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ÚVOD
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., (SOÚ AV ČR) rozvíjel v roce 2019 vědeckou činnost
v souladu se zákonnými podmínkami veřejné výzkumné instituce. Hlavní vědeckou činnost,
tj. základní výzkum v oblasti sociologie a výzkum v oblasti veřejného mínění, ústav realizoval
v souladu s přijatou vědeckou koncepcí. V roce 2019 přispíval výzkum ke zvyšování úrovně
vědeckého poznání složitých společenských procesů, vztahů, souvislostí a mechanismů
a k využití výsledků sociologického bádání v praxi. Ústav rozvíjel vědecké poznání společnosti
především ze sociologické perspektivy, ale používal i perspektivy příbuzných sociálních věd.
Výsledky výzkumu komparativně propojoval a prosazoval v rámci evropské a mezinárodní
vědecké spolupráce a zprostředkovával výsledky poznání také směrem k rozvoji oboru
a interdisciplinárních přístupů.
Vědecká tematická zaměření
Sociologický výzkum a výzkum veřejného mínění byly v SOÚ AV ČR realizovány
v dlouhodobě sledovaných vědeckých tematických okruzích, jež zahrnovaly sociální,
ekonomické, politické, institucionální, hodnotové, náboženské, kulturní a environmentální
souvislosti pracovního, sociálního a rodinného života. V dalších tematických okruzích byly
vyhodnocovány instrumenty sociální a hospodářské politiky, byl realizován výzkum v oblasti
lokální a regionální problematiky, rozvíjen výzkum a teorie genderových identit a nerovností.
Pracovníci ústavu se zabývali kulturními a národními identitami a hodnotovými orientacemi,
výzkumem institucionálního rámce a multiúrovňového systému vládnutí, výzkumem
vzdělanostních, sociálních a ekonomických nerovností a role sociálního kapitálu, výzkumem
reprezentace zájmů v oblasti politiky, práce a kapitálu a podmínek rozvoje občanské
společnosti, výzkumem společenské struktury, dynamiky a kvality života, výzkumem
veřejného mínění v národním rámci i v evropské komparaci a výzkumem v oblasti
socioekonomie bydlení. Výzkum byl zaměřen také na další témata – ústav pokračoval ve
zkoumání historických a sociálních souvislostí religiozity, zabýval se dějinami a současností
české sociologie, kvalitou a archivováním společenskovědních dat, zkoumal vědní politiky,
vztahy vědy a společnosti, vztahy zdraví a společnosti, zahraniční migraci, integraci cizinců,
rozvoj kultury a uchování kulturního dědictví, plýtvání potravinami nebo postoje veřejnosti
a místních samospráv k ochraně biodiverzity, jaderné energetice a úložištím jaderného
odpadu.
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Projektová a grantová aktivita
V roce 2019 byla výzkumná činnost prováděna v rámci výzkumných projektů, které byly
podpořeny granty. Celkem bylo v různých fázích rozpracování řešeno 42 projektů. Z tohoto
počtu bylo 15 projektů podpořeno GA ČR (14 standardních projektů a jeden mezinárodní
projekt). Sedm projektů bylo podpořeno TA ČR v rámci programů ÉTA I. a ÉTA II.
SOÚ AV ČR byl také nositelem tří projektů financovaných Ministerstvem mládeže, školství
a tělovýchovy – dvou projektů velkých infrastruktur pro VaVaI a jednoho projektu programu
Inter-excelence – a dvou projektů financovaných Ministerstvem kultury v rámci programu
NAKI. Pracovníci SOÚ AV ČR se rovněž podíleli na řešení čtyř projektů financovaných
v rámci operačních programů, z čehož byly dva projekty podpořeny OP Z a dva OP VVV.
Pracovníci SOÚ AV ČR se dále podíleli na řešení 11 mezinárodních projektů, z toho pěti
projektů v rámci programu Horizont 2020 (z toho jeden projekt v pozici koordinátora a jeden
projekt v pozici Third Party), jednoho projektu v rámci programu Erasmus+, čtyř projektů
v rámci programu CESSDA Reseach Infrastructure a jednoho projektu podpořeného
organizací International Visegrad Fund. SOÚ AV ČR byl v roce 2019 zapojen do dvou sítí
v rámci programu COST (European Network for Research Evaluation in the Social Sciences
and the Humanities a The pan-European Family Support Research Network. A bottom-up,
evidence-based and multidisciplinary approach).
SOÚ AV ČR se v rámci své výzkumné činnosti významně zapojil v roce 2019 do programů
financovaných Akademií věd, především do špičkového výzkumu ve veřejném zájmu v rámci
výzkumného programu „Strategie AV21“, programu NORFACE, do programu v rámci
spolupráce s předními vědecko-výzkumnými pracovišti v jižní a jihovýchodní Asii
a v neposlední řadě výzkumná činnost probíhala v rámci programu Mzdová podpora
postdoktorandů na pracovištích AV ČR. Během roku 2019 byly rovněž podávány další žádosti
o podporu grantových projektů, které by měly doplnit vědecký program ústavu
v následujících letech.
Podrobně o projektové činnosti v kapitolách 3.2 až 3.6.
Rozvoj a provoz infrastruktur sociálního výzkumu
SOÚ AV ČR v roce 2019 vytvářel a provozoval významné infrastruktury vědy a výzkumu
v ČR, zahrnující veřejně přístupný datový archiv, tvorbu a zpřístupnění vědeckých databází,
