částečně věnoval také výzkumný projekt
„Mikrobiologické občanství mezi antibiotickým a probiotickým režimem“,
podpořený GA ČR, který realizuje Tereza Stöckelová, Lukáš Senft a Kateřina Kolářová.
Předmětem výzkumu jsou způsoby, jak se mikroorganismy a houby v Česku zapojují do
ekologicky udržitelné produkce potravin, jak jsou přitom využívány a udržovány veřejné
statky (commons) a jaké možnosti to otevírá pro ekonomický růst pojatý v termínech
mezidruhového soužití.
V rámci realizace GA ČR projektů relevantních k tématu ochrany životního prostředí doc.
Ferenčuhová publikovala článek: Ferenčuhová, S. (2021, online first) Inconspicuous
adaptations to climate change in everyday life: Sustainable household responses to
drought and heat in Czech cities, Journal of Consumer Culture:
journals.sagepub.com/doi/10.1177/14695405211013955
Tématem environmentální udržitelnosti se zabýval i projekt „Možnosti a limity
sociálně a environmentálně udržitelného participativního bydlení“, podpořený
Technologickou agenturou ČR, kde je SOÚ AV ČR jedním z řešitelů projektu (hlavním
řešitelem je Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity). Mgr. Tomáš Hoření Samec,
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Ph.D., a Mgr. Petr Kubala, Ph.D., se zaměřili na konceptualizaci participativního bydlení
v českém kontextu, analýzu institucionálního rámce s ohledem na možnosti a limity
zavádění participativního bydlení v ČR a realizovali úvodní setkání a kulaté stoly
v partnerských městech a obcích. Kromě toho začali pracovat na jednom z projektových
výstupů – odborné stati pro monotematické číslo Sociologického časopisu. Jedním
z projektových výstupů byla organizace projektového sympozia Možnosti a limity
participativního bydlení, jehož záznam je k dispozici na YouTube kanále SOÚ a kterého
se v online režimu zúčastnilo více než 40 účastníků a účastnic:
• dopolední blok: www.youtube.com/watch?v=OmH_ZrBL0ws&t=976s
•

odpolední blok: www.youtube.com/watch?v=ug3_Zz-DXsE&t=5s

Téma participativního bydlení bylo popularizováno v mediálních výstupech členy
projektového týmu:
• v rámci speciálního vydání magazínu Aktualne.cz Bydlení za všechny prachy
(magazin.aktualne.cz/bydleni-za-vsechnyprachy/r~b9e2f570422c11ecbc3f0cc47ab5f122/);
•

v rozhovoru v Událostech, komentářích (ČT24) v části (Ne)dostupné bydlení
(www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/221411000370811/);

•

v rozhovoru pro ČRo Plus do pořadu Interview Plus (plus.rozhlas.cz/s-hypotekouuz-rodina-nepomuze-premyslejte-o-alternativach-vlastnickeho-bydleni-8554009);

•

v rozhovoru pro TV NOE v pořadu V souvislostech (www.tvnoe.cz/porad/32316-vsouvislostech-tomas-horeni-samec-dostupnost-bydleni).

Téma participativního bydlení bylo i součástí podcastů s Tomášem Hoření Samcem:
podcast
Bulvár
(a2larm.cz/2021/07/mainstream-vytvari-dojem-ze-hypoteky-jsousamozrejme-rika-sociolog-tomas-horeni-samec/ a
podcast

AV ČR

(www.avcr.cz/cs/pro-verejnost/aktuality/PODCAST-O-nedostupnem-

bydleni-a-vlivu-pandemie-na-trh-s-byty/).
V polovině roku 2021 také zahájilo svou činnost „Centrum socio-ekonomického
výzkumu dopadů environmentálních politik“, projekt, na kterém SOÚ AV ČR
participuje a jehož řešitelkou je Mgr. et Mgr. Paulína Tabery. V návaznosti na to byly
v rámci příslušného WP vytyčeny priority zkoumání a proběhly schůzky nad chystaným
dotazníkem, které specifikovaly, na jaké politiky se zaměří sběr dat v roce 2022. Cílem
projektu je vytvořit interdisciplinární výzkumné centrum, které zajistí dlouhodobou
odbornou kapacitu pro socioekonomický výzkum v oblasti životního prostředí.
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Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: cultural capital * reading preferences * cultural participation * family background
* partner effect * gender
Obor OECD: Sociology
Impakt faktor: 1.678, rok: 2020
Způsob publikování: Omezený přístup
DOI: 10.1016/j.poetic.2021.101575
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0321001
0496175 - SOÚ 2021 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Samec, Tomáš - Gibas, Petr
Urban Political Ecology of Worth and Value: Enacting Allotments in Media Discourse.
Space and Culture. Roč. 24, č. 1 (2021), s. 170-183. ISSN 1206-3312. E-ISSN 1552-8308
Grant CEP: GA ČR GA16-06077S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: urban political ecology * allotments * media discourse
Obor OECD: Sociology
Impakt faktor: 1.373, rok: 2020
Způsob publikování: Omezený přístup
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1206331218806169
DOI: 10.1177/1206331218806169
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0295579
0538590 - SOÚ 2022 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Siroky, David - Popovic, M. - Mirilovic, N.
Unilateral secession, international recognition, and great power contestation.
Journal of Peace Research. Roč. 58, č. 5 (2021), s. 1049-1067. ISSN 0022-3433. E-ISSN 1460-3578
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: international recognition dynamics * major powers * military ties * secession *
sovereignty
Obor OECD: Political science
Impakt faktor: 4.054, rok: 2020
Způsob publikování: Omezený přístup
DOI: 10.1177/0022343320963382
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0316372
0549919 - SOÚ 2022 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Smith, Michael - Hamplová, Dana - Kelley, J. - Evans, M. D. R.
Concise survey measures for the Big Five personality traits.
Research in Social Stratification and Mobility. Roč. 73, June (2021), č. článku 100595. ISSN 02765624. E-ISSN 1878-5654
Grant CEP: GA ČR GA20-12023S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Big Five * personality traits * survey measurement * non-cognitive skills
Obor OECD: Sociology
Impakt faktor: 1.587, rok: 2020
Způsob publikování: Open access s časovým embargem
DOI: 10.1016/j.rssm.2021.100595
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0325804
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0533410 - SOÚ 2022 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Tabery, Paulína - Pilnáček, Matouš
The network structure of trust in the COVID-19 pandemic.
European Societies. Roč. 23, sup1 (2021), S689-S703. ISSN 1461-6696. E-ISSN 1469-8307
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: trust * network analysis * coronavirus crisis
Obor OECD: Sociology
Impakt faktor: 2.923, rok: 2020
Způsob publikování: Open access
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14616696.2020.1834597
DOI: 10.1080/14616696.2020.1834597
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311798
0536842 - SOÚ 2022 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Vašát, Petr
Making city-bases: homeless places, poverty management, and urban change in Pilsen, Czechia.
Urban Geography. Roč. 42, č. 9 (2021), s. 1252-1269. ISSN 0272-3638. E-ISSN 1938-2847
Grant CEP: GA ČR GA15-17540S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: homelessness * place * poverty management * NIMBY * assemblage urbanism *
comparative gesture * post-socialist city
Obor OECD: Urban studies (planning and development)
Impakt faktor: 4.732, rok: 2020
Způsob publikování: Omezený přístup
DOI: 10.1080/02723638.2020.1826752
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314589
0541760 - SOÚ 2022 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
Večerník, Jiří
Retirees are also stratified: pre-retirement socio-occupational status and the well-being of older
adults in Central Europe.
Polish Sociological Review. Roč. 213, č. 1 (2021), s. 27-45. ISSN 1231-1413. E-ISSN 1231-1413
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-09220S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: well-being * seniors * Central Europe * social stratification
Obor OECD: Sociology
Impakt faktor: 0.283, rok: 2020
Způsob publikování: Open access
https://polish-sociological-review.eu/Retirees-Are-Also-Stratified-Pre-Retirement-SocioOccupational-nStatus-and-the-Well,134302,0,2.html
DOI: 10.26412/psr213.02
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0319289
0545143 - SOÚ 2022 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Vinopal, Jiří - Pospíšilová, Kristýna
Measurement Invariance of the SQWLi Instrument Over Time.
Sociologický časopis / Czech Sociological Review. Roč. 57, č. 3 (2021), s. 343-375. ISSN 00380288. E-ISSN 0038-0288
Grant CEP: GA MŠk(CZ) EF16_013/0001796
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: SQWLi * subjective quality of working life * exact and approximate measurement
invariance * alignment method
Obor OECD: Sociology
Impakt faktor: 0.588, rok: 2020
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Způsob publikování: Open access
https://sreview.soc.cas.cz/artkey/csr-202103-0002_measurement-invariance-of-the-sqwliinstrument-over-time.php
DOI: 10.13060/csr.2020.048
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0321892
0524117 - SOÚ 2022 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Vohlídalová, Marta
Early-Career Women Academics: Between Neoliberalism and Gender Conservatism.
Sociological Research Online. Roč. 26, č. 1 (2021), s. 27-43. ISSN 1360-7804. E-ISSN 1360-7804
Grant ostatní: Evropská unie, Evropský sociální fond(CZ) CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0003571
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: academia * academic careers * CEE * gender equality
Obor OECD: Sociology
Impakt faktor: 2.417, rok: 2020
Způsob publikování: Omezený přístup
DOI: 10.1177/1360780420914468
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0308459
0532801 - SOÚ 2021 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Želinský, Tomáš - Mysíková, Martina - Ng, J. W. J.
Choosing an optimal material deprivation indicator threshold.
Applied Economics Letters. Roč. 28, č. 2 (2021), s. 100-104. ISSN 1350-4851. E-ISSN 1466-4291
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-07036S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Material deprivation * poverty * Youden index * EU
Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
Impakt faktor: 1.157, rok: 2020
Způsob publikování: Omezený přístup
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13504851.2020.1734181
DOI: 10.1080/13504851.2020.1734181
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311201
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0538822 - SOÚ 2022 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bernard, Josef - Čermák, Daniel
Vzestupné a sestupné politické dráhy českých poslanců a senátorů.
[Ascending and Descending Political Career Paths of the Members of Both Chambers of the Czech
Parliament.]
Acta politologica. Roč. 13, č. 1 (2021), s. 22-42. E-ISSN 1803-8220
Grant CEP: GA ČR GA16-01331S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: multi-level career paths * Czechia * political careers
Obor OECD: Sociology
Způsob publikování: Open access
https://acpo.vedeckecasopisy.cz/publicFiles/002207.pdf
DOI: 10.14712/1803-8220/3_2020
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0316535
0546571 - SOÚ 2022 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Doskočil, O. - Beláňová, Andrea
Hospital Chaplaincy during the Covid-19 Pandemic.
Caritas et Veritas. Roč. 11, č. 1 (2021), s. 128-148. E-ISSN 1805-0948
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: hospital chaplain * spiritual care * hospital * pandemic * covid-19
Obor OECD: Religious studies
Způsob publikování: Open access
https://www.caritasetveritas.cz/artkey/cev-202101-0013_nemocnicni-kaplani-behempandemie-covid-19.php
DOI: 10.32725/cetv.2021.012
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0323043
0545788 - SOÚ 2022 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Dudová, Radka
„Všichni tím volantem nakonec musí točit stejně”: gender, věk a tělesnost v práci řidičů veřejné
dopravy.
[‘In the End They All Have to Turn the Wheel the Same Way’: Gender, Age, And Embodiment in
the Work of Public Transport Drivers.]
Gender a výzkum / Gender and Research. Roč. 22, č. 1 (2021), s. 148-177. ISSN 2570-6578. E-ISSN
2570-6586
Grant ostatní: AV ČR(CZ) 462-16-113
Program: DAISIE
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: work * body * embodiment * ageing * gender * drivers * transport
Obor OECD: Sociology
Způsob publikování: Open access
https://www.genderonline.cz/artkey/gav-202101-0007_8216-in-the-end-they-all-have-toturn-the-wheel-the-same-way-8217-gender-age-and-embodiment-in-the-work.php?l=cz
DOI: 10.13060/gav.2021.006
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0322443
0551922 - SOÚ 2022 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Dudová, Radka
Péče jako individuální odpovědnost a prohloubení ekonomického znevýhodnění sólo matek v
pandemii covid-19.
[Care as an Individual Responsibility and the Worsening of the Economic Disadvantages of Solo
149