zajištění zapojení ČR do mezinárodních výzkumných programů a sítí, vydávání vědeckých
oborových časopisů, veřejně přístupnou oborovou knihovnu a realizaci interdisciplinárních
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vědeckých agend. Ústav realizoval a rozvíjel unikátní a dlouhodobé napojení na Evropu a další
mezinárodní centra sociálního výzkumu, spravoval a zprostředkovával řadu sítí propojujících
českou sociologii se světem. Velký význam pro rozvoj infrastruktur má zapojení SOÚ AV ČR
do dvou projektů velkých distribuovaných výzkumných infrastruktur v Evropském
výzkumném prostoru – systému evropských datových služeb CESSDA ERIC a programu
šetření Evropský sociální výzkum ESS ERIC. Obě konsorcia patří k tzv. ESFRI Landmarks,
tj. k úspěšně realizovaným prioritním projektům evropské strategie budování velkých
výzkumných infrastruktur ESFRI Roadmap. SOÚ AV ČR je sídlem národních uzlů těchto
distribuovaných výzkumných infrastruktur. Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D., zastupuje Českou
republiku ve Valném shromáždění konsorcia CESSDA ERIC.
K rozvoji infrastruktury výzkumu patří i provozování oborové Sociologické knihovny,
vydávání impaktovaného periodika Sociologický časopis / Czech Sociological Review
a časopisů Gender, rovné příležitosti, výzkum a Critical Housing Analysis, které jsou zařazeny
v databázi Scopus, vydávání publikací v edici Sociologické monografie a také recenzovaného
časopisu Naše společnost. Byl realizován kontinuální výzkum veřejného mínění (CVVM),
probíhaly plánované národní i mezinárodní aktivity Národního kontaktního centra – ženy
a věda a další rozšiřující aktivity.
Mezinárodní program sociálního výzkumu – ISSP
SOÚ AV ČR i v roce 2019 zajišťoval účast ČR v Mezinárodním programu sociálního výzkumu
ISSP. Jedná se o dlouhodobý výzkumný program, který kombinuje časovou a mezinárodní
perspektivu srovnání. ISSP od roku 1984 realizuje každoroční výzkumná šetření na vybraná
témata sociologického výzkumu a aktuálně se jej účastní téměř 50 zemí. ISSP disponuje
nejrozsáhlejší databází z postojových šetření na světě. Česká republika se komparativních
výzkumů v rámci ISSP účastní pravidelně od roku 1992. V roce 2019 bylo realizováno šetření
Sociální nerovnosti (ISSP 2019 Social Inequality V). Česká data z modulu Náboženství z roku
2018 (ISSP 2018 Religion IV) byla integrována do mezinárodní databáze ISSP. Členové týmu
ze SOÚ AV ČR byli zvoleni do prestižního ISSP Methodology Committee, pracovali
ve skupině Drafting Group ISSP 2021 on Health, vedli pracovní skupinu ISSP Translation
Group a podíleli se na činnosti ISSP Method Group on Demography.
European Social Survey – ESS
SOÚ AV ČR pokračoval ve spolupráci na budování evropské výzkumné infrastruktury
European Social Survey (ESS ERIC), která je podpořena projektem MŠMT ČR „Vytvoření
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českého uzlu panevropského projektu velké výzkumné infrastruktury European Social Survey
(ESS – survey)“. V rámci výzkumné infrastruktury Evropský sociální výzkum (ESS) byl na
počátku roku 2019 dokončen sběr dat pro šetření ESS Round 9 a český tým ESS data připravil,
zdokumentoval a předal archivu Norwegian Social Sciences Data Service.
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. 2019 uloženo 916 souborů dat, které jsou přístupné
v režimu open access nejširší vědecké komunitě pro účely statistické analýzy. V průběhu roku
2019 bylo nově zpřístupněno 58 souborů. V průběhu roku se nově zaregistrovalo 346
uživatelů.
Mezinárodní spolupráce
Úspěšně se rozvíjela činnost ústavu v oblasti mezinárodní spolupráce, a to jak v rámci
společných mezinárodních či bilaterálních projektů, tak v rámci dalších vědeckých aktivit.
Pokračují dlouhodobé nadstandardní vztahy se Sociologickým ústavem SAV v Bratislavě.
V roce 2019 pokračovala spolupráce na základě oficiální čtyřstranné smlouvy o spolupráci
mezi SOÚ AV ČR a (1) Sociologickým ústavem Čínské akademie sociálních věd, (2) Ústavem
pro filozofii a sociologii Polské akademie věd, (3) Sociologickým ústavem Centra pro sociální
vědy Maďarské akademie věd. SOÚ AV ČR dále spolupracuje s Institute for the Research
of Societies and Science Bulharské akademie věd v Sofii, Sociologickým ústavem Slovenské
Akademie věd v Bratislavě a s Institute of Philosophy Mongolské akademie věd.
Vedoucí oddělení Národní kontaktní centrum – gender a věda Mgr. Marcela Linková, Ph.D.,
působila v roce 2019 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
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jako IPSA, ISA, ISC či ECPR. PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc., zástupkyně ředitele a vedoucí
oddělení Sociologie politiky, je pro období 2016–2020 předsedkyní Výzkumného výboru č. 8 –
Legislative Specialists Mezinárodní politologické asociace IPSA.
Ústav zůstává vyhledávaným pracovištěm pro studijní pobyty a odborné práce zahraničních