Mothers during the Covid-19 Pandemic.]
Gender a výzkum / Gender and Research. Roč. 22, č. 2 (2021), s. 110-137. ISSN 2570-6578. E-ISSN
2570-6586
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA21-13587S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: solo mothers * Covid-19 * inequalities * labour market discrimination *
reproductive work
Obor OECD: Sociology
Způsob publikování: Open access
https://www.genderonline.cz/artkey/gav-202102-0008_care-as-an-individual-responsibilityand-the-worsening-of-the-economic-disadvantages-of-solo-mothers-duringthe.php?l=czhp?l=en
DOI: 10.13060/gav.2021.022
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0327123
0543638 - SOÚ 2021 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Fialová, Kamila - Mysíková, Martina
Intra-household distribution of resources and income poverty and inequality in Visegrád
countries.
International Journal of Social Economics. Roč. 48, č. 6 (2021), s. 914-930. ISSN 0306-8293. EISSN 1758-6712
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-07036S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Inequality * Income poverty * Collective household model * Indifference scale *
Equivalence scale
Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
Způsob publikování: Open access
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJSE-10-2020-0671/full/pdf?datatarget="_blank" title=intra-household-distribution-of-resources-and-income-poverty-andinequality-in-visegrad-countries
DOI: 10.1108/IJSE-10-2020-0671
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0320827
0546899 - SOÚ 2022 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Löwe, R. - Löwe, M. - Stachová, Jana - Čermák, Daniel - Erber, A. - Turčáni, M.
Analýza názorů odborné veřejnosti pro tvorbu komunikačních strategií a legislativních změn v
případě rozsáhlých poškození lesů v České republice.
[Analysis of experts´ opinions about the formation of model communication strategies and
legislative changes in the case of large-scale forest demage in the Czech Republic.]
Zprávy lesnického výzkumu. Roč. 66, č. 3 (2021), s. 164-175. ISSN 0322-9688. E-ISSN 1805-9872
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: bark beetle outbreak * professional public * public administration * forest
owners and managers * questionnaire
Obor OECD: Sociology
Způsob publikování: Open access
https://www.vulhm.cz/files/uploads/2021/09/634.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0323289
0546013 - SOÚ 2022 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Nešpor, Zdeněk
The Czech(oslovak) Model? Secular Last Rites in Central Europe under the Communists and
Beyond.
Mortality. Roč. 26, č. 2 (2021), s. 144-156. ISSN 1357-6275. E-ISSN 1469-9885
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA21-01429S
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Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: last rites * cremation * religion under communism
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to
be under the respective headings)
Způsob publikování: Omezený přístup
DOI: 10.1080/13576275.2021.1911064
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0322604
0553645 - SOÚ 2022 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Nyklová, Blanka - Fárová, Nina
Post/socialist chemical research: a gendered politics of visual representation.
Journal of Contemporary Central and Eastern Europe. Roč. 29, 2-3 (2021), s. 133-155. ISSN 25739638. E-ISSN 2573-9646
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-09663S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Politics of representation * gender order * science and research representation *
history of applied chemical research * Cold War modernity
Obor OECD: Sociology
Způsob publikování: Open access
https://www.tandfonline.com/eprint/QAT7WIS6J4DCKG6ZZT3Z/full?target=10.1080/2573963
8.2021.2007597
DOI: 10.1080/25739638.2021.2007597
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0328392
0553654 - SOÚ 2022 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Nyklová, Blanka - Daňková, Hana
Vynálezce a zlepšovatel. Drobné socialistické podnikání v mezích normalizačních plánů.
[Inventor and Innovator. Small socialist business within the limits of normalization plans.]
Soudobé dějiny. Roč. 28, č. 2 (2021), s. 433-466. ISSN 1210-7050
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-09663S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Czechoslovakia * Czechoslovak normalization * state socialism * inventions and
innovations movement * Inventor and Innovator journal * socialist moral economy * small
socialist business
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to
be under the respective headings)
Způsob publikování: Open access
https://sd.usd.cas.cz/pdfs/sod/2021/02/04.pdf
DOI: 10.51134/sod.2021.008
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0328405
0545946 - SOÚ 2022 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Raudenská, Petra - Hanzlová, R.
Nový přístup v testování ekvivalence na příkladu měření subjektivního blahobytu.
[New Approach to Testing Measurement Invariance: An Example Using Subjective Well-Being.]
Sociální studia. Roč. 18, č. 1 (2021), s. 53-72. ISSN 1214-813X
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: subjective well-being * measurement invariance * International Social Survey
Programme * MG-BSEM
Obor OECD: Sociology
Způsob publikování: Open access
https://journals.muni.cz/socialni_studia/article/view/15486
DOI: 10.5817/SOC2021-1-53
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0322551
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0552774 - SOÚ 2022 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Sloboda, Zdeněk
Registrované partnerství a homoparentalita v Česku.
[Registered Partnerships and LGBT Parenting in the Czech Republic.]
Gender a výzkum / Gender and Research. Roč. 22, č. 2 (2021), s. 139-169. ISSN 2570-6578. E-ISSN
2570-6586
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-07456S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: registered partnership * LGBT parenting * same-sex couples * homosexuality *
parenthood * LGBT+ rights
Obor OECD: Sociology
Způsob publikování: Open access
https://www.genderonline.cz/artkey/gav-202102-0009_registered-partnerships-and-lgbtparenting-in-the-czech-republic.php?l=cz
DOI: 10.13060/gav.2021.023
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0327872
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0550232 - SOÚ 2022 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bernard, Josef - Joukl, M. - Vítková, L.
Občanská vybavenost malých obcí: diagnóza, standardy, plánování.
[Civic amenities in small local communities: diagnosis, standards, planning.]
Urbanismus a územní rozvoj. Roč. 24, č. 5 (2021), s. 22-30. ISSN 1212-0855
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TL02000161
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: civic amenitis * local communities * village services
Obor OECD: Sociology
Způsob publikování: Open access s časovým embargem
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0325991
0544032 - SOÚ 2021 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Červenka, Jan
Diferenciace indikátoru subjektivní kvality pracovního života.
[Differentiation of the indicator of subjective quality of working life.]
Časopis JOSRA. Roč. 14, č. 1 (2021). ISSN 1803-3687
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TL01000197
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Quality of working life * SQWLi * subjective indicator * work
Obor OECD: Sociology
Způsob publikování: Open access
https://www.bozpinfo.cz/josra/diferenciace-indikatoru-subjektivni-kvality-pracovniho-zivota
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0321095
0554215 - SOÚ 2022 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hašková, Hana
Dynamický pohled na bezdětnost perspektivou kvalitativního longitudinálního výzkumu.
[A dynamic view of the childlessness in qualitative longitudinal research.]
Fórum sociální politiky. Roč. 15, č. 6 (2021), s. 2-7. ISSN 1802-5854
Grant CEP: GA ČR GA17-04465S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: childlessness * longitudinal qualitative research
Obor OECD: Sociology
Způsob publikování: Open access
https://www.vupsv.cz/2021/12/21/dynamicky-pohled-na-bezdetnost-perspektivoukvalitativniho-longitudinalniho-vyzkumu/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0328835
0544109 - SOÚ 2022 RIV ES eng J - Článek v odborném periodiku
Linková, Marcela - Mergaert, L.
Negotiating change for gender equality: identifying leverages, overcoming barriers.
Investigaciones Feministas. Roč. 12, č. 2 (2021), s. 297-308. ISSN 2171-6080. E-ISSN 2171-6080
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: gender equality * institutional change * EU policy * capacity-building * trading
zone
Obor OECD: Sociology
Způsob publikování: Open access
https://revistas.ucm.es/index.php/INFE/article/view/72319/4564456558402
DOI: 10.5209/infe.72319
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0321162
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0549909 - SOÚ 2022 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Nešpor, Zdeněk
Sociologická žurnalistika, aneb české časopisy sociálněvědních aktualit.
[Sociological Journalism, or Czech Journals of Social-scientific News.]
Práce z dějin Akademie věd. Roč. 13, č. 1 (2021), s. 1-19. ISSN 1803-9448
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-09220S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: academic periodicals * history of sociology * Czech sociology
Obor OECD: Sociology
Způsob publikování: Open access s časovým embargem
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0325792
0554558 - SOÚ 2022 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
Pauknerová, K. - Gibas, Petr
Fall of Marshal Konev: Silencing beyond post-socialist monument removal(s).
Ethnologia Polona. Roč. 42, November (2021), s. 13-31. ISSN 0137-4079
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: De-commemoration * spectre of socialism * re-conceptualising post-socialism *
public monuments
Obor OECD: Sociology
Způsob publikování: Open access
https://journals.iaepan.pl/ethp/article/view/2681
DOI: 10.23858/ethp.2021.42.2681
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329265
0549474 - SOÚ 2022 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Petrúšek, Ivan - Kudrnáč, A.
Czech Republic: Political Developments and Data in 2020.
European Journal of Political Research Political Data Yearbook. Roč. 60, č. 1 (2021), s. 103-114.
ISSN 2047-8852
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Czech politics * political parties * Senate elections * regional elections
Obor OECD: Political science
Způsob publikování: Omezený přístup
DOI: 10.1111/2047-8852.12329
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0325467
0543883 - SOÚ 2022 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Šetinová, M. - Topinková, Renáta
Partner preference and age: User’s mating behavior in online dating.
Journal of Family Research. Roč. 33, č. 3 (2021), s. 566-591. E-ISSN 2699-2337
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-12099S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: online dating * Czech Republic * age homophily * partner preferences * digital
trace data
Obor OECD: Sociology
Způsob publikování: Open access
https://ubp.uni-bamberg.de/jfr/index.php/jfr/article/view/540
DOI: 10.20377/jfr-540
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0320998
0552371 - SOÚ 2022 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
Šimon, Martin - Křížková, I. - Klsák, A.
New Urban Diversity at and after the Economic Downturn: Recent Trajectories of Ethnic
154

Segregation in Central European Cities.
Central and Eastern European Migration Review. Roč. 10, č. 2 (2021), s. 23-47. E-ISSN 2300-1682
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-03211S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: residential segregation * immigration * post-socialist cities * spatial grid *
Czechia
Obor OECD: Demography
Způsob publikování: Open access
http://ceemr.uw.edu.pl/vol-10-no-2-2021/articles/new-urban-diversity-and-after-economicdownturn-recent-trajectories-ethnic
DOI: 10.17467/ceemr.2021.11
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0327517
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Recenzovaný odborný článek – Jost - do RIV jako O – 2
0549908 - SOÚ 2022 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Nešpor, Zdeněk (ed.)
Zora Procházková – Jan David: Povstání z pokleku. Pražské bohoslužby v šedesátých letech 20.
století I.
[Getting Up from the Knees. Religious Services in Prague in the 1960s I.]
Lidé města. Roč. 23, č. 3 (2021), s. 375-418. ISSN 1212-8112
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA21-01429S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Czechoslovakia – religion * modern religion * religion under communism
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to
be under the respective headings)
Způsob publikování: Open access
https://lidemesta.cuni.cz/LM-1200.html
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0325790
0553835 - SOÚ 2022 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Ďurďovič, Martin
Veřejnost o malých modulárních reaktorech: výzkum a vývoj ano, umístění v blízkosti měst
problematické.
[Public opinion on small modular reactors: yes to research and development, reluctant to siting
in urban areas.]
Energetika. Č. 4 (2021), s. 239-241. ISSN 0375-8842
Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/2
Program: StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: small modular reactors * social aspects of energy * nuclear energy
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0328513
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Článek v odborném periodiku – nerecenzovaný – not RIV - 3
0546010 - SOÚ 2022 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Beláňová, Andrea
Misie začala mučednictvím. Hnutí sjednocení (munisté) na Slovensku.
[The Mission has started with martyrdom. Unification Movement (Moonies) in Slovakia.]
Dingir. Časopis o současné náboženské scéně. Roč. 24, č. 3 (2021), s. 97-98. ISSN 1212-1371
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Unification Movement * Moonies * Slovakia * mission * martryrdom
Obor OECD: Religious studies
Způsob publikování: Omezený přístup
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0322602
0552735 - SOÚ 2022 GB eng J - Článek v odborném periodiku
Ferenčuhová, Slavomíra - Vašát, Petr
Ethnographies of urban change: introducing homelessness and the post-socialist city.
Urban Geography. Roč. 42, č. 9 (2021), s. 1217-1229. ISSN 0272-3638. E-ISSN 1938-2847
Grant ostatní: AV ČR(CZ) LQ300282103
Program: Prémie Lumina quaeruntur
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: homelessness * post-socialist city * urban change * ethnography * informality
Obor OECD: Urban studies (planning and development)
Impakt faktor: 4.732, rok: 2020
Způsob publikování: Omezený přístup
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02723638.2021.1930696
DOI: 10.1080/02723638.2021.1930696
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0327849
0551925 - SOÚ 2022 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Heřmanová, Marie
Aplikovaná (sociální) věda ve 21. století – od korporátních výzkumů k boji za spravedlivější
planetu.
Gender a výzkum / Gender and Research. Roč. 22, č. 2 (2021), s. 197-201. ISSN 2570-6578. E-ISSN
2570-6586
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: applied anthropology * applied social science * conference
Obor OECD: Sociology
Způsob publikování: Open access
https://www.genderonline.cz/en/artkey/gav-202102-0016_aplikovana-socialni-veda-ve-21stoleti-8211-od-korporatnich-vyzkumu-k-boji-za-spravedlivejsi-planetu.php
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0327125
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Monografie, kniha jako celek (český jazyk) – RIV - 2
0546801 - SOÚ 2022 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Kolářová, Marta
V souladu s přírodou: politika životního stylu, udržitelnost a soběstačnost.
[In Harmony with Nature: Lifestyle Politics, Sustainability and Self-Reliance.]
Praha: Karolinum, 2021. 254 s. ISBN 978-80-246-4993-1
Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
Program: StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: lifestyle politics * sustainability * self-reliance
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0323180
0552818 - SOÚ 2022 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Vašát, Petr
Na jedné lodi. Globalizace a bezdomovectví v českém městě.
[In the same boat. Globalisation and homelessness in a Czech city.]
Praha: Academia, 2021. 352 s. ISBN 978-80-200-3200-3; ISBN 978-80-7330-367-9
Grant CEP: GA ČR GA15-17540S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: homelessness * globalisation * post-socialism
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0327909
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Monografie, kniha jako celek (cizí jazyk) – RIV – 1
0549653 - SOÚ 2022 RIV CZ eng B - Monografie kniha jako celek
Mysíková, Martina
Measuring income poverty in the EU: Visegrád countries and European empirical data.
1. - Prague: Institute of Sociology, Czech Academy of Science, 2021. 247 s. ISBN 978-80-7330384-6
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-07036S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: equivalence scale * income poverty * subjective poverty
Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0325606
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Monografie, kniha jako celek (cizí jazyk) – do RIV jako O – 1
0550120 - SOÚ 2022 RIV DE eng B - Monografie kniha jako celek
Keim-Klärner, S. - Bernard, Josef - Bischof, S. - van Dülmen, C. - Klärner, A. - Steinführer, A.
Analyzing social disadvantage in rural peripheries in Czechia and Eastern Germany: Conceptual
model and study design.
Braunschweig: Johann Heinrich von Thünen Institute, Federal Research Institute for Rural
Areas, Forestry and Fisheries, 2021. 43 s. Thünen Working Paper, 170. ISBN 978-3-86576-218-4
Grant CEP: GA ČR(CZ) GC18-05704J
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: regional opportunity structure * spatial disadvantage * social disadvantage
Obor OECD: Sociology
https://literatur.thuenen.de/digbib_extern/dn063367.pdf
DOI: 10.3220/WP1614067689000
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0325963
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Kapitola v monografii (český jazyk) – RIV – 6
0554701 - SOÚ 2022 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Kolářová, Kateřina - Janečková, H. - Shildrick, M.
Monstrozita, Touha a smrt: Rozhovor Hany Janečkové s Margrit Shildrick a Kateřinou Kolářovou.
[Monstrozity, Desire and Death: Hana Janečková in conversation with Margrit Shildrick and
Kateřina Kolářová.]
Multilogues on the Now: O žlázách, membránách a dutinách. Praha: Display – Sdružení pro
výzkum a kolektivní praxi, 2021 - (Janečková, H.; Jakalová, Z.), s. 100-119. ISBN 978-80-9078832-9
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: monstrozity * biopolitics * disability
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329364
0546018 - SOÚ 2022 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Nešpor, Zdeněk
„Máme tolik společného, co je zapotřebí žít“.
[„We Have So Much in Common That Is Need To Live“.]
Miloslav kardinál Vlk. Reflexe a vzpomínky. Brno: CDK + ÚSTR, 2021 - (Vaníčková, V.), s. 430-438.
ISBN 978-80-7325-517-6
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Vlk Miloslav * Czech Republic – religion * ecumenical cooperation
Obor OECD: Religious studies
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0322606
0550182 - SOÚ 2022 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Stachová, Jana
Proti všem - Sociologická sonda do komunity českých lesníků.
[Against everyone. A sociological research of the community of Czech foresters.]
Jiné klima - jiný les. Praha: Academia, 2021 - (Fanta, J.; Petřík, P.), s. 79-83. Průhledy, 19. ISBN
978-80-200-3300-0
Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/9
Program: StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: foresters * attitudes to forests * social capital
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0325967
0551067 - SOÚ 2022 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Stöckelová, Tereza
Život podle ZOE: přísliby a meze výzkumu více-než-lidské jedinečnosti.
[Life According to ZOE: The Promises and Limits of Studying More-Than-Human Uniqueness.]
Multilogues on the Now: O žlázách, membránách a dutinách. Praha: Display – Sdružení pro
výzkum a kolektivní praxi, 2021 - (Janečková, H.; Jakalová, Z.), s. 16-35. ISBN 978-80-907883-2-9
Grant CEP: GA ČR GA20-09830S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: microbiome * ZOE * precision nutrition
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326395
0551068 - SOÚ 2023 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Stöckelová, Tereza
Přepisování viru: Jak věda dělá skutečnost (nejen) v době epidemického rozrušení.
[Rewriting the virus: How science enacts reality (not only) in times of epidemic disruption.]
161