studentů, doktorandů a výzkumníků. Zajišťuje zapojení České republiky do dvou velkých
mezinárodních výzkumných infrastruktur celoevropského významu – Konsorcia evropských
sociálněvědních datových archivů CESSDA a Evropského sociálního výzkumu ESS.
Personální politika a institucionální struktura ústavu
Personální politika ústavu vycházela z jeho potřeb jako výzkumné organizace. V roce 2019
nedošlo k žádným změnám v institucionální struktuře ústavu. V personální politice byla
brána v úvahu řada hledisek, jako jsou: věk pracovníků, kvalifikační růst odborných
i vědeckých pracovníků, stabilizace vědeckých špiček ústavu a mladých talentovaných
pracovníků a výchova studentů v rámci doktorského studijního programu. Personální vývoj
ústavu lze v roce 2019 považovat za stabilizovaný, pokračoval trend mírného růstu počtu
pracovníků, především pracovníků zaměstnaných na řešení jednotlivých výzkumných
projektů. Hodnocení vědeckého výkonu probíhalo v návaznosti na předchozí čtyřleté období
vědecké činnosti pracovníků, v průběhu roku 2019 byl aplikován interní systém hodnocení
vědeckého výkonu, jehož výsledky se významně promítly do výše ročních odměn
u nejvýkonnějších pracovníků a pracovnic.
Vědecké hodnosti a ceny
V roce 2019 prokračoval profesní růst pracovníků a pracovnic. Patrick Lyons, B.A., M.A.,
Ph.D., se stal nositelem vědeckého titulu „doktor věd“ DSc. Dva pracovníci a dvě pracovnice
ústavu získali vědeckou hodnost Ph.D., jedna pracovnice ústavu do doktorského studia
nastoupila. Celkově se v roce 2019 účastnilo doktorského studia 25 pracovnic a pracovníků
ústavu – v různých formách studia a při různých velikostech pracovního úvazku. Pracovníci
a pracovnice ústavu dosáhli v roce 2019 významných individuálních a týmových úspěchů.
Za všechny lze jmenovat RNDr. Martina Šimona, Ph.D., který získal Prémii Otto Wichterleho,
udělovanou Akademií věd ČR perspektivním a talentovaným vědcům a vědkyním.
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Zapojení pracovníků do výuky studentů
V roce 2019 pokračovala akreditace dvou společných doktorských programů FSV UK
a SOÚ AV ČR a nově byl připraven společný doktorský program 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 2019 se pracovnice a pracovníci SOÚ AV ČR
podíleli na vzdělávání doktorandů na celkem pěti fakultách dvou univerzit v ČR
a na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. Pracovníci ústavu se podíleli také na
vzdělávání magisterských a bakalářských studentů – celkem na 11 fakultách šesti
českých vysokých škol, na Goetheho Univerzitě ve Frankfurtu, na Univerzitě v Basileji a na
Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích.
Výsledky atestací
V listopadu 2019 proběhly atestace výzkumných pracovníků, během nichž mělo povinnost
atestace nebo se k atestaci dobrovolně přihlásilo celkem 34 pracovníků a pracovnic.
33 pracovníků a pracovnic se atestací zúčastnilo, jedna pracovnice s povinností atestace
se rozhodla atestací nezúčastnit. Všem 33 atestovaným bylo doporučeno prodloužení pracovní
smlouvy a byly individuálně navrženy úkoly pro další atestační období. Dílčí změny byly
navrženy v délce navrhovaných pracovních smluv a zařazení do kvalifikačních stupňů.
Následně byl zveřejněn seznam všech pracovníků s povinností atestace podle zařazení dle
stupňů Kariérního řádu.
Zahraniční stáže a pobyty
V roce 2019 se 7 mladých vědeckých pracovníků SOÚ AV ČR zúčastnilo 9 dlouhodobých
zahraničních stáží a pobytů na významných univerzitách a vědeckých institucích, jmenovitě
na Goethe University, Frankfurt am Main (Německo), Ash Center for Democratic
Governance and Innovation, Harvard Kennedy School, Harvard University (USA), University
of London (Velká Británie), Department of Sociology, Umeå University, (Švédsko), School of
Governance, Law and Society, Tallinn University (Estonsko), Wirtschaftsuniversität Wien
(Rakousko), Department of Sociology, Del Rosario University (Kolumbie), Makerere Institute
of Social Research, Makerere University (Uganda), Imre Kertész Kolleg, Friedrich Schiller
University (Německo).
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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 2019 realizovalo
pět hostů ze zahraničních univerzit pracovní pobyt či stáž ve výzkumných odděleních
SOÚ AV ČR, a to as. prof. David Siroky z Arizona State University (Fulbright Fellow),
as. prof. Lenka Bustikova z Arizona State University, Prof. Nancy Jurik z Arizona State
University (Fulbright Fellow), Prof. Gray Cavender z Arizona State University, USA, a Mgr.
Marianna Mrva ze Sociologického ústavu Slovenské akademie věd v Bratislavě. Ve tříletém
pobytu pokračovala v rámci Evropského projektu PLATO doktorandka Emilija Tudjarovska
ze Severní Makedonie. Kratší pracovní návštěvy (18) pak byly zaměřeny na přednášky
či konzultace, ústav také navštívily 3 vědecké delegace.