Terény performance. Praha: Nakladatelství AMU, 2021 - (Koubová, A.; Kubartová, E.), s. 386-406.
ISBN 978-80-7331-581-8
Grant CEP: GA ČR GA20-09830S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: performativity * COVID-19 * science
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326404
0551130 - SOÚ 2022 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Trlifajová, Lucie
O ekonomických periferiích a omezování sociálního státu v Česku.
[Economic peripheries and welfare state retrenchment in Czechia.]
Demokracie - jak dál? Rizika a výzvy pro Česko a svět. Praha: Vyšehrad, 2021, s. 59-85. ISBN 97880-7601-500-5
Grant CEP: GA ČR GA20-04863S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: poverty * welfare * Roma
Obor OECD: Antropology, ethnology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326575
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Kapitola v monografii (cizí jazyk) – RIV – 13
0554427 - SOÚ 2022 RIV DE ger M - Část monografie knihy
Decker, Anja
Kooperationen, Abgrenzungen, (Un)Sichtbarkeiten. Landevents als temporäre
Akteur*innengeflechte moralisierter Märkte.
[Cooperations, distinctions, (in)visibilities. Rural events as temporal networks within moralized
markes.]
Ländliches vielfach! Leben und Wirtschaften in erweiterten sozialen Entitäten. Würzburg:
Königshausen & Neumann, 2021 - (Fenske, M.; Peselmann, A.; Best, D.), s. 295-317. ISBN 978-38260-7360-1
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Rural studies * alternative food networks * consumer citizenship
Obor OECD: Antropology, ethnology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329138
0549472 - SOÚ 2022 RIV DE ger M - Část monografie knihy
Guasti, Petra - Mansfeldová, Zdenka
Tschechien: Herausforderungen durch Polarisierung und Machtfusion.
[Czech Republic: Institutions challenged by polarized politics and the fusion of power.]
Demokratie im postkommunistischen EU-Raum. Erfolge, Defizite, Risiken. Wiesbaden: Springer VS,
2021 - (Verheugen, G.; Vodička, K.; Brusis, M.), s. 175-191. ISBN 978-3-658-33130-6
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: democracy * post-communist region * populism
Obor OECD: Political science
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0325465
0542955 - SOÚ 2021 RIV GB eng M - Část monografie knihy
Hašková, Hana - Dudová, Radka
Children of the state? The role of pronatalism in the development of Czech childcare and
reproductive health policies.
Intimacy and mobility in an era of hardening borders. Gender, reproduction, regulation.
Manchester: Manchester University Press, 2021 - (Haukanes, H.; Pine, F.), s. 181-198. ISBN 9781-5261-5021-9
Grant CEP: GA ČR GA17-04465S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: reproduction * population concerns * pronatalism * family policies *
reproductive policies
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0320274
0545932 - SOÚ 2022 RIV GB eng M - Část monografie knihy
Hoření Samec, Tomáš
“For the sake of consumer protection”: Blending paternalism and neoliberalism in the discursive
financialization of households in the Czech Republic.
Households and Financialization in Europe: Mapping Variegated Patterns in Semi-Peripheries.
Abingdon: Routledge, 2021 - (Mikuš, M.; Rodik, P.), s. 148-168. RIPE Series in Global Political
Economy. ISBN 978-0367-46455-4
Grant CEP: GA ČR GA20-04863S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: financialization of households * debt * discourse analysis
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0322536
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0546164 - SOÚ 2022 RIV US eng M - Část monografie knihy
Chelcea, L. - Ferenčuhová, Slavomíra - Bădescu, G.
Globalizing postsocialist urbanism.
Global Urbanism: Knowledge, Power and the City. London: Routledge, Taylor & Francis Group,
2021 - (Lancione, M.; McFarlane, C.), s. 71-79. ISBN 978-0-367-20096-1
Grant ostatní: AV ČR(CZ) LQ300282103
Program: Prémie Lumina quaeruntur
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: urban theory * post-socialism * city
Obor OECD: Sociology
DOI: 10.4324/9780429259593-10
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0322711
0544107 - SOÚ 2022 RIV GB eng M - Část monografie knihy
Chylíková, Johana
Comparison of Reliability in Seventeen European Countries Using the Quasi-Simplex Model.
Measurement Error in Longitudinal Data. Oxford: Oxford University Press, 2021 - (Cernat, A.;
Sakshaug, J.), s. 383-404. ISBN 9780198859987
Grant CEP: GA MŠk(CZ) EF16_013/0001796
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: reliability * quasi-simplex model * longitudinal data
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0321161
0499458 - SOÚ 2022 RIV CZ eng M - Část monografie knihy
Kolářová, Marta
Post-subcultures in Post-socialism: Transnational and Local Contexts of Czech Youth Music
Subcultures.
Out of Step: Politics and Subcultures in the Post-socialist Space. 1. Praha: Dokořán, 2021 (Charvát, J.; Oravcová, A.), s. 13-40. ISBN 978-80-7363-911-2
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: subcultures * post-socialism * youth
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0295578
0547104 - SOÚ 2022 RIV US eng M - Část monografie knihy
Kostelecká, Y. - Kostelecký, Tomáš - Beláňová, Andrea - Machovcová, K.
Home-Education in Czechia: Twenty Years of Experience.
Global Perspectives on Home Education in the 21st Century. Hersey: IGI Global, 2021 - (English,
R.), s. 139-158. ISBN 978-1-7998-6681-7
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: home-education * development * Czechia
Obor OECD: Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
DOI: 10.4018/978-1-7998-6681-7.ch011
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0323432
0541150 - SOÚ 2022 RIV GB eng M - Část monografie knihy
Leontiyeva, Yana
Inclusion of Immigrants into the Czech Labour Market: Policies, Practices, Barriers and Future
Challenges of Integration.
Integration of Migrants into the Labour Market in Europe. Vol. 25. Bingley: Emerald Publishing,
2021 - (Przytuła, S.; Sułkowski, L.), s. 133-151. ISBN 978-1-83909-905-2
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-03211S
Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
Program: StrategieAV
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Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: migration * labour market Integration * third-country nationals
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0318748
0545941 - SOÚ 2022 RIV CH eng M - Část monografie knihy
Linková, Marcela - Atay, Ö. - Zulu, C.
Making the Right Choice: Discourses of Individualised Responsibility in Higher Education.
Gender, Power And Higher Education In A Globalised World. Cham: Palgrave Macmillan, 2021 (O'Connor, P.; White, K.), s. 71-91. Palgrave Studies in Gender and Education. ISBN 978-3-03069686-3
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: gender equality * choice * performativity
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0322544
0541762 - SOÚ 2022 RIV GB eng M - Část monografie knihy
Linková, Marcela - Mergaert, L.
Research policy.
The Routledge Handbook of Gender and EU Politics. London, New York: Routledge, 2021 - (Abels,
G.; Krizsán, A.; MacRae, H.; Van der Vleuten, A.), s. 314-326. ISBN 978-1-138-48525-9
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: research policy * gender equality * European Research Area
Obor OECD: Political science
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0319290
0546565 - SOÚ 2022 RIV CH eng M - Část monografie knihy
Uhde, Zuzana
The Global Border Industrial Complex and Eastern Africa: Analyzing the Political Economy of
Transnational Migration.
African Migrants and the Refugee Crisis. Cham: Springer, 2021 - (Abegunrin, O.; Abidde, S.), s. 7393. ISBN 978-3-030-56641-8
Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
Program: StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: migration * political economy * Africa
Obor OECD: Sociology
DOI: 10.1007/978-3-030-56642-5_4
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0323039
0546544 - SOÚ 2022 RIV CH eng M - Část monografie knihy
Uhde, Zuzana
The Structural Misrecognition of Migrants as a Critical Cosmopolitan Moment.
Migration, Recognition and Critical Theory. Cham: Springer, 2021 - (Schweiger, G.), s. 309-331.
ISBN 978-3-030-72731-4
Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
Program: StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: migration * recognition * cosmopolitanism
Obor OECD: Sociology
DOI: 10.1007/978-3-030-72732-1_14
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0323036
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Kapitola v monografii (český jazyk) – do RIV jako O - 3
0554727 - SOÚ 2022 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Kolářová, Kateřina
Sesterství, navzdory: Radikální Outsiderství Audre Lorde.
[Sisterhood, despite all: On Being a radical Outsider and Audre Lorde.]
Sister Outsider. Eseje a projevy. Praha: Tranzit.cz, 2021 - (Stejskalová, T.; Lorde (aut.), A.), s. 4-15.
ISBN 978-80-87259-49-8
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Audre Lorde * intersectionality
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329387
0553611 - SOÚ 2022 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Marková Volejníčková, Romana - Pospíšilová, Marie
Ženy a životní prostředí.
[Women and the environment.]
Ženy a česká společnost. Hodnocení implementace pekingské akční platformy (Peking +25). Praha:
cats2cats, 2021 - (Kubálková, P.), s. 160-174. ISBN 978-80-908463-0-2
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: environment * gender * women
Obor OECD: Sociology
https://zenyaceskaspolecnost.cz/wp-content/uploads/2022/02/zeny-a-ceskaspolecnost_2021_final.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0328369
0553721 - SOÚ 2022 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Marková Volejníčková, Romana
Ženy a hospodářství.
[Women and the economy.]
Ženy a česká společnost. Hodnocení implementace pekingské akční platformy (Peking +25). Praha:
cats2cats, 2021 - (Kubálková, P.), s. 90-105. ISBN 978-80-908463-0-2
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: labour market * gender * women
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0328468
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Kapitola v monografii (cizí jazyk) – do RIV jako O - 1
0542756 - SOÚ 2022 RIV FR eng M - Část monografie knihy
Křížková, Alena - Pospíšilová, Marie
Czech Republic.
Entrepreneurship Policies through a Gender Lens, OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship.
Paris: OECD Publishing, 2021, s. 70-75. ISBN 9789264507555
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: women entrepreneurs * Czechia * entrepreneurship policy * gender equality *
OECD
Obor OECD: Sociology
https://doi.org/10.1787/71c8f9c9-en
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0320104
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Konferenční příspěvek (mezinárodní konference) – RIV –3
0553356 - SOÚ 2022 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Caselli, T. - Cibin, Roberto - Conforti, C. - Encinas, E. - Teli, M.
Guiding Principles for Participatory Design-inspired Natural Language Processing.
Proceedings of the 1st Workshop on NLP for Positive Impact. Stroudsburg: Association for
Computational Linguistics, 2021, s. 27-35. ISBN 978-1-954085-69-5.
[Workshop on NLP for Positive Impact /1./. Bankok (online) (TH), 05.08.2021]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Design * community * participation * involvement * AI
Obor OECD: Specific languages
https://aclanthology.org/2021.nlp4posimpact-1.4.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0328312
0553352 - SOÚ 2022 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Cibin, Roberto - Robinson, S. - Bidwell, N. J. - Linehan, C. - Maye, L. - Pantidi, N. - Teli, M.
Land, Water and Sun: Tuning into Socio-Ecological Relations in Radio Design.
DIS '21: Designing Interactive Systems Conference 2021. New York: ACM, 2021, s. 1954-1969.
ISBN 9781450384766.
[DIS '21: Designing Interactive Systems Conference 2021. Virtual Event (US), 28.06.202102.07.2021]
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Klíčová slova: Design * Nature * Geography * History * Sustainability * Anthropocene
Obor OECD: Information science (social aspects)
DOI: 10.1145/3461778.3462104
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0328311
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Heřmanová, Marie
‘Do Your Research’: Covid-19 and the narrative of information independece among Czech
Instagram influencers.
Selected Paper of Internet Research 2021. Philadelphia: Association of Internet Researchers,
2021. ISSN 2162-3317.
[Annual Conference of the Association of Internet Researchers /22./. Philadelphia (online) (US),
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Beláňová, Andrea
[Review].
[WILDE, M. J.: Birth Control Battles: How Race and Class Divided American Religion. Oakland,
CA: University of California Press, 2020.]. Journal of Contemporary Religion. Roč. 36, č. 3 (2021),
s. 570-571. ISSN 1353-7903
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DOI: 10.1080/13537903.2021.1924433
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0325469
0554459 - SOÚ 2022 CZ cze R - Recenze
Beláňová, Andrea
[Recenze].
[[Review].]
[ZACHAR PODOLINSKÁ, T.: Marian Devotion among the Roma in Slovakia: A Post-Modern
Religious Response to Marginality. Cham: Palgrave Macmilian, 2021.]. Religio: Revue pro
religionistiku. Roč. 29, č. 2 (2021), s. 190-192. ISSN 1210-3640
Institucionální podpora: RVO:68378025
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Způsob publikování: Open access
https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/144797
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329168
0555888 - SOÚ 2023 CZ eng R - Recenze
Nešpor, Zdeněk
The Quest for Freedom Under the Starry Sky.
[RANDÁK, J.; KRŠKO, J.; MAREŠ, J.; POHUNEK, J.; ŠPRINGL, J.: Putování za obzor. Tramping v
české společnosti 1918–1989. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2020, 693 s.]. Soudobé dějiny.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. Roč. 28, č. 3 (2021), s. 771-775. ISSN 1210-7050
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: tramping * leasure activity * popular culture
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0330349
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Ilona
Czech Household Panel Survey 4. wave - interviewers (2018).
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Grant CEP: GA MŠk LM2018135
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: family lifie * education * housing * time use
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http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/CHPSEN405
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0328999
0554028 - SOÚ 2022 RIV CZ eng E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela - Krejčí, Iveta - Zelenka, Jakub - Trtíková,
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Czech Household Panel Survey 3. wave - interviewers (2017).
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Grant CEP: GA MŠk LM2018135
Institucionální podpora: RVO:68378025
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Obor OECD: Sociology
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/CHPSEN305
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329000
0554027 - SOÚ 2022 RIV CZ eng E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela - Krejčí, Iveta - Zelenka, Jakub - Trtíková,
Ilona
Czech Household Panel Survey 2. wave - interviewers (2016).
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Grant CEP: GA MŠk LM2018135
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: family lifie * education * housing * time use
Obor OECD: Sociology
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/CHPSEN205
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329001
0554025 - SOÚ 2022 RIV CZ eng E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela - Krejčí, Iveta - Zelenka, Jakub - Trtíková,
Ilona
Czech Household Panel Survey 4. wave - contact forms (2018).
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Grant CEP: GA MŠk LM2018135
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: family lifie * education * housing * time use
Obor OECD: Sociology
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http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/CHPSEN404
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329002
0554024 - SOÚ 2022 RIV CZ eng E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela - Krejčí, Iveta - Zelenka, Jakub - Trtíková,
Ilona
Czech Household Panel Survey 3. wave - contact forms (2017).
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Grant CEP: GA MŠk LM2018135
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: family lifie * education * housing * time use
Obor OECD: Sociology
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/CHPSEN304
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329003
0554023 - SOÚ 2022 RIV CZ eng E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela - Krejčí, Iveta - Zelenka, Jakub - Trtíková,
Ilona
Czech Household Panel Survey 2. wave - contact forms (2016).
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Grant CEP: GA MŠk LM2018135
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: family lifie * education * housing * time use
Obor OECD: Sociology
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/CHPSEN204
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329011
0554001 - SOÚ 2022 RIV CZ eng E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela - Krejčí, Iveta - Zelenka, Jakub - Trtíková,
Ilona
Czech Household Panel Survey 4. wave - time use (adult) (2018).
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Grant CEP: GA MŠk LM2018135
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: family lifie * education * housing * time use
Obor OECD: Sociology
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/CHPSEN403
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329012
0554000 - SOÚ 2022 RIV CZ eng E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela - Krejčí, Iveta - Zelenka, Jakub - Trtíková,
Ilona
Czech Household Panel Survey 3. wave - time use (adult) (2017).
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Grant CEP: GA MŠk LM2018135
Institucionální podpora: RVO:68378025
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Obor OECD: Sociology
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/CHPSEN303
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329013
0553999 - SOÚ 2022 RIV CZ eng E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela - Krejčí, Iveta - Zelenka, Jakub - Trtíková,
Ilona
Czech Household Panel Survey 2. wave - time use (adult) (2016).
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Grant CEP: GA MŠk LM2018135
Institucionální podpora: RVO:68378025
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http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/CHPSEN203
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329014
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Czech Household Panel Survey 4. wave - time use (children) (2018).
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Grant CEP: GA MŠk LM2018135
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http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/CHPSEN402
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329015
0553997 - SOÚ 2022 RIV CZ eng E - Elektronický dokument
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Czech Household Panel Survey 3. wave - time use (children) (2017).
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Grant CEP: GA MŠk LM2018135
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Obor OECD: Sociology
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/CHPSEN302
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329016
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Czech Household Panel Survey 4. wave (2018).
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
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http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
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0553993 - SOÚ 2022 RIV CZ eng E - Elektronický dokument
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Czech Household Panel Survey 3. wave (2017).
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Grant CEP: GA MŠk LM2018135
Institucionální podpora: RVO:68378025
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Obor OECD: Sociology
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Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329018
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Czech Household Panel Survey 2. wave - time use (children) (2016).
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Klíčová slova: family lifie * education * housing * time use
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Czech Household Panel Survey 2. wave (2016).
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Czech Household Panel Survey 1. wave - contact forms (2015).
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Czech Household Panel Survey 1. wave - time use (adult) (2015).
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
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Czech Household Panel Survey 1. wave - time use (children) (2015).
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Czech Household Panel Survey 1. wave (2015).
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[Life during the Pandemic (wave 1-26).]
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[Life during the Pandemic (wave 1-34).]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
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Život během pandemie 34. vlna.
[Life during the Pandemic 34. wave.]
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Obor OECD: Sociology
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
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Život během pandemie 33. vlna.
[Life during the Pandemic 33. wave.]
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[Life during the Pandemic 32. wave.]
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0553825 - SOÚ 2022 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela - Krejčí, Iveta - Zelenka, Jakub - Trtíková,
Ilona
Život během pandemie 31. vlna.
[Life during the Pandemic 31. wave.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Grant CEP: GA MŠk LM2018135
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: COVID-19 * pandemic * health
Obor OECD: Sociology
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/ZBP031
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329025
0553821 - SOÚ 2022 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela - Krejčí, Iveta - Zelenka, Jakub - Trtíková,
Ilona
Život během pandemie 30. vlna.
[Life during the Pandemic 30. wave.]
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[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Grant CEP: GA MŠk LM2018135
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: COVID-19 * pandemic * health
Obor OECD: Sociology
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/ZBP030
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329054
0553818 - SOÚ 2022 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela - Krejčí, Iveta - Zelenka, Jakub - Trtíková,
Ilona
Život během pandemie 29. vlna.
[Life during the Pandemic 29. wave.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Grant CEP: GA MŠk LM2018135
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: COVID-19 * pandemic * health
Obor OECD: Sociology
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/ZBP029
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329055
0553817 - SOÚ 2022 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela - Krejčí, Iveta - Zelenka, Jakub - Trtíková,
Ilona
Život během pandemie 28. vlna.
[Life during the Pandemic 28. wave.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Grant CEP: GA MŠk LM2018135
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: COVID-19 * pandemic * health
Obor OECD: Sociology
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/ZBP028
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329037
0553816 - SOÚ 2022 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela - Krejčí, Iveta - Zelenka, Jakub - Trtíková,
Ilona
Život během pandemie 27. vlna.
[Life during the Pandemic 27. wave.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Grant CEP: GA MŠk LM2018135
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: COVID-19 * pandemic * health
Obor OECD: Sociology
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/ZBP027
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329038
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0553812 - SOÚ 2022 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela - Krejčí, Iveta - Zelenka, Jakub - Trtíková,
Ilona
Život během pandemie 26. vlna.
[Life during the Pandemic 26. wave.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Grant CEP: GA MŠk LM2018135
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: COVID-19 * pandemic * health
Obor OECD: Sociology
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/ZBP026
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329026
0553810 - SOÚ 2022 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela - Krejčí, Iveta - Zelenka, Jakub - Trtíková,
Ilona
Život během pandemie 25. vlna.
[Life during the Pandemic 25. wave.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Grant CEP: GA MŠk LM2018135
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: COVID-19 * pandemic * health
Obor OECD: Sociology
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/ZBP025
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329027
0553809 - SOÚ 2022 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela - Krejčí, Iveta - Zelenka, Jakub - Trtíková,
Ilona
Život během pandemie 24. vlna.
[Life during the Pandemic 24. wave.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Grant CEP: GA MŠk LM2018135
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: COVID-19 * pandemic * health
Obor OECD: Sociology
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/ZBP024
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329028
0553808 - SOÚ 2022 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela - Krejčí, Iveta - Zelenka, Jakub - Trtíková,
Ilona
Život během pandemie 23. vlna.
[Life during the Pandemic 23. wave.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Grant CEP: GA MŠk LM2018135