15

16

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. 1. 1. 2007 se stal veřejnou
výzkumnou institucí. SOÚ AV ČR byl zřízen na základě zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných
výzkumných institucích, a jeho zřizovatelem je Akademie věd ČR. Statutárním zástupcem
je ve druhém volebním období 5/2017–4/2022 ředitel RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. Činnost
ústavu je dále řízena Radou SOÚ AV ČR a kontrolována Dozorčí radou SOÚ AV ČR.
SOÚ AV ČR rozvíjí sociologické teorie a metodologii soudobého sociologického výzkumu.
Je plně integrován do mezinárodní vědecké komunity a aktivně participuje na řadě
evropských i mezinárodních vědeckých programů a projektů. Provádí jednorázová
i opakovaná empirická šetření, srovnávací výzkumy, případové studie, sondy a výzkumy
veřejného mínění. Používá moderní kvantitativní i kvalitativní výzkumné metody a využívá
též poznatků, přístupů a metod příbuzných vědních oborů, jako jsou zejména ekonomie,
politická věda, právo, demografie, sociální geografie a genderová studia.
V SOÚ AV ČR se v roce 2019 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 a Sociologie politiky.
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
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Sociological Review (web: sreview.soc.cas.cz), jediného impaktovaného vědeckého periodika
v oblasti sociologie v Česku, a řady dalších odborných recenzovaných periodik. Provozuje
veřejnosti přístupnou Sociologickou knihovnu.
Obrázek 1.1 – SOÚ AV ČR – organizační schéma k 31. 12. 2019
AV ČR
(zřizovatel)