Institucionální podpora: RVO:68378025
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Klíčová slova: COVID-19 * pandemic * health
Obor OECD: Sociology
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/ZBP023
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329029
0553807 - SOÚ 2022 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela - Krejčí, Iveta - Zelenka, Jakub - Trtíková,
Ilona
Život během pandemie 22. vlna.
[Life during the Pandemic 22. wave.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Grant CEP: GA MŠk LM2018135
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: COVID-19 * pandemic * health
Obor OECD: Sociology
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/ZBP022
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329030
0553806 - SOÚ 2022 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela - Krejčí, Iveta - Zelenka, Jakub - Trtíková,
Ilona
Život během pandemie 21. vlna.
[Life during the Pandemic 21. wave.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Grant CEP: GA MŠk LM2018135
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: COVID-19 * pandemic * health
Obor OECD: Sociology
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/ZBP021
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329031
0553805 - SOÚ 2022 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela - Krejčí, Iveta - Zelenka, Jakub - Trtíková,
Ilona
Život během pandemie 20. vlna.
[Life during the Pandemic 20. wave.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Grant CEP: GA MŠk LM2018135
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: COVID-19 * pandemic * health
Obor OECD: Sociology
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/ZBP020
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329032
0553803 - SOÚ 2022 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela - Krejčí, Iveta - Zelenka, Jakub - Trtíková,
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Ilona
Život během pandemie 19. vlna.
[Life during the Pandemic 19. wave.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Grant CEP: GA MŠk LM2018135
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: COVID-19 * pandemic * health
Obor OECD: Sociology
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/ZBP019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329033
0553802 - SOÚ 2022 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela - Krejčí, Iveta - Zelenka, Jakub - Trtíková,
Ilona
Život během pandemie 18. vlna.
[Life during the Pandemic 18. wave.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Grant CEP: GA MŠk LM2018135
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: COVID-19 * pandemic * health
Obor OECD: Sociology
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/ZBP018 Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329034
0553801 - SOÚ 2022 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela - Krejčí, Iveta - Zelenka, Jakub - Trtíková,
Ilona
Život během pandemie 17. vlna.
[Life during the Pandemic 17. wave.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Grant CEP: GA MŠk LM2018135
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: COVID-19 * pandemic * health
Obor OECD: Sociology
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/ZBP017
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329035
0553800 - SOÚ 2022 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela - Krejčí, Iveta - Zelenka, Jakub - Trtíková,
Ilona
Život během pandemie 16. vlna.
[Life during the Pandemic 16. wave.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Grant CEP: GA MŠk LM2018135
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: COVID-19 * pandemic * health
Obor OECD: Sociology
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/ZBP016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329036
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0553797 - SOÚ 2022 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela - Krejčí, Iveta - Zelenka, Jakub - Trtíková,
Ilona
Život během pandemie 15. vlna.
[Life during the Pandemic 15. wave.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Grant CEP: GA MŠk LM2018135
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: COVID-19 * pandemic * health
Obor OECD: Sociology
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/ZBP015
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329039
0553794 - SOÚ 2022 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela - Krejčí, Iveta - Zelenka, Jakub - Trtíková,
Ilona
Život během pandemie 14. vlna.
[Life during the Pandemic 14. wave.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Grant CEP: GA MŠk LM2018135
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: COVID-19 * pandemic * health
Obor OECD: Sociology
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/ZBP014
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329040
0553791 - SOÚ 2022 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela - Krejčí, Iveta - Zelenka, Jakub - Trtíková,
Ilona
Život během pandemie 13. vlna.
[Life during the Pandemic 13. wave.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Grant CEP: GA MŠk LM2018135
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: COVID-19 * pandemic * health
Obor OECD: Sociology
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/ZBP013
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329041
0553790 - SOÚ 2022 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela - Krejčí, Iveta - Zelenka, Jakub - Trtíková,
Ilona
Život během pandemie 12. vlna.
[Life during the Pandemic 12. wave.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Grant CEP: GA MŠk LM2018135
Institucionální podpora: RVO:68378025
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Klíčová slova: COVID-19 * pandemic * health
Obor OECD: Sociology
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/ZBP012
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329042
0553789 - SOÚ 2022 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela - Krejčí, Iveta - Zelenka, Jakub - Trtíková,
Ilona
Život během pandemie 11. vlna.
[Life during the Pandemic 11. wave.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Grant CEP: GA MŠk LM2018135
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: COVID-19 * pandemic * health
Obor OECD: Sociology
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/ZBP011
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329043
0553785 - SOÚ 2022 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela - Krejčí, Iveta - Zelenka, Jakub - Trtíková,
Ilona
Život během pandemie 10. vlna.
[Life during the Pandemic 10. wave.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Grant CEP: GA MŠk LM2018135
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: COVID-19 * pandemic * health
Obor OECD: Sociology
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/ZBP010
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329044
0553783 - SOÚ 2022 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela - Krejčí, Iveta - Zelenka, Jakub - Trtíková,
Ilona
Život během pandemie 9. vlna.
[Life during the Pandemic 9. wave.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Grant CEP: GA MŠk LM2018135
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: COVID-19 * pandemic * health
Obor OECD: Sociology
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/ZBP009
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329050
0553781 - SOÚ 2022 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela - Krejčí, Iveta - Zelenka, Jakub - Trtíková,
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Ilona
Život během pandemie 8. vlna.
[Life during the Pandemic 8. wave.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Grant CEP: GA MŠk LM2018135
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: COVID-19 * pandemic * health
Obor OECD: Sociology
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/ZBP008
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329049
0553780 - SOÚ 2022 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela - Krejčí, Iveta - Zelenka, Jakub - Trtíková,
Ilona
Život během pandemie 7. vlna.
[Life during the Pandemic 7. wave.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Grant CEP: GA MŠk LM2018135
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: COVID-19 * pandemic * health
Obor OECD: Sociology
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/ZBP007
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329048
0553779 - SOÚ 2022 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela - Krejčí, Iveta - Zelenka, Jakub - Trtíková,
Ilona
Život během pandemie 6. vlna.
[Life during the Pandemic 6. wave.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Grant CEP: GA MŠk LM2018135
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: COVID-19 * pandemic * health
Obor OECD: Sociology
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/ZBP006
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329047
0553777 - SOÚ 2022 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela - Krejčí, Iveta - Zelenka, Jakub - Trtíková,
Ilona
Život během pandemie 5. vlna.
[Life during the Pandemic 5. wave.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Grant CEP: GA MŠk LM2018135
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: COVID-19 * pandemic * health
Obor OECD: Sociology
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
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DOI: 10.14473/ZBP005
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329046
0553776 - SOÚ 2022 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela - Krejčí, Iveta - Zelenka, Jakub - Trtíková,
Ilona
Život během pandemie 4. vlna.
[Life during the Pandemic 4. wave.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Grant CEP: GA MŠk LM2018135
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: COVID-19 * pandemic * health
Obor OECD: Sociology
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/ZBP004
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329045
0553775 - SOÚ 2022 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela - Krejčí, Iveta - Zelenka, Jakub - Trtíková,
Ilona
Život během pandemie 3. vlna.
[Life during the Pandemic - 3. wave.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Grant CEP: GA MŠk LM2018135
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: COVID-19 * pandemic * health
Obor OECD: Sociology
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/ZBP003
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329053
0553774 - SOÚ 2022 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela - Krejčí, Iveta - Zelenka, Jakub - Trtíková,
Ilona
Život během pandemie 2. vlna.
[Life during the Pandemic - 2. wave.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Grant CEP: GA MŠk LM2018135
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: COVID-19 * pandemic * health
Obor OECD: Sociology
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/ZBP002
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329052
0553769 - SOÚ 2022 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela - Krejčí, Iveta - Zelenka, Jakub - Trtíková,
Ilona
Život během pandemie 1. vlna.
[Life during the Pandemic - 1. wave.]
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[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Grant CEP: GA MŠk LM2018135
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: COVID-19 * pandemic * health
Obor OECD: Sociology
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/ZBP001
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329051
0553760 - SOÚ 2022 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela - Krejčí, Iveta - Zelenka, Jakub - Trtíková,
Ilona
Postoje české veřejnosti k přírodě blízkému lesnímu hospodaření a odpovědné spotřebě 2018.
[Attitudes of the Czech public towards nature-friendly forest management and responsible
consumption 2018.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Grant CEP: GA MŠk LM2018135
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: forest * responsible consumption * wood
Obor OECD: Sociology
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/V1811b
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329056
0553752 - SOÚ 2022 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela - Krejčí, Iveta - Zelenka, Jakub - Trtíková,
Ilona
Naše společnost 2021 - červenec.
[Our Society 2021 - July.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Grant CEP: GA MŠk LM2018135
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: public opinion * society * policy
Obor OECD: Sociology
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/V2107
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329057
0553750 - SOÚ 2022 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela - Krejčí, Iveta - Zelenka, Jakub - Trtíková,
Ilona
Naše společnost 2021 - červen.
[Our Society 2021 - June.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Grant CEP: GA MŠk LM2018135
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: public opinion * society * policy
Obor OECD: Sociology
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/V2106
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329058
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0553749 - SOÚ 2022 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela - Krejčí, Iveta - Zelenka, Jakub - Trtíková,
Ilona
Naše společnost 2021 - duben SPECIÁL.
[Our Society 2021 - April SPECIAL.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Grant CEP: GA MŠk LM2018135
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: public opinion * society * policy
Obor OECD: Sociology
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/V2104
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329059
0553748 - SOÚ 2022 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela - Krejčí, Iveta - Zelenka, Jakub - Trtíková,
Ilona
Naše společnost 2021 - únor SPECÁL.
[Our Society 2021 - February SPECIAL.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Grant CEP: GA MŠk LM2018135
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: public opinion * society * policy
Obor OECD: Sociology
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/V2102
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329060
0553746 - SOÚ 2022 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela - Krejčí, Iveta - Zelenka, Jakub - Trtíková,
Ilona
Naše společnost 2020 - prosinec SPECIÁL.
[Our Society 2020 - December SPECIAL.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Grant CEP: GA MŠk LM2018135
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: public opinion * society * policy
Obor OECD: Sociology
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/V2012
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329061
0553745 - SOÚ 2022 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela - Krejčí, Iveta - Zelenka, Jakub - Trtíková,
Ilona
Naše společnost 2020 - listopad SPECIÁL.
[Our Society 2020 - November SPECIAL.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Grant CEP: GA MŠk LM2018135
Institucionální podpora: RVO:68378025
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Klíčová slova: public opinion * society * policy
Obor OECD: Sociology
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/V2011
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329062
0553743 - SOÚ 2022 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela - Krejčí, Iveta - Zelenka, Jakub - Trtíková,
Ilona
Naše společnost 2020 - září.
[Our Society 2020 - September.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Grant CEP: GA MŠk LM2018135
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: public opinion * society * policy
Obor OECD: Sociology
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/V2009
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329065
0553738 - SOÚ 2022 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela - Krejčí, Iveta - Zelenka, Jakub - Trtíková,
Ilona
Naše společnost 2020 - červenec.
[Our Society 2020 - July.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Grant CEP: GA MŠk LM2018135
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: public opinion * society * policy
Obor OECD: Sociology
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/V2007
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329063
0553724 - SOÚ 2022 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela - Krejčí, Iveta - Zelenka, Jakub - Trtíková,
Ilona
Naše společnost 2020 - červen.
[Our Society 2020 - June.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Grant CEP: GA MŠk LM2018135
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: public opinion * society * policy
Obor OECD: Sociology
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/V2006B
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329064
0553321 - SOÚ 2022 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Gabrielová, Jana
Newsletter 4/2021.
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[Newsletter 4/2021.]
[hypertextový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Grant CEP: GA MŠk MS2103
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: gender * equality * research * science
Obor OECD: Sociology
https://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2021/12/4-2021.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0328291
0553317 - SOÚ 2022 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Gabrielová, Jana
Newsletter 3/2021.
[Newsletter 3/2021.]
[hypertextový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Grant CEP: GA MŠk MS2103
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: gender * equality * research * science
Obor OECD: Sociology
https://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2021/12/3-2021-final.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0328282
0553316 - SOÚ 2022 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Rydlová, Marie
Newsletter 2/2021.
[Newsletter 2/2021.]
[hypertextový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Grant CEP: GA MŠk MS2103
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: gender * equality * research * science
Obor OECD: Sociology
https://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2021/07/newsletter_2_2021-%C4%8Derven.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0328279
0553312 - SOÚ 2022 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Veitová, Kristýna
Newsletter 1/2021.
[Newsletter 1/2021.]
[hypertextový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Grant CEP: GA MŠk MS2103
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: gender * equality * research * science
Obor OECD: Sociology
https://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2021/03/newsletter_1_2021_final.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0328278
0551585 - SOÚ 2022 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Vohlídalová, Marta
Datový soubor „COVID, GPG a rodičovství“.
[Data set „COVID, GPG and parenthood“.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Grant CEP: GA TA ČR TL03000657
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Covid * work conditions * gender pay gap
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326839
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0550075 - SOÚ 2022 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Vinopal, Jiří - Tabery, Paulína - Pilnáček, Matouš - Červenka, Jan - Ďurďovič, Martin
Paralely a odlišnosti sociálních situací s panickým potenciálem - příklad RMU a pandemie
koronaviru v české společnosti.
[Parallels and differences of social situations with panic potential - example of RMU and
coronavir pandemic in Czech society.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Grant CEP: GA MV(CZ) VJ01010116
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: coronavir pandemic * social panic * radiation
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0325926
0549771 - SOÚ 2022 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Tabery, Paulína - Čadová, Naděžda - Vinopal, Jiří - Ďurďovič, Martin - Pilnáček, Matouš Červenka, Jan - Tuček, Milan - Hanzlová, Radka - Vitíková, Jana - Spurný, Martin Velčovská, Ivana - Plačková, Marie - Hájková, Helena - Balíková, Zdeňka - Linek, Lukáš Lyons, Pat - Škvrňák, Michael - Petrúšek, Ivan
Povolební studie 2021.
[After-elections survey 2021.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: data file * survey * public opinion
Obor OECD: Sociology
http://archiv.soc.cas.cz/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326302
0549652 - SOÚ 2022 RIV DE eng E - Elektronický dokument
Guasti, Petra - Mansfeldová, Zdenka - Myant, M. - Bönker, F.
Sustainable Governance in the Context of the COVID-19 Crisis. Czech Republic.
Gütersloh: Bertelsmann Stiftung Publishing House, 2021
Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
Program: StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: governance * crisis management * resilience
Obor OECD: Political science
https://www.sgi-network.org/docs/2021/country/SGI2021_Czechia.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0325605
0549573 - SOÚ 2022 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Tabery, Paulína - Čadová, Naděžda - Vinopal, Jiří - Ďurďovič, Martin - Pilnáček, Matouš Červenka, Jan - Tuček, Milan - Hanzlová, Radka - Vitíková, Jana - Gajdošíková, Markéta Spurný, Martin - Velčovská, Ivana - Plačková, Marie - Hájková, Helena - Dvořák, D. Fidrmuc, J. - Janík, T. - Kostelecká, Y. - Prokop, D. - Simonová, J. - Straková, J. - Stuchlíková,
I. - Štěch, S. - Trojan, V. - Veselý, A.
Populace 2021.
[Population 2021.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: data file * survey * public opinion
Obor OECD: Sociology
http://archiv.soc.cas.cz/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326321
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0549569 - SOÚ 2022 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Tabery, Paulína - Čadová, Naděžda - Vinopal, Jiří - Ďurďovič, Martin - Pilnáček, Matouš Červenka, Jan - Tuček, Milan - Hanzlová, Radka - Vitíková, Jana - Gajdošíková, Markéta Spurný, Martin - Velčovská, Ivana - Plačková, Marie - Hájková, Helena - Dvořák, D. Fidrmuc, J. - Janík, T. - Kostelecká, Y. - Prokop, D. - Simonová, J. - Straková, J. - Stuchlíková,
I. - Štěch, S. - Trojan, V. - Veselý, A.
Rodiče 2021.
[Parents 2021.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: data file * survey * public opinion
Obor OECD: Sociology
http://archiv.soc.cas.cz/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326322
0549568 - SOÚ 2022 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Tabery, Paulína - Čadová, Naděžda - Vinopal, Jiří - Ďurďovič, Martin - Pilnáček, Matouš Červenka, Jan - Tuček, Milan - Hanzlová, Radka - Vitíková, Jana - Gajdošíková, Markéta Spurný, Martin - Velčovská, Ivana - Plačková, Marie - Hájková, Helena
Potraviny 2021.
[Food 2021.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: data file * survey * public opinion
Obor OECD: Sociology
http://archiv.soc.cas.cz/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326323
0549567 - SOÚ 2022 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Tabery, Paulína - Čadová, Naděžda - Vinopal, Jiří - Ďurďovič, Martin - Pilnáček, Matouš Červenka, Jan - Tuček, Milan - Hanzlová, Radka - Vitíková, Jana - Spurný, Martin Velčovská, Ivana - Plačková, Marie - Hájková, Helena - Balíková, Zdeňka
Naše společnost 2111.
[Our Society 2111.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: data file * survey * public opinion
Obor OECD: Sociology
http://archiv.soc.cas.cz/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326324
0549566 - SOÚ 2022 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Tabery, Paulína - Čadová, Naděžda - Vinopal, Jiří - Ďurďovič, Martin - Pilnáček, Matouš Červenka, Jan - Tuček, Milan - Hanzlová, Radka - Vitíková, Jana - Gajdošíková, Markéta Spurný, Martin - Velčovská, Ivana - Plačková, Marie - Hájková, Helena
Naše společnost 2109.
[Our Society 2109.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: data file * survey * public opinion
Obor OECD: Sociology
http://archiv.soc.cas.cz/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326325
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0549565 - SOÚ 2022 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Tabery, Paulína - Čadová, Naděžda - Vinopal, Jiří - Ďurďovič, Martin - Pilnáček, Matouš Červenka, Jan - Tuček, Milan - Hanzlová, Radka - Vitíková, Jana - Gajdošíková, Markéta Spurný, Martin - Velčovská, Ivana - Plačková, Marie - Hájková, Helena
Naše společnost 2108.
[Our Society 2108.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: data file * survey * public opinion
Obor OECD: Sociology
http://archiv.soc.cas.cz/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326326
0549563 - SOÚ 2022 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Tabery, Paulína - Čadová, Naděžda - Vinopal, Jiří - Ďurďovič, Martin - Pilnáček, Matouš Červenka, Jan - Tuček, Milan - Hanzlová, Radka - Vitíková, Jana - Gajdošíková, Markéta Spurný, Martin - Velčovská, Ivana - Plačková, Marie - Hájková, Helena
Naše společnost 2107.
[Our Society 2107.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: data file * survey * public opinion
Obor OECD: Sociology
http://archiv.soc.cas.cz/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326327
0549562 - SOÚ 2022 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Tabery, Paulína - Čadová, Naděžda - Vinopal, Jiří - Ďurďovič, Martin - Pilnáček, Matouš Červenka, Jan - Tuček, Milan - Hanzlová, Radka - Vitíková, Jana - Gajdošíková, Markéta Spurný, Martin - Velčovská, Ivana - Plačková, Marie - Hájková, Helena
Naše společnost 2106.
[Our Society 2106.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: data file * survey * public opinion
Obor OECD: Sociology
http://archiv.soc.cas.cz/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326328
0549561 - SOÚ 2022 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Tabery, Paulína - Čadová, Naděžda - Vinopal, Jiří - Ďurďovič, Martin - Pilnáček, Matouš Červenka, Jan - Tuček, Milan - Hanzlová, Radka - Vitíková, Jana - Gajdošíková, Markéta Spurný, Martin - Velčovská, Ivana - Plačková, Marie - Hájková, Helena
Naše společnost 2104 - speciál.
[Our Society 2104 - special.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: data file * survey * public opinion
Obor OECD: Sociology
http://archiv.soc.cas.cz/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326329
0549558 - SOÚ 2022 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Tabery, Paulína - Čadová, Naděžda - Vinopal, Jiří - Ďurďovič, Martin - Pilnáček, Matouš 191