Dozorčí rada

Ředitel

První zástupkyně ředitele
Zástupce ředitele pro
vědeckou a projektovou
činnost

Poradní orgány:
Ústavní rada

Rada SOÚ AV
ČR

Shromáždění
výzkumných
pracovníků a
pracovnic

Zástupkyně ředitele pro
ekonomický rozvoj a
infrastrukturu výzkumu

Atestační komise
Mezinárodní
poradní sbor
Scientific
Advisory Board of
the Czech Social
Science Data
Archive
Škodní a
likvidační komise

Zdroj: SOÚ AV ČR
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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

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

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
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Ústav se v roce 2019 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.
Doktorský studijní program Veřejná a sociální politika, forma studia je prezenční

•

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

•

a kombinovaná, výuka probíhá v anglickém jazyce, standardní doba studia je tři 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);
Consorcium of European Social Science Data Archives (CESSDA);
European Consortium for Political Research (ECPR);
European Consortium for Sociological Research (ECSR);
European Social Survey (ESS);
European Sociological Association (ESA);
European Network for Housing Research (ENHR);
International Social Survey Programme (ISSP);
ATGender;
International Association of Research Centers of Advanced Gender Studies;
European Platform of Women Scientists.

Mezinárodní dohody o vědecké spolupráci mezi SOÚ AV ČR a:

20

•

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 (čtyřstranná dohoda).

1.1 Složení, změny a činnosti orgánů SOÚ AV ČR
Ředitel ústavu
Ředitelem SOÚ AV ČR je RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc., který zastává tuto pozici v rámci
druhého volebního období, které trvá po dobu pěti let, a to od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2022.
První zástupkyní ředitele je PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc., zástupcem ředitele pro
vědeckou a projektovou činnost je Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D., a zástupkyní ředitele pro
ekonomický rozvoj a infrastrukturu výzkumu je Ing. Petra Broskevičová.

1.1.1 Rada SOÚ AV ČR
předsedkyně rady: Mgr. Marcela Linková, Ph.D.
místopředsedkyně rady: prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.
členové a členky rady – interní:
Mgr. Josef Bernard, Ph.D.
doc. Mgr. Radka Dudová, Ph.D.
RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.
Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.
doc. PhDr. Lukáš Linek, Ph.D.
Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D.
PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.
prof. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D.
členové rady – externí:
doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc.
doc. PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D.
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.
tajemnice: RNDr. Darina Vystrčilová
Rada byla zvolena na funkční období od 15. 1. 2017 do 14. 1. 2022.
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Hlavní činnosti Rady SOÚ AV ČR
Rada se v roce 2019 sešla celkem na třech zasedáních, a to ve dnech 1. 4., 3. 6. a 18. 11. 2019.
Další agenda byla projednána během sedmi jednání per rollam, vyhlášených ve dnech 4. 2., 22.
2., 20. 3., 15. 4., 12. 8., 4. 9. a 10. 12. 2019. V průběhu těchto jednání Rada projednala
a schválila účetní závěrku a Výroční zprávu pracoviště za uplynulý rok, schválila návrh
rozpočtu pracoviště na rok 2019 i jeho pozdější aktualizaci a koncept navrhovaných projektů
v roce 2019. Projednala a schválila plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého rozpočtu na
roky 2020–2021. Další důležitou agendu tvořilo v roce 2019 projednávání přípravných kroků
k ustavení nového poradního orgánu ředitele – Mezinárodního poradního sboru. Rada
projednala obsah i harmonogram jeho činnosti a se souhlasem vzala na vědomí návrh osmi
jeho členek a členů. Rada dále projednala a schválila ustavení nového výzkumného oddělení
Sociální stratifikace k 1. 1. 2020. V návaznosti na ustavení obou uvedených subjektů pak Rada
schválila novelu Organizačního řádu pracoviště. Rada v roce 2019 také projednala návrh
jednoho kandidáta na udělení Prémie Otto Wichterleho, návrh jedné kandidátky na udělení
prémie Lumina quaeruntur, návrhy jednoho kandidáta a jedné kandidátky na udělení prémie
v Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů, a přihlášku jednoho
projektu v Programu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků (MSM).
Rada dále vzala na vědomí řadu dalších informací o chodu ústavu, mj. o přípravě hodnocení
pracoviště za období 2015–2019, o záměru na úplatné nabytí nemovitosti v ul. Linhartská,
o zvažovaném záměru na prodloužení a rozšíření mezinárodní smlouvy Sociologickým
ústavem Čínské akademie společenských věd, SOÚ AV ČR, Sociologickým ústavem Centra
pro sociálních vědy Maďarské akademie věd, Ústavem filozofie a sociologie Polské akademie
věd, Sociologickým ústavem Slovenské akademie věd a Ústavem pro studium společnosti
a poznání Bulharské akademie věd. Dále se seznámila s informacemi o jednáních vedených
v souvislosti s výhradami některých subjektů vůči výsledkům volebních průzkumů CVVM
a s informací o zapojení pracovnic SOÚ do přípravy mezinárodní výroční konference
4S/EASST, plánované na 18. – 21. 8. 2020.