Červenka, Jan - Tuček, Milan - Hanzlová, Radka - Vitíková, Jana - Gajdošíková, Markéta Spurný, Martin - Velčovská, Ivana - Plačková, Marie - Hájková, Helena
Naše společnost 2102 - speciál.
[Our Society 2102 - special.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: data file * survey * public opinion
Obor OECD: Sociology
http://archiv.soc.cas.cz/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326330
0547118 - SOÚ 2022 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Bělíček, J. - Šplíchal, P. - Uhde, Zuzana
Základní nepodmíněný příjem umožňuje promyslet, co považujeme za smysluplné (rozhovor).
[Unconditional basic income makes possible to rethink what is meaningful (interview).]
[audio soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2021
Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
Program: StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: social inequalities * Unconditional basic income * world basic income
Obor OECD: Sociology
https://a2larm.cz/2021/01/zuzana-uhde-zakladni-nepodmineny-prijem-umoznuje-promysletco-povazujeme-za-smysluplne/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0323450
0547116 - SOÚ 2022 RIV CZ cze, eng E - Elektronický dokument
Uhde, Zuzana - Lemberg-Pedersen, M.
Kontrola hranic a řízené vysídlování je velmi výnosný byznys (rozhovor).
[Border control is a lucrative business (interview).]
[audio soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2021
Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
Program: StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: migration * border control * EU
Obor OECD: Sociology
https://a2larm.cz/2021/04/martin-lemberg-pedersen-kontrola-hranic-a-rizene-vysidlovani-jevelmi-vynosny-byznys/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0323447
0546807 - SOÚ 2022 RIV CZ eng E - Elektronický dokument
Tenglerová, Hana - Linková, Marcela
GENDERACTION newsletter 08/2021.
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2021
GRANT EU: European Commission(XE) 741466 - GENDERACTION
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Gender equality * policy * European Research Area
Obor OECD: Sociology
https://genderaction.eu/wp-content/uploads/2021/10/GENDERACTION_Newsletter8.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0323185
0546806 - SOÚ 2022 RIV CZ eng E - Elektronický dokument
Tenglerová, Hana - Linková, Marcela
GENDERACTION newsletter 07/2021.
[hypertextový dokument]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2021
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GRANT EU: European Commission(XE) 741466 - GENDERACTION
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Gender equality * policy * European Research Area
Obor OECD: Sociology
https://genderaction.eu/wp-content/uploads/2021/06/GENDERACTION_Newsletter-7.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0323184
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Uspořádání konference, workshopu, výstavy –RIV – 12
0554798 - SOÚ 2022 RIV cze U - Uspořádání akce
Leontiyeva, Yana - Mikešová, Renáta - Tollarová, Blanka - Šimon, Martin - Čermáková, Dita
Konference Škola jako integrační partner.
[School as an Integration Partner Conference.]
[Praha (online), 30.11.2021-30.11.2021, (K-EUR 80/2)]
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TL02000384
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: integration * education * migration background
Obor OECD: Sociology
https://www.soc.cas.cz/akce/konference-skola-jako-integracni-partner
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329444
0552799 - SOÚ 2022 RIV cze U - Uspořádání akce
Hamplová, Dana - Klusáček, Jan - Kudrnáčová, Michaela - Šalamounová, Petra - Sumová,
Alena - Sládek, Martin
Kumulativní efekty sociálního znevýhodnění.
[The cumulative effects of social disadvantage on health and the quality of life.]
[Praha, 08.09.2021-08.09.2021, (W-CST 20/0)]
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TL02000190
Institucionální podpora: RVO:68378025 ; RVO:67985823
Klíčová slova: health * social inequality * prevention * quality of life
Obor OECD: Sociology; Physiology (including cytology) (FGU-C)
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0327891
0552370 - SOÚ 2022 RIV cze U - Uspořádání akce
Patočková, Věra - Čermák, Daniel - Šafr, Jiří
Workshop Volný čas dětí staršího školního věku II.
[Workshop Leisure of Older School Age Children II.]
[Praha (online), 06.12.2021-07.12.2021, (W-EUR 46/7)]
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TL02000387
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: leisure * children * leisure education * leisure participation * experiencing leisure
* free time
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0327515
0551860 - ÚSP 2022 RIV cze U - Uspořádání akce
Eliáš, Karel - Hašková, Hana - Kollerová, Lenka
Emancipace dítěte v postmoderní společnosti. Možnosti a meze právní regulace dětských dluhů
v kontextu poznatků společenských věd.
[Emancipation of the child in postmodern society. Possibilities and limits of legal regulation of
children's debts in the context of knowledge of social sciences.]
[Praha, 04.10.2021-04.10.2021, (K-CST 30/0)]
Institucionální podpora: RVO:68378122 ; RVO:68378025 ; RVO:68081740
Klíčová slova: child debtor * emancipation * legal regulation * financial literacy * orphans *
financial responsibility * debts * execution * self-control * underage * social exclusion * children
Obor OECD: Law; Sociology (SOU-Z); Psychology (including human - machine relations) (PSU-E)
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0327070
0551591 - SOÚ 2022 RIV cze U - Uspořádání akce
Vohlídalová, Marta - Pospíšilová, Kristýna - Marková Volejníčková, Romana - Křížková,
Alena - Maříková, Hana
Možnosti propojení dat ISP/ISPV a státních databází s pomocí jednotného identifikátoru:
194

workshop se zástupci*kyněmi státní správy a TREXIMOU.
[Possibilities of the linkage of ISP / ISPV data with the state databases with the use of the unique
identifier: workshop with government and TREXIMA representatives.]
[Praha (online), 17.12.2021-17.12.2021, (W-CST 25/0)]
Grant CEP: GA TA ČR TL03000657
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Linked-Employer-Employee-Data (LEED) * parenthood * gender pay gap *
unique identifier
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326846
0551590 - SOÚ 2022 RIV cze U - Uspořádání akce
Vohlídalová, Marta - Marková Volejníčková, Romana - Křížková, Alena - Maříková, Hana Pospíšilová, Kristýna
Rodičovství, genderové rozdíly v odměňování a možnosti ISPV: workshop se zástupci*kyněmi
státní správy a TREXIMOU.
[Parenting, gender pay gaps and ISPV data: workshop with government and TREXIMA
representatives.]
[Praha (online), 10.11.2021-10.11.2021, (W-CST 20/0)]
Grant CEP: GA TA ČR TL03000657
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Linked-Employer-Employee-Data (LEED) * parenthood * gender pay gap
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326844
0549870 - SOÚ 2022 RIV eng U - Uspořádání akce
Uhde, Zuzana - Ezzeddine, P. - Valentová, E.
Borders, Mobility of Care and Translocal Social Reproduction.
[Praha, 02.12.2021-02.12.2021, (W-EUR 52/29)]
Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
Program: StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: care * Central Europe * social inequalities * migration
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0325764
0549754 - SOÚ 2022 RIV cze, eng U - Uspořádání akce
Hoření Samec, Tomáš - Malý Blažek, J. - Vinklárková, A. - Tichý, D. - Suchánek, R.
Možnosti a limity participativního bydlení.
[Potential and limits of the collaborative housing.]
[online, 03.12.2021-03.12.2021, (W-EUR 36/3)]
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) SS03010221
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: collaborative housing * housing tenures * municipalities
Obor OECD: Sociology
https://www.soc.cas.cz/akce/sympozium-moznosti-limity-participativniho-bydleni
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0325672
0549753 - SOÚ 2022 RIV eng U - Uspořádání akce
Hoření Samec, Tomáš - Coulter, R. - Palomares Linares, I. - Thomas, M. J.
ENHR Housing, Migration and Family Dynamics Online Workshop.
[online, 28.01.2021-29.01.2021, (W-EUR 40/36)]
Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/23
Program: StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378025
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Klíčová slova: housing systems * young adults * migration
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0325671
0549649 - SOÚ 2022 RIV eng U - Uspořádání akce
Mansfeldová, Zdenka - Guasti, Petra
Revisiting Linkages between Citizens and Politicians in Contemporary Europe (2.).
[Praha (online), 27.01.2021-29.01.2021, (W-WRD 35/27)]
Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
Program: StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: political parties * pandemics * hybrid regimes * power sharing
Obor OECD: Political science
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0325601
0547565 - MÚA 2022 RIV cze, slo U - Uspořádání akce
Woitsch, Jiří - Kaucká, Kristýna - Petřík, Petr - Stachová, Jana
Pro les nevidíme stromy?
[Can not we see the trees for the forest?]
[Praha, 25.10.2021-26.10.2021, (W-EUR 11/1)]
Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/21
Program: StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378076 ; RVO:67985921 ; RVO:67985939 ; RVO:68378025
Klíčová slova: forest * ecosystem
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to
be under the respective headings); Antropology, ethnology (UEF-S); Plant sciences, botany (BUJ); Sociology (SOU-Z)
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0323769
0547099 - SOÚ 2022 RIV eng U - Uspořádání akce
Krejčík, Jiří - Hříbek, M.
Indo-Pacific: The Next Crucible of Geopolitics.
[Praha (online), 09.09.2021-09.09.2021, (K-WRD 29/9)]
Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
Program: StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: India * Indo-Pacific * Geopolitics * Political Science * QUAD
Obor OECD: Political science
http://globalnikonflikty.cz/archives/3340
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0323431
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0550953 - SOÚ 2022 eng U - Uspořádání akce
Bártová, Z. - Šalamounová, Petra
Examining the Religious Dimension of Managerial Practices and Discourses in Slovakia.
[Praha (online), 25.11.2021-25.11.2021, (W-CST 10/0)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: management practices * employment * Personal development
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326239
0550234 - SOÚ 2022 cze U - Uspořádání akce
Beláňová, Andrea - Doskočil, O. - Klusáček, Jan
Nemocniční kaplanky a kaplani za pandemie COVID-19.
[Hospital Chaplaincy during the Covid-19 Pandemic.]
[Praha (online), 20.05.2021-20.05.2021, (W-CST 52/0)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: hospital chaplain * spiritual care * hospital * pandemic * covid-19
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0325992
0550912 - SOÚ 2022 cze U - Uspořádání akce
Ďurďovič, Martin - Kudrnáčová, Michaela
Narativní konstruktivismus a narativní realismus na jedné lodi? Zamyšlení nad východisky
narativního výzkumu.
[Narrative constructionism and narrative realism in the same boat? Reflection on the principles
of narrative research.]
[Praha (online), 17.06.2021-17.06.2021, (W-CST 15/0)]
Grant CEP: GA MŠk EF18_053/0016983
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: critical realism * narrative research * social constructionism
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326210
0550791 - SOÚ 2022 cze U - Uspořádání akce
Fialová, Kamila - Klusáček, Jan
Práce za nízké mzdy v Česku.
[Low-wage employment in Czechia.]
[Praha (hybridní forma), 11.11.2021-11.11.2021, (W-CST 38/0)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: low pay * inequality * low-wage employment
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326098
0550793 - SOÚ 2022 cze U - Uspořádání akce
Heřmanová, Marie - Šalamounová, Petra
Moje pravé (instagramové) já: genderové stereotypy a strategie autenticity mezi českými
influencerkami.
[My authentic (Instgram) self: Gender stereotypes and strategies of authenticity among Czech
influencers.]
[Praha (hybridní forma), 21.10.2021-21.10.2021, (W-CST 62/0)]
Grant CEP: GA MŠk EF18_053/0016983
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: gender * authenticity * influencers * Instagram * digital ethnography
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Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326101
0550802 - SOÚ 2022 eng U - Uspořádání akce
Jehlička, Petr - Klusáček, Jan
The importance of recognizing difference: Rethinking Central and East European
environmentalism.
[Praha (online), 08.04.2021-08.04.2021, (W-EUR 48/40)]
Grant ostatní: AV ČR(CZ) LQ300282103
Program: Prémie Lumina quaeruntur
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: everyday environmentalism * sustainable consumption * epistemological
geopolitics
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326111
0550947 - SOÚ 2022 cze U - Uspořádání akce
Jeřábek, H. - Šalamounová, Petra
Jak v poválečné Francii převládl empirický sociologický výzkum.
[An empirical sociological research prevalence in post-war France.]
[Praha (online), 25.03.2021-25.03.2021, (W-CST 36/0)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Sociology in France * Paul Lazarsfeld * Columbia School of Sociology
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326236
0550805 - SOÚ 2022 cze U - Uspořádání akce
Kolářová, Marta - Hanzlová, Radka - Klusáček, Jan
Udržitelná spotřeba potravin: kvantitativní a kvalitativní sociologický přístup.
[Sustainable food consumption: quantitative and qualitative sociological approch.]
[Praha (hybridní forma), 07.10.2021-07.10.2021, (W-CST 26/0)]
Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
Program: StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: sustainability * consumption * food * survey * qualitative research
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326114
0551659 - SOÚ 2022 cze U - Uspořádání akce
Kostelecký, Tomáš - Kudrnáčová, Michaela
Nezávislí v komunálních volbách 2010-2018: Kolaps stranického systému na lokální úrovni nebo
demokratická inovace?
[Independents in local elections 2010-2018: Collapse of party system or just democtratic
innovation?]
[Praha (hybridní forma), 18.11.2021-18.11.2021, (W-CST 31/0)]
Grant CEP: GA ČR GA20-07822S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: independent candidates * local elections * Czechia
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326902
0550954 - SOÚ 2022 cze U - Uspořádání akce
Kreidl, M. - Klusáček, Jan
Online sběr sociologických dat v době pandemie: výsledky pilotní studie GGS-Současná česká
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rodina.
[Online collection of sociological data during the pandemic: results of the GGS-Contemporary
Czech Family pilot study.]
[Praha (online), 29.04.2021-29.04.2021, (W-CST 38/0)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Data collection * Generations and Gender Survey * methodology
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326240
0551660 - SOÚ 2022 cze U - Uspořádání akce
Křížková, Alena - Kudrnáčová, Michaela
Stejná práce, stejná odměna? Problém GPG ve střední a východní Evropě.
[Equal work, equal pay? The problem of GPG in Central and Eastern Europe.]
[Praha (online), 09.12.2021-09.12.2021, (W-CST 13/0)]
Grant CEP: GA MŠk EF18_053/0016983
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Gender pay gap * Gender segregation * Linked employer-employee data * Central
and Eastern Europe * Feminist institutional approach
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326903
0551700 - SOÚ 2022 cze U - Uspořádání akce
Kudrnáčová, Michaela - Klusáček, Jan - Šalamounová, Petra
Vysokoškoláci v době pandemie.
[University Students During COVID-19 Pandemic.]
[Praha (online), 16.12.2021-16.12.2021, (W-CST 9/0)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: University students * Covid-19 * survey
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326930
0550949 - SOÚ 2022 cze U - Uspořádání akce
Lakomý, M. - Hubatková, B. - Klusáček, Jan
Smíšený sběr dat a další současné trendy v sociologických šetřeních.
[Mixed data collection and other current trends in sociological surveys.]
[Praha (online), 02.12.2021-02.12.2021, (W-CST 25/0)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: sample surveys * data quality * mixed data collection
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326238
0550111 - SOÚ 2022 cze U - Uspořádání akce
Marková Volejníčková, Romana - Pospíšilová, Marie
Představení dosavadních výsledků kvantitativního a kvalitativního výzkumu - mikropodnikatelé
a OSVČ v prekérní situaci.
[Presentation of existing results of quantitative and qualitative research - micro-entrepreneurs
and self-employed in a precarious situation.]
[Praha (online), 30.11.2021-30.11.2021, (W-CST 16/0)]
Grant CEP: GA TA ČR TL03000670
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: precarity * entrepreneurship * gender * pandemic
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0325957
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0550928 - SOÚ 2022 eng U - Uspořádání akce
Moskvina, J. - Šalamounová, Petra
Strategic and Prefigurative Politics Merged: A Pragmatic Approach to Social Movements.
[Praha (online), 03.06.2021-03.06.2021, (W-CST 10/0)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: autonomous movements * Klinika social center in Prague * pragmatic sociology
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326220
0550806 - SOÚ 2022 cze U - Uspořádání akce
Pilnáček, Matouš - Tabery, Paulína - Kudrnáčová, Michaela
Co s váhajícími voliči? Příspěvek k metodologii volebních modelů.
[What about the uncertain voters? A contribution to the methodology of pre-election polls.]
[Praha (online), 15.04.2021-15.04.2021, (W-CST 29/0)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: pre-election polling * survey methodology * multi-party system
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326115
0550929 - SOÚ 2022 eng U - Uspořádání akce
Qvortrup, M. - Šalamounová, Petra
Democracy on Demand.
[Praha (online), 13.05.2021-13.05.2021, (W-CST 13/0)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: democracy * referendum * votes
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326221
0550937 - SOÚ 2022 eng U - Uspořádání akce
Scicluna, N. - Kudrnáčová, Michaela
The Politics of International Law.
[Praha (online), 06.05.2021-06.05.2021, (W-CST 11/0)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: international law * politics
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326226
0550935 - SOÚ 2022 eng U - Uspořádání akce
Soares Moura, E. - Graeff, B. - Kudrnáčová, Michaela
Sociology of Sport and the Global South: Critical Perspectives on Research and Methodologies.
[Praha (online), 18.03.2021-18.03.2021, (W-CST 11/0)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: sport * Latin America
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326225
0547071 - SOÚ 2022 eng U - Uspořádání akce
Tenglerová, Hana - Linková, Marcela
External Monitoring and Evaluation: 2021 Mutual Learning Workshop.
[online, 07.04.2021-08.04.2021, (W-EUR 23/21)]
GRANT EU: European Commission(XE) 824546 - Gender SMART
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Monitoring * Evaluation * Gender Equality Plan * Motivation
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0323412
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0549763 - SOÚ 2022 eng U - Uspořádání akce
Tenglerová, Hana - Linková, Marcela
External Monitoring and Evaluation: Theory and practice.
[online, 23.11.2021-23.11.2021, (W-EUR 23/21)]
GRANT EU: European Commission(XE) 824546 - Gender SMART
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Monitoring * Evaluation * Gender Equality Plan
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0325677
0547068 - SOÚ 2022 eng U - Uspořádání akce
Tenglerová, Hana - van Hyfte, C.
Keeping up the Momentum at Project Mid-term.
[online, 08.06.2021-08.06.2021, (W-EUR 15/13)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Project implementation * Team working * Motivation
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0323410
0547069 - SOÚ 2022 eng U - Uspořádání akce
Tenglerová, Hana - Linková, Marcela
Monitoring and Evaluation workshop: MC#9.
[online, 30.06.2021-30.06.2021, (W-EUR 10/8)]
GRANT EU: European Commission(XE) 824546 - Gender SMART
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Monitoring * Evaluation * Gender Equality Plan
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0323411
0550932 - SOÚ 2022 eng U - Uspořádání akce
Testa, A. - Klusáček, Jan
The Ritual Making of Central Catalonia: National Identity and Collective Forms of Action in Times
of Political Crisis.
[Praha (online), 25.02.2021-25.02.2021, (W-CST 15/0)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Catalonia * rituals * nationalism
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326222
0551703 - SOÚ 2022 eng U - Uspořádání akce
Tomal, M. - Mikeszová, Martina - Kudrnáčová, Michaela
The impact of the COVID-19 pandemic on housing in Poland.
[Praha (online), 21.10.2021-21.12.2021, (W-CST 13/0)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: covid * Poland
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326933
0550925 - SOÚ 2022 eng U - Uspořádání akce
Tudzarovska Gjorgjievska, Emilija - Šalamounová, Petra
The contemporary challenges of representative democracies.
[Praha (hybridní forma), 23.09.2021-23.09.2021, (W-CST 16/0)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: democracy * Europeanisation * state sovereignty * EU
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Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326217
0538388 - SOÚ 2021 cze U - Uspořádání akce
Veitová, Kristýna - Linková, Marcela
Výzvy asistivních technologií.
[The challenges of assistive technology.]
[Praha, 29.11.2021-29.11.2020, (W-CST 23/0)]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: gender * innovations * research * special needs * assistive technology
Obor OECD: Political science
https://genderaveda.cz/seznamte-se-s-vyzvami-asistivnich-technologii/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0316193
0550934 - SOÚ 2022 eng U - Uspořádání akce
Wacquez, J. - Šalamounová, Petra
Investigation in between literature and science: the epistemic effectivity of science-fiction.
[Praha (online), 22.04.2021-22.04.2021, (W-CST 19/0)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: science fiction literature * sociology of literature
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326224
0550955 - SOÚ 2022 cze U - Uspořádání akce
Wirthová, J. - Klusáček, Jan
Vzdělávání: veřejná otázka? V jakých (ne)veřejných vztazích je zasazené směřování českého
vzdělávání a jaké nové legitimizační infrastruktury v současnosti vznikají?
[Education: a public question? In what (non) public relations is the direction of Czech education
embedded and what new legitimacy infrastructures are currently being created?]
[Praha (online), 10.06.2021-10.06.2021, (W-CST 21/0)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: education * legitimization practices
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326241
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Výzkumná zpráva – do RIV jako O – 9
0554699 - SOÚ 2022 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
Tabery, Paulína - Hanzlová, Radka - Spurný, Martin
Veřejné mínění o vzdělávání – Sekundární analýza.
[Public Opinion on Education – Secondary Analysis.]
Praha: MŠMT, 2021. 57 s.
Grant ostatní: Evropská unie, Evropský sociální fond(CZ) CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016402
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: secondary analysis * education * public opinion
Obor OECD: Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
https://www.soc.cas.cz/sites/default/files/soubory/verejne_mineni_o_vzdelavani_sekundarni_
analyza_vyzkumna_zprava.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329362
0554697 - SOÚ 2022 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
Nyklová, Blanka - Moore, D.
Násilí na ženách v souvislosti s covid-19.
[Violence against women in the context of COVID-19.]
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 188 s. ISBN 978-80-7330-380-8
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: covid-19 pandemic * gender-based violence * violence against women * domestic
violence * system of assistance
Obor OECD: Sociology
https://www.soc.cas.cz/sites/default/files/publikace/blanka_nyklova_dana_moree__nasili_na_zenach_v_souvislosti_s_covid-19.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329359
0554435 - SOÚ 2022 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
Vinopal, Jiří - Tabery, Paulína - Pilnáček, Matouš - Červenka, Jan - Ďurďovič, Martin
Paralely a odlišnosti sociálních situací s panickým potenciálem - příklad RMU a pandemie
koronaviru v české společnosti.
[Parallels and differences of social situations with panic potential - example of RMU and
coronavir pandemic in Czech society.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 56 s.
Grant CEP: GA MV(CZ) VJ01010116
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: coronavir pandemic * social panic * radiation
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329141
0554257 - SOÚ 2022 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
Vomáčka, Aleš
Postavení žen v české vědě. Monitorovací zpráva za rok 2019.
[The Position of Women in Czech Science. 2019 Monitoring Report.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 51 s. ISBN 978-80-7330-388-4
Grant CEP: GA MŠk MS2104
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: science * women * representation
Obor OECD: Sociology
https://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2022/01/Monitorovaci-zprava-2019_fin.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0328877
0553941 - SOÚ 2022 RIV CZ eng V - Výzkumná zpráva
Huck, Averil. UniSAFE National researcher report - Canada.
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Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 7 s.
GRANT EU: European Commission(XE) 101006261 - UniSAFE
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: gender-based violence * gender * research performing organisations * policy
framework * Canada * #metoo Obor OECD: Sociology
https://zenodo.org/record/5557003#.Yep6wfjTVD8
DOI: 10.5281/zenodo.5557003
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0328611
0553936 - SOÚ 2022 RIV CZ eng V - Výzkumná zpráva
Fajmonová, Veronika - Huck, Averil - Andreska, Zuzana - Dvořáčková, Jana - Linková,
Marcela - Struzińska, K. - Strid, S. - Hearn, J. - Husu, L. - Allori, A. - Wuiame, N.
UniSAFE Deliverable Report 3.2 Report on the European Policy Baseline.
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 152 s.
GRANT EU: European Commission(XE) 101006261 - UniSAFE
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: gender-based violence * gender * research performing organisations * policy
framework * legal framework * #metoo Obor OECD: Sociology
https://zenodo.org/record/5780037#.Yep5yfjTVDDOI: 10.5281/zenodo.5780037
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0328606
0553919 - SOÚ 2022 RIV CZ eng V - Výzkumná zpráva
Křížková, Alena - Dudová, Radka - Pospíšilová, Marie - Heřmanová, Marie
Extension of Working Lives in the Czech Republic: Employee Situation. Policy brief DAISIE project.
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 6 s.
Grant ostatní: AV ČR(CZ) 462-16-113
Program: DAISIE
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: ageing * extension of working lives * retirement and pension policy * gender and
age inequality * life course Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0328598
0553717 - SOÚ 2022 RIV AT eng V - Výzkumná zpráva
Heřmanová, Marie
Authenticity and digital intimacy between influencers and researchers.
Vídeň: Digital Ethnography Initiative, 2021. 5 s.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: digital ethnography * influencers
Obor OECD: Sociology
https://digitalethnography.at/2021/02/15/authenticity-and-digital-intimacy-betweeninfluencers-and-researchers/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0328465
0551606 - SOÚ 2022 RIV XE eng V - Výzkumná zpráva
Abela, A. - Dudová, Radka - Gábos, A. - Hašková, Hana - Heggem Kojan, B. - Kotzeva, T. Putnina, A. - Šadić, S. - Sesar, K. - Tereskinas, A. - Thiene, A. - Tzivian, L.
Child and Family Support Policies Across Europe: National Reports from 27 Countries..
1. - Brusel: Eurofamnet, 2021. 996 s. ISBN 978-84-09-37182-2
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: child support * family support * family policies * Europe
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326853
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0554799 - SOÚ 2022 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
Leontiyeva, Yana - Mikešová, Renáta - Tollarová, Blanka - Šimon, Martin - Čermáková, Dita
Škola jako integrační partner. Závěrečná výzkumná zpráva projektu.
[School as an integration partner. Project final research report.]
Praha: MHMP, 2021. 289 s.
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TL02000384
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Integration * migrant background * education
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329445
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Výzkumná zpráva – not RIV – 65
0549769 - SOÚ 2022 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda
Česká veřejnost o fungování demokracie a nedemokratických alternativách politického systému –
srpen/září 2021.
[Opinions on the Functioning of Democracy and Undemocratic Alternatives of Political System August/September 2021.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 10 s. Tiskové zprávy CVVM, pd211213.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: democracy * undemocratic alternatives * political system
Obor OECD: Sociology
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/democracy-civic-society/5514-opinionson-the-functioning-of-democracy-and-undemocratic-alternatives-of-political-system-augustseptember-2021
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326303
0549056 - SOÚ 2022 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda
Česká veřejnost o globálních problémech – červenec 2021.
[Czech Public on Global Environmental Problems - July 2021.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, oe210903.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: enviroment * garbage cumulation * the ocean pollution
Obor OECD: Sociology
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/ecology/5476-czech-public-on-globalenvironmental-problems-july-2021
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326331
0549053 - SOÚ 2022 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda
Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti – červenec 20211.
[Czech Republic’s Membership in the European Union in the Public View – July 2021.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, pm210826.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: EU membership * European Union * euro
Obor OECD: Sociology
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/international-relations/5469-czechrepublic-s-membership-in-the-european-union-in-the-public-view-july-2021
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326333
0543524 - SOÚ 2022 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda
Nový typ koronaviru - zájem a očekávání české veřejnosti - Naše společnost - speciál – duben 2021.
[The New Coronavirus - Interest and Expectation of the Czech Public - Our Society - April 2021.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, oz210430.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Covid-19 * coronavirus
Obor OECD: Sociology
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/health-leisure-time/5376-the-newcoronavirus-interest-and-expectation-of-the-czech-public-our-society-april-2021
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0324543
0541542 - SOÚ 2022 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda
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Nový typ koronaviru - zájem, chování a očekávání české veřejnosti - Naše společnost - speciál –
únor 2021.
[The New Coronavirus - Interest, Behaviour and Expectation of the Czech Public - Our Society February 2021.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 9 s. Tiskové zprávy CVVM, OZ210304.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: coronavirus * COVID-19 * symptoms
Obor OECD: Sociology
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/health-leisure-time/5363-the-newcoronavirus-interest-behaviour-and-expectation-of-the-czech-public-our-society-february-2021
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0319309
0549052 - SOÚ 2022 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda
Nový typ koronaviru – zájem, očekávání a očkování – červenec 2021.
[The New Coronavirus - Interest, Expectation and Vaccination - July 2021.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 9 s. Tiskové zprávy CVVM, oz210825.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: coronavirus * COVID-19 * living standard * vaccination
Obor OECD: Sociology
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/health-leisure-time/5467-the-newcoronavirus-interest-expectation-and-vaccination-july-2021
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326334
0546656 - SOÚ 2022 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda
Nový typ koronaviru – zájem, očekávání a postoje k opatření – červen 2021.
[The New Coronavirus - Interest, Expectation and Attitudes towards Measures - June 2021.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 12 s. Tiskové zprávy CVVM, oz210719.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: coronavirus * COVID-19 * SARS-CoV-2
Obor OECD: Sociology
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/health-leisure-time/5412-the-newcoronavirus-interest-expectation-and-attitudes-towards-measures-june-2021
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0324545
0541547 - SOÚ 2022 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda
Veřejnost o očkování, včetně očkování proti onemocnění COVID-19 - Naše společnost - speciál –
únor 2021.
[Czech Public about Vaccination, including Vaccination against COVID-19 - Our Society - Special February 2021.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, OZ210316.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: coronavirus * COVID-19 * vaccination
Obor OECD: Sociology
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/health-leisure-time/5363-the-newcoronavirus-interest-behaviour-and-expectation-of-the-czech-public-our-society-february-2021
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0319307
0546663 - SOÚ 2022 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda
Veřejnost o testování a očkování proti onemocnění COVID-19 – červen 2021.
[Czech Public about Testing for COVID-19 and Vaccination against COVID-19 - June 2021.]
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1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, oz210723.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: coronavirus * COVID-19 * SARS-CoV-2 * vaccination
Obor OECD: Sociology
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/health-leisure-time/5416-czech-public-abouttesting-for-covid-19-and-vaccination-against-covid-19-june-2021
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0324563
0543552 - SOÚ 2022 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Důvěra stranickým představitelům – červen 2021.
[Popularity of Party Representatives - June 2021.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pi210628.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: politicians * trust * political parties
Obor OECD: Sociology
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/5392popularity-of-party-representatives-june-2021
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0324553
0546671 - SOÚ 2022 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Důvěra ústavním institucím v červenci 2021.
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in July 2021.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, pi210802.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: president * government * Chamber of Deputies * Senate
Obor OECD: Sociology
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/5422confidence-in-constitutional-institutions-and-satisfaction-with-political-situation-in-july-2021
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0324560
0543551 - SOÚ 2022 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Důvěra ústavním institucím v červnu 2021.
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in June 2021.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, pi210625.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: president * government * Chamber of Deputies * Senate
Obor OECD: Sociology
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/5390confidence-in-constitutional-institutions-and-satisfaction-with-political-situation-in-june-2021
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0324536
0549755 - SOÚ 2022 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Důvěra ústavním institucím v září/říjnu 2021.
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in
September/October 2021.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, pi211124.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: constitutional institutions * Chambers of Parliament * President * Government *
Local and Regional Councils
Obor OECD: Sociology
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https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/5508confidence-in-constitutional-institutions-and-satisfaction-with-political-situation-in-septemberoctober-2021
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326306
0546672 - SOÚ 2022 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Důvěra vrcholným ústavním činitelům – červenec 2021.
[Popularity of Top Politicians - July 2021.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, pi210804.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: politicians * trust * political parties
Obor OECD: Sociology
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/5424popularity-of-top-politicians-july-2021
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0324559
0549055 - SOÚ 2022 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Důvěra vybraným institucím – červenec 2021.
[Confidence in some institutions - July 2021.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pi210827.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Ombudsman * Constitutional Court * Supreme Audit Office * Supreme State
Prosecutor * Security information service * National Office for Information and Cyber Security
Obor OECD: Sociology
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/5473confidence-in-some-institutions-july-2021
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326332
0541539 - SOÚ 2022 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Hodnocení reakce státu a jeho institucí na epidemii COVID-19 - Naše společnost - speciál - prosinec
2020.
[Evaluation of reaction of state and its institutions to COVID-19 epidemic - Our society - special December 2020.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 9 s. Tiskové zprávy CVVM, pi210114.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: coronavirus * government * media * EU * WHO
Obor OECD: Sociology
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/5350evaluation-of-reaction-of-state-and-its-institutions-to-covid-19-epidemic-our-society-specialdecember-2020
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0319310
0543547 - SOÚ 2022 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Hodnocení reakce státu na epidemii COVID-19 - Naše společnost - speciál - duben 2021.
[Evaluation of State Response to COVID-19 Epidemic - Our Society - Special - April 2021.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, pi210512.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Covid-19 * measures * economy
Obor OECD: Sociology
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/5384209

evaluation-of-state-response-to-covid-19-epidemic-our-society-special-april-2021
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0324539
0541554 - SOÚ 2022 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Hodnocení reakce státu na epidemii COVID-19 - Naše společnost - speciál - únor 2021.
[Evaluation of State Response to COVID-19 Epidemic - Our Society - Special - February 2021.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, pi210326.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: coronavirus * COVID-19 * measures
Obor OECD: Sociology
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/5373evaluation-of-state-response-to-covid-19-epidemic-our-society-special-february-2021
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0319304
0549739 - SOÚ 2022 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Hodnocení vlády Andreje Babiše – srpen/září 2021.
[Evaluation of Andrej Babis' Cabinet - August/September 2021.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, pi211116.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Andrej Babis * government * Prime Minister
Obor OECD: Sociology
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/5498evaluation-of-andrej-babis-cabinet-august-september-2021
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326312
0549735 - SOÚ 2022 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Image politických stran – srpen/září 2021.
[Image of Political Parties - August/September 2021.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 10 s. Tiskové zprávy CVVM, pv211108.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: political parties * political movements
Obor OECD: Sociology
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/election-parties/5490-image-of-politicalparties-august-september-2021
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326315
0546634 - SOÚ 2022 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – červen 2021.
[Citizens on Economic Situation of the Czech Republic and Living Standard of Their Households June 2021.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, ev210713.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: economic situation * households * living standard
Obor OECD: Sociology
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/economic-development/5404-citizenson-economic-situation-of-the-czech-republic-and-living-standard-of-their-households-june2021
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0324549
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0549050 - SOÚ 2022 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – červenec 2021.
[Citizens on Economic Situation of the Czech Republic and Living Standard of Their Households July 2021.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, ev210823.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: economic situation * household * living standard
Obor OECD: Sociology
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/economic-development/5464-citizenson-economic-situation-of-the-czech-republic-and-living-standard-of-their-households-july-2021
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326335
0546632 - SOÚ 2022 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Občané o materiálních životních podmínkách svých domácností – červen 2021.
[Citizens on Material Living Conditions of Their Households - June 2021.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, eu210712.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: living conditions * households * material living conditions
Obor OECD: Sociology
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/work-income-living-level/5400citizens-on-material-living-conditions-of-their-households-june-2021
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0324551
0541538 - SOÚ 2022 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Ohlédnutí za volbami do zastupitelstev krajů – Naše společnost – speciál – listopad 2020.
[Looking Back on the Regional Elections - Our Society - Special - November 2020.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, pv210113.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: election * Regional Election * Decision making
Obor OECD: Sociology
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/healthttps://cvvm.soc.cas.cz/en/pressreleases/political/election-parties/5348-looking-back-on-the-regional-elections-our-societyspecial-november-2020h-leisure-time/5346-the-new-coronavirus-concerns-media-andinformation-our-society-december-2020
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0319311
0549750 - SOÚ 2022 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan - Ďurďovič, Martin
Veřejnost o jaderné energetice – červenec 2021.
[Czech Public Opinion on Nuclear Energy – July 2021.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 10 s. Tiskové zprávy CVVM, oe211119b.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: energetics * nuclear energy * electricity production
Obor OECD: Sociology
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/ecology/5504-czech-public-opinion-onnuclear-energy-july-2021
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326308
0549751 - SOÚ 2022 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan - Ďurďovič, Martin
Veřejnost o problematice radioaktivního odpadu a hlubinného úložiště – červenec 2021.
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[Czech public opinion on issues of radioactive waste and deep geological repository – July 2021.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 18 s. Tiskové zprávy CVVM, oe211119c.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: energetics * energy system * radioactive waste
Obor OECD: Sociology
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/ecology/5506-czech-public-opinion-onissues-of-radioactive-waste-and-deep-geological-repository-july-2021
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326307
0549749 - SOÚ 2022 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan - Ďurďovič, Martin
Veřejnost o vývoji spotřeby elektrické energie a možnostech nahrazení klasických zdrojů při její
výrobě – červenec 2021.
[Public on Development of Electricity Consumption, and Possibility to Substitute Conventional
Resources in Energy Production - July 2021.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, oe211119.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: energetics * electricity consumption * alternative sources
Obor OECD: Sociology
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/ecology/5502-public-on-development-ofelectricity-consumption-and-possibility-to-substitute-conventional-resources-in-energyproduction-july-2021
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326310
549721 - SOÚ 2022 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Hanzlová, Radka
Česká veřejnost k problematice geneticky upravených plodin – Potraviny 2021.
[Czech Public Opinion on the Issue of GM Crops – Food 2021.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 12 s. Tiskové zprávy CVVM, or211025.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: genetically modified organisms * GMO
Obor OECD: Sociology
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/other/5480-czech-public-opinion-on-theissue-of-gm-crops-food-2021
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326320
0549729 - SOÚ 2022 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Hanzlová, Radka
Česká veřejnost o metodě CRISPR/Cas9 – Potraviny 2021.
[Czech public opinion on CRISPR/Cas9 technology – Food 2021.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, or211029.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: CRISPR/Cas9 * medicine * genetic information
Obor OECD: Sociology
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/other/5480-czech-public-opinion-on-theissue-of-gm-crops-food-2021
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326317
0549767 - SOÚ 2022 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Hanzlová, Radka
Česká veřejnost o samozásobitelství a zahradničení – Potraviny 2021.
[The Czech Public’s Opinion on Food Self-Provisioning and Gardening – Food 2021.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, or211130.
Institucionální podpora: RVO:68378025
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Klíčová slova: gardening * self-provisioning
Obor OECD: Sociology
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/other/5512-the-czech-public-s-opinion-onfood-self-provisioning-and-gardening-food-2021
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326304
0549732 - SOÚ 2022 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Hanzlová, Radka
Česká veřejnost o třídění bioodpadu a kompostování – Potraviny 2021.
[Czech public opinion on sorting organic waste and composting – Food 2021.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, or211105.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: organic waste * composting * compost
Obor OECD: Sociology
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/other/5488-czech-public-opinion-on-sortingorganic-waste-and-composting-food-2021
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326316
0551378 - SOÚ 2022 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Hanzlová, Radka
Důvěra k vybraným institucím veřejného života – srpen/září 2021.
[Trust to Some Public Institutions – August/September 2021.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 10 s. Tiskové zprávy CVVM, po211221.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: social institutions * trust
Obor OECD: Sociology
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/other/5516-trust-to-some-publicinstitutions-august-september-2021
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0327911
0543537 - SOÚ 2022 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Hanzlová, Radka
Hodnocení reakce institucí na epidemii COVID-19 a dodržování opatření proti šíření koronaviru Naše společnost - speciál - duben 2021.
[Evaluation of reaction of state and its institutions to COVID-19 epidemic and compliance with
measures against the spread of coronavirus - Our society - special - April 2021.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, pi210507.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Covid-19 * medics * Fire Rescue Service * army * police * Government
Obor OECD: Sociology
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/5380evaluation-of-reaction-of-state-and-its-institutions-to-covid-19-epidemic-and-compliance-withmeasures-against-the-spread-of-coronavirus-our-society-special-april-2021
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0324540
0546677 - SOÚ 2022 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Hanzlová, Radka
Hodnocení stavu životního prostředí – červenec 2021.
[Evaluation of environment in the Czech Republic – July 2021.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, oe210811.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: environment * cleanness of air * nature * surface water
Obor OECD: Sociology
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/ecology/5430-evaluation-of-environment-in213

the-czech-republic-july-2021
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0324556
0541544 - SOÚ 2022 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Hanzlová, Radka
Názory české veřejnosti na principy a používání Protiepidemického systému (tzv. PES) - Naše
společnost - speciál - únor 2021.
[Czech Public Opinion on the Principles and Use of the Anti-Epidemic System (so-called PES) Our Society - Special - February 2021.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 9 s. Tiskové zprávy CVVM, PO210308.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: coronavirus * Anti-Epidemic System * PES
Obor OECD: Sociology
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/other/5365-czech-public-opinion-on-theprinciples-and-use-of-the-anti-epidemic-system-so-called-pes-our-society-special-february2021
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0319308
0546661 - SOÚ 2022 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Hanzlová, Radka
Názory občanů na zdravotní péči v ČR – červen 2021.
[Czech Citizens about Health Care in the Czech Republic – June 2021.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, oz210720.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: coronavirus * COVID-19 * health care
Obor OECD: Sociology
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/health-leisure-time/5414-czech-citizensabout-health-care-in-the-czech-republic-june-2021
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0324544
0546633 - SOÚ 2022 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Hanzlová, Radka
Občané ČR o tzv. Istanbulské úmluvě – červen 2021.
[Czech Public on So-Called Istanbul Convention – June 2021.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, pm210713.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Instabul Convention * human rights
Obor OECD: Sociology
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/other/5402-czech-public-on-so-calledistanbul-convention-june-2021
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0324550
0549742 - SOÚ 2022 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Hanzlová, Radka
Plýtvání potravinami, nákupní a spotřební chování českých domácností – Potraviny 2021.
[Food Waste and the Shopping and Consumer Behaviour of Czech Households – Food 2021.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 12 s. Tiskové zprávy CVVM, or211119.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: food waste * food
Obor OECD: Sociology
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/other/5500-food-waste-and-the-shoppingand-consumer-behaviour-of-czech-households-food-2021
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326311
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0546678 - SOÚ 2022 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Hanzlová, Radka
Postoje a aktivity české společnosti vzhledem k životnímu prostředí – červenec 2021.
[Attitudes and Activities of Czech Society Regarding the Environment – July 2021.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, oe210813.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: environment * environmental protection * nature
Obor OECD: Sociology
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/ecology/5432-attitudes-and-activities-ofczech-society-regarding-the-environment-july-2021
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0324555
0549047 - SOÚ 2022 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Hanzlová, Radka
Postoje české veřejnosti ke změně klimatu na Zemi – červenec 2021.
[Attitudes of the Czech Public to Climate Change on Earth – July 2021.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, oe210819.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: climate change * enviroment * effects of climate Change
Obor OECD: Sociology
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/relations-attitudes/5436-attitudes-of-theczech-public-to-climate-change-on-earth-july-2021
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326337
0549756 - SOÚ 2022 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Hanzlová, Radka
Stravovací kultura Čechů a objednávání jídla přes rozvozové aplikace – Potraviny 2021.
[Eating Culture in the Czech Republic and Ordering Meals through Food Delivery Apps – Food
2021.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, or211126.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: culture of eating * meals
Obor OECD: Sociology
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/other/5510-eating-culture-in-the-czechrepublic-and-ordering-meals-through-food-delivery-apps-food-2021
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326305
0549737 - SOÚ 2022 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Hanzlová, Radka
Způsob stravování, nakupování a chování české společnosti vzhledem k životnímu prostředí –
Potraviny 2021.
[Environmentally friendly food consumption choices, shopping, and behaviour in Czech society –
Food 2021.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, or211111.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: shopping for food * environmental impact * vegetarians * flexitarians * vegan
Obor OECD: Sociology
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/other/5492-environmentally-friendly-foodconsumption-choices-shopping-and-behaviour-in-czech-society-food-2021
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326314
0553901 - SOÚ 2022 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Křížková, Alena - Dudová, Radka - Pospíšilová, Marie - Heřmanová, Marie
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Prodlužování pracovního života v České republice: Situace zaměstnanců a zaměstnankyň. Policy
brief Daisie project.
[Extension of Working Lives in the Czech Republic: Employee Situation. Policy brief DAISIE
project.]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 6 s.
Grant ostatní: AV ČR(CZ) 462-16-113
Program: DAISIE
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: policy brief
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0328569
0546668 - SOÚ 2022 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Pilnáček, Matouš
Volební model v červenci 2021.
[Likely voter model in July 2021.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, pv210730.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: political Parties * Chamber of Deputies * elections
Obor OECD: Sociology
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/election-parties/5388-likely-voter-modelin-june-2021
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0324561
0543550 - SOÚ 2022 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Pilnáček, Matouš
Volební model v červnu 2021.
[Likely voter model in June 2021.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, pv210624.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: political Parties * Chamber of Deputies * elections
Obor OECD: Sociology
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/election-parties/5388-likely-voter-modelin-june-2021
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0324537
0550112 - SOÚ 2022 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Pospíšilová, Marie
Dopad pandemie na ženy ve zdravotnictví.
[The impact of the pandemic on women in healthcare.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 5 s.
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA21-13587S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: gender * pandemic * healthcare
Obor OECD: Sociology
https://www.soc.cas.cz/aktualita/dopad-pandemie-na-zeny-ve-zdravotnictvi
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0325958
0546673 - SOÚ 2022 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Spurný, Martin
Česká veřejnost o zdravotnictví – červen 2021.
[Public Opinion on Health Care System - June 2021.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, oz210806.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: health care system * healthcare
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Obor OECD: Sociology
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/health-leisure-time/5426-public-opinion-onhealth-care-system-june-2021
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0324558
0546680 - SOÚ 2022 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Spurný, Martin
Důvěra v evropské a mezinárodní instituce – červenec 2021.
[Trust in European and international institutions – July 2020.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pm210817.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: European Union * UN * NATO
Obor OECD: Sociology
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/international-relations/5434-trust-ineuropean-and-international-institutions-july-20202
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0324554
0543549 - SOÚ 2022 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Spurný, Martin
Nový typ koronaviru – obavy, média a informace – Naše společnost – speciál – duben 2021.
[The New Coronavirus - concerns, media and informations - Our Society - April 2021.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pi210512.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Covid-19 * SARS-CoV-2 * health care * restrictions
Obor OECD: Sociology
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/health-leisure-time/5386-the-newcoronavirus-concerns-media-and-informations-our-society-april-2021
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0324538
0541537 - SOÚ 2022 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Spurný, Martin
Nový typ koronaviru – obavy, média a informace o něm – Naše společnost – speciál – prosinec 2020.
[The New Coronavirus - concerns, media and information - Our Society - December 2020.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, oz210104.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: coronavirus * Media * Covid-19
Obor OECD: Sociology
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/health-leisure-time/5346-the-newcoronavirus-concerns-media-and-information-our-society-december-2020
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0319312
0541553 - SOÚ 2022 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Spurný, Martin
Nový typ koronaviru – obavy, média, informace a narativy – Naše společnost – speciál – únor 2021.
[The New Coronavirus - concerns, media, information and narratives - Our Society - February
2021.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 9 s. Tiskové zprávy CVVM, oz210325.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: coronavirus * COVID-19 * concerns * fear
Obor OECD: Sociology
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/health-leisure-time/5371-the-newcoronavirus-concerns-media-information-and-narratives-our-society-february-2021
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0319305
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0546666 - SOÚ 2022 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Spurný, Martin
Občané o ekonomické situaci svých domácností – červen 2021.
[Citizens on Economic Situation of Their Households – June 2021.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, eu210729.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: financial situation * households
Obor OECD: Sociology
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/work-income-living-level/5418citizens-on-economic-situation-of-their-households-june-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0324562
0543540 - SOÚ 2022 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Spurný, Martin
Veřejnost o očkování proti onemocnění COVID-19 - Naše společnost - speciál – duben 2021.
[Czech Public about Vaccination against COVID-19 - Our Society - Special - April 2021.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, OZ210510.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Covid-19 * vaccination
Obor OECD: Sociology
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/health-leisure-time/5382-czech-public-aboutvaccination-against-covid-19-our-society-special-april-2021
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0324564
0546650 - SOÚ 2022 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Spurný, Martin
Veřejnost o svých obavách a bezpečnostních rizicích pro Českou republiku – červen 2021.
[Security Threats for the Czech Republic in View of Public - June 2021.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 14 s. Tiskové zprávy CVVM, po210714.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: security threats * war * epidemics * natural disasters * economic crisis
Obor OECD: Sociology
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/security-negative-phenomena/5406-securitythreats-for-the-czech-republic-in-view-of-public-june-2021
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0324548
0550186 - SOÚ 2022 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Stachová, Jana - Petřík, Petr
Pro les nevidíme stromy?.
[Don't we see trees for the forest?]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 3 s.
Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/21
Program: StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378025 ; RVO:67985939
Klíčová slova: trees * forests * interdisciplinary cooperation
Obor OECD: Sociology; Ecology (BU-J)
https://www.avcr.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/Pro-les-nevidime-stromy/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0325971
0541551 - SOÚ 2022 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Tuček, Milan
COVID 19 a finanční situace domácností a dopad na zaměstnání- Naše společnost - speciál – únor
2021.
[COVID 19 and the Financial Situation of Households and the Impact on Employment - Our
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Society - special - February 2021.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, eu210322.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: coronavirus * COVID-19 * income * finances
Obor OECD: Sociology
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/work-income-living-level/5369-covid19-and-the-financial-situation-of-households-and-the-impact-on-employment-our-societyspecial-february-2021
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0319306
0543527 - SOÚ 2022 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Tuček, Milan
COVID 19, finanční situace domácností a distanční výuka - Naše společnost - speciál – duben 2021.
[COVID-19, Financial Situation of Households and Distance Learning - Our Society - Special April 2021.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, oz210506.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Covid-19 * household incomes * financial situation * distance learning
Obor OECD: Sociology
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/other/5378-covid-19-financial-situation-ofhouseholds-and-distance-learning-our-society-special-april-2021
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0324542
0546655 - SOÚ 2022 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Tuček, Milan
Hodnocení některých sociálních podmínek – červen 2021.
[Evaluation of Some Social Conditions - June 2021.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, eu210716.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: social conditions * education * health care * job * flat * financial situation
Obor OECD: Sociology
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/work-income-living-level/5410evaluation-of-some-social-conditions-june-2021
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0324546
0549728 - SOÚ 2022 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Tuček, Milan
Jak jsou domácnosti zatíženy půjčkami – srpen/září 2021.
[How Households Are Burdened By Loans - August/September 2021.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 3 s. Tiskové zprávy CVVM, er211026.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: indebtment * loans * debt repayment
Obor OECD: Sociology
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/other/5484-how-households-areburdened-by-loans-september-2021
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326318
0549049 - SOÚ 2022 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Tuček, Milan
Míra naléhavosti různých oblastí veřejného života – červenec 2021.
[Public opinion on how urgently various areas of public life need to be addressed – July 2021.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 25 s. Tiskové zprávy CVVM, po210820.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: finance * health care * COVID-19
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Obor OECD: Sociology
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/other/5456-public-opinion-on-howurgently-various-areas-of-public-life-need-to-be-addressed-july-20212
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326336
0549724 - SOÚ 2022 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Tuček, Milan
Názor na zadlužení obyvatel a státu – srpen/září 2021.
[Opinion on the Indebtment of Citizens and the State - August/September 2021.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, er211025.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: indebtment * national dept
Obor OECD: Sociology
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/other/5482-opinion-on-theindebtment-of-citizens-and-the-state-september-2021
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326319
0546675 - SOÚ 2022 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Tuček, Milan
Názory na poplatky ve zdravotnictví a jiná vybraná opatření – červen 2021.
[Public Views on Fees and Some Other Measures in Healthcare - June 2021.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, oz210809.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: health care * medication * insurance
Obor OECD: Sociology
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/health-leisure-time/5428-public-views-onfees-and-some-other-measures-in-healthcare-june-2021
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0324557
0546631 - SOÚ 2022 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Tuček, Milan
Spokojenost se stavem vybraných oblastí veřejného života – červen 2021.
[Happiness with the state of selected areas of public life – June 2021.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 21 s. Tiskové zprávy CVVM, ps210702.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: goods and services * healthcare * transport services * corruption * political
situation
Obor OECD: Sociology
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/political-situation/5398-happiness-withthe-state-of-selected-areas-of-public-life-june-2021
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0324552
0546653 - SOÚ 2022 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Tuček, Milan
Veřejnost o svých obavách, pocitu bezpečnosti a spokojenosti s policií – červen 2021.
[Public Fears, Feeling of Safety and Satisfaction with the Activities of the Police – June 2021.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, ob210715.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: security threats * war * fears * security * police
Obor OECD: Sociology
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/security-negative-phenomena/5408-publicfears-feeling-of-safety-and-satisfaction-with-the-activities-of-the-police-june-2021
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0324547
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0554259 - SOÚ 2022 CZ eng V - Výzkumná zpráva
Vomáčka, Aleš
The Position of Women in Czech Science. 2019 Monitoring Report.
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 51 s. ISBN 978-80-7330-389-1
Grant CEP: GA MŠk MS2104
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: science * women * representation
Obor OECD: Sociology
https://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2021/12/stratin-monitorin-report-eng2019_web.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0328879
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Ostatní výsledek –do RIV jako O – 1
0553664 - SOÚ 2022 RIV GB eng O - Ostatní výsledky
Ferenčuhová, Slavomíra - Vašát, Petr
Guest editorship of the theme issue/theme section of the journal Urban Geography 42(9):
„Homelessness and Post-Socialist City“.
2021
Grant ostatní: AV ČR(CZ) LQ300282103
Program: Prémie Lumina quaeruntur
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Homelessness * post-socialism * city * informality
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0328413
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Ostatní výsledek –not RIV – 9
0546905 - SOÚ 2022 CZ cze O - Ostatní výsledky
Jiránková, Eva - Dvořák, Petr - Koníček, Petr - Martinát, Stanislav - Stachová, Jana
Důsledky těžby na Ostravsku a Karvinsku.
[Consequences of Extraction in regions of Ostrava and Karviná.]
2021
Institucionální podpora: RVO:68378025 ; RVO:68145535
Klíčová slova: Regeneration of Undermined Territory * Ostrava * Karviná
Obor OECD: Sociology; Geology (UGN-S)
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0323291
0554728 - SOÚ 2022 CZ eng O - Ostatní výsledky
Kolářová, Kateřina - Janečková, H. - Shildrick, M.
Monstrozity, Desire, Death: Hana Janečková in conversation with Margrit Shildrick and Kateřina
Kolářová (chapter published in English language version of the book Multilogues on the Now 4:
O žlázách, membránách a dutinách).
2021
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Monstrozity * biopolitics * disability
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329388
0551630 - SOÚ 2022 CZ eng O - Ostatní výsledky
Stöckelová, Tereza
Life According to ZOE: The Promises and Limits of Studying More-Than-Human Uniqueness
(chapter published in English language version of the book Multilogues on the Now 4: O žlázách,
membránách a dutinách).
2021
Grant CEP: GA ČR GA20-09830S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: microbiome * ZOE * precision nutrition
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326870
0546914 - SOÚ 2022 CZ eng O - Ostatní výsledky
Tenglerová, Hana
Report on Semi-annual Monitoring on GEP Implementation: April 2021.
2021
GRANT EU: European Commission(XE) 824546 - Gender-SMART
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Monitoring * Gender Equality Plans * Research and Innovation
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0323299
0549760 - SOÚ 2022 CZ eng O - Ostatní výsledky
Tenglerová, Hana
Report on Semi-annual Monitoring on GEP Implementation: October 2021.
2021
GRANT EU: European Commission(XE) 824546 - Gender SMART
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Monitoring * Gender Equality Plans * Research and Innovation
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0325675
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0546912 - SOÚ 2022 CZ eng O - Ostatní výsledky
Tenglerová, Hana
Semi-annual Monitoring Report on Consortium Collaboration: April 2021.
2021
GRANT EU: European Commission(XE) 824546 - Gender-SMART
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Monitoring * Project implementation * Research and Innovation
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0323296
0549759 - SOÚ 2022 CZ eng O - Ostatní výsledky
Tenglerová, Hana
Semi-annual Monitoring Report on Consortium Collaboration: October 2021.
2021
GRANT EU: European Commission(XE) 824546 - Gender SMART
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Monitoring * Project implementation * Research and Innovation
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0325673
0546917 - SOÚ 2022 CZ eng O - Ostatní výsledky
Tenglerová, Hana
Semi-annual Monitoring Report on Teams Collaboration: April 2021.
2021
GRANT EU: European Commission(XE) 824546 - Gender-SMART
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Monitoring * Gender Equality Plans * Research and Innovation
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0323301
0549761 - SOÚ 2022 CZ eng O - Ostatní výsledky
Tenglerová, Hana
Semi-annual Monitoring Report on Teams Collaboration: October 2021.
2021
GRANT EU: European Commission(XE) 824546 - Gender SMART
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Monitoring * Project implementation * Research and Innovation
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0325676
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Novinový článek – not RIV – 2
0542453 - SOÚ 2022 CZ cze N - Článek v novinách
Křížková, Alena - Lauder, S.
Tahle krize je naprosto unikátní (rozhovor).
Respekt. Č. 14 (2021), s. 45-49. ISSN 0862-6545. E-ISSN 1801-1446
Institucionální podpora: RVO:68378025
Obor OECD: Sociology
https://www.respekt.cz/tydenik/2021/14/tahle-krize-je-naprosto-unikatni
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0319861
0550183 - SOÚ 2022 CZ cze N - Článek v novinách
Stachová, Jana - Čermák, Daniel
Vnímání stromů v české společnosti pohledem sociologů.
[Perception of trees in Czech society from the perspective of sociologists.]
Ekolist. listopad (2021). ISSN 1802-9019
Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/21
Program: StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: trees * perception
Obor OECD: Sociology
Způsob publikování: Open access
https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/vnimani-stromu-v-ceske-spolecnosti-pohledemsociologu
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0325970
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PŘÍLOHA 3
Anotace knižních publikací vydaných Sociologickým ústavem
AV ČR, v. v. i., v roce 2021
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Martina Mysíková
Measuring Income Poverty in the EU: Visegrád
Countries and European Empirical Data
Studie je výsledkem práce na tříletém projektu
Metodologie a realita chudoby: Česká republika
v evropském kontextu, jehož výsledky byly doposud
prezentovány v 10 publikacích. Kniha shrnuje metodologii
měření chudoby v EU, uvádí statistiky a charakteristiky
chudých v zemích visegrádské čtyřky, doplněné o přílohy
s výsledky pro všechny země EU.
Hlavní analytická kapitola se zaměřuje na metodologická
úskalí měření příjmové chudoby v evropském konceptu,
a to primárně na vliv ekvivalenčních škál. Citlivost míry
ohrožení příjmovou chudobou na použitou ekvivalenční škálu se v jednotlivých zemích
liší. Pokud aplikovaná ekvivalenční škála neodpovídá národním specifikům, může míra
příjmové chudoby zejména v zemích s vysoce citlivou mírou chudoby, jakou je i Česko,
podávat zkreslené informace. Studie odhaduje ekvivalenční škály pro jednotlivé země
dvěma metodami, na základě výdajů domácností (s využitím dat HBS) a subjektivní
škály dle hranic subjektivní chudoby (s využitím dat EU-SILC), a diskutuje jejich vliv na
míru příjmové chudoby. Nakonec nabízí alternativní subjektivní ukazatele příjmové
chudoby, které doplňují obrázek o chudobě z pohledu samotných domácností.
Více: www.soc.cas.cz/publikace/measuring-income-poverty-eu-visegrad-countries-andeuropean-empirical-data
Petr Vašát
Na jedné lodi. Globalizace a bezdomovectví v českém
městě
Kniha je interdisciplinární a multimetodologickou studií
bezdomovectví v Česku. Autor v ní čtenáři ukazuje, jak se
bezdomovectví
zhmotňuje
na
průsečíku
politickoekonomických faktorů, jako jsou demokratizace
společnosti nebo integrace do globální ekonomiky,
a specifických doprovodných logik vznikajících na pomezí
kultury ulice a určitých podmínek charakteristických pro
českou společnost. Na pozadí případové studie Plzně
a srovnání s některými prvky bezdomovectví ve Spojených
státech a slumů v Latinské Americe tvrdí,
že bezdomovectví není vyloučením ze společnosti, jak
je obecně laickou i velkou částí odborné veřejnosti přijímáno, ale naopak systémovým
komponentem současných měst.
Více:
www.soc.cas.cz/publikace/na-jedne-lodi-globalizace-bezdomovectvi-v-ceskemmeste-0
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Aleš Vomáčka
Postavení žen v české vědě. Monitorovací zpráva
za rok 2019
Monitorovací zpráva projektu STRATIN+ přináší
nejčerstvější informace o postavení žen v Českém
akademickém prostředí. Čtenáři se dozví o zastoupení
mužů a žen napříč vědními obory, akademickými pozicemi
a sektory ekonomiky. Část zprávy je věnovaná příjmům
a genderovým příjmovým rozdílům. Popsáno je také
genderové složení vedoucích pozic v Českých
akademických institucích a srovnání situace v České
republice s okolními zeměmi.
Více:
www.soc.cas.cz/publikace/postaveni-zen-v-ceskevede-monitorovaci-zprava-za-rok-2019
Blanka Nyklová, Dana Moree
Násilí na ženách v souvislosti s COVID-19 (výzkumná
zpráva)
Výzkum na téma Násilí na ženách v souvislosti s COVID-19
vznikl jako reakce na nastalou pandemickou situaci v roce
2020. Díky tomu, že obě výzkumnice byly díky své
předchozí činnosti v pravidelném kontaktu s nestátními
neziskovými organizacemi, které se v oblasti domácího
násilí pohybují – konkrétně Acorus, ROSA a proFem –, se
k nim záhy po začátku pandemie v roce 2020 dostaly
informace o tom, jak nesourodé jsou informace o situaci
uvnitř systému pomoci obětem domácího násilí.
Výzkum vznikl jako reakce na potřebu lepší orientace
v nastalé situaci. Nevznikl tedy klasickým způsobem, který standardně postupuje od
výzkumného projektu k žádosti o grant až po jeho realizaci. Vznikl jako odpověď na
akutní potřebu a byl plánován na relativně krátkou dobu prvních dvou měsíců
pandemie. Toto období je v tuto chvíli nazýváno první fází výzkumu. V rámci této první
fáze se však ukázalo, že data naznačují hlubší nekonzistence uvnitř tohoto systému,
a z výzkumnického hlediska je zodpovědné výzkum dokončit. Sběr dat byl tedy rozšířen
také o organizace tzv. pilířů pomoci – tedy PČR, OSPOD a IC. V poslední fázi byli přidáni
také soudci a soudkyně a advokáti a advokátky.
Více: www.soc.cas.cz/publikace/nasili-na-zenach-v-souvislosti-s-covid-19
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PŘÍLOHA 4
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, za rok 2021
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PŘÍLOHA 5
Zpráva auditora o ověření účetní závěrky za rok 2021
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