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
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V tomto složení se Dozorčí rada sešla v roce 2019 na třech zasedáních, 13. 3. 2019, 29. 5. 2019
a 9. 10. 2019 a uskutečnila se tři jednání per rollam, která byla vyhlášena dne 20. 9. 2019, 22.
10. 2019 a 12. 11. 2019.
Funkci tajemnice Dozorčí rady vykonávala v průběhu celého roku 2019 Mgr. Věra Patočková,
M.A. Ph.D.
Na zasedání, které se uskutečnilo 13. 3. 2019, vzala Dozorčí rada na vědomí informace
o aktuální situaci v SOÚ AV ČR, o plánovaných změnách vztahujících se k nájemní smlouvě
s Českou sociologickou společností, které budou Dozorčí radě předloženy k projednání, dále
vzala na vědomí informace o účetní závěrce SOÚ za rok 2018 a o výši a struktuře nákladů
a výnosů za rok 2018. Dozorčí rada projednala návrh rozpočtu na rok 2019 bez připomínek
a vzala na vědomí informace o střednědobém výhledu rozpočtu SOÚ AV ČR na roky 2020 –
2021.
Na zasedání, které se konalo 29. 5. 2019, Dozorčí rada projednala návrh Výroční zprávy
SOÚ AV ČR za rok 2018 a vzala ji na vědomí. Dále vzala na vědomí výrok auditora
a informace o aktuální situaci v SOÚ AV ČR. Projednala návrh dodatku č. 1 ke smlouvě
s Českou sociologickou společností a vydala předchozí písemný souhlas s jeho uzavřením.
Dozorčí rada dále projednala a schválila záměr provést stavební akci Půdní vestavba v objektu
Jilská 236/3.
Na zasedání, které se uskutečnilo 9. 10. 2019, vzala Dozorčí rada na vědomí informace
o aktuální situaci v SOÚ AV ČR a aktualizaci rozpočtu SOÚ AV ČR. Vzala na vědomí
informace o přípravě dodatků ke stávajícím nájemním smlouvám v areálu Jilská–Husova,
které budou Dozorčí radě předloženy k projednání, i informaci o končící nájemní smlouvě na
pronájem prostor v Jirchářích a možnosti jejího prodloužení. Členové Dozorčí rady byli
informováni o předložených nabídkách auditorských firem a dohodli, že auditora určí per
rollam.
V rámci jednání per rollam Dozorčí rada udělila předchozí písemný souhlas k uzavření
dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu prostor sloužících k podnikání v areálu Jilská–Husova
s Havlíkovou přírodní apotékou, s. r. o., určila auditora a udělila předchozí písemný souhlas
k uzavření kupní smlouvy na koupi pozemku v Linhartské ulici, jehož součástí je stavba.

1.1.3 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,
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podnikatelských kruhů a jiných význačných osobností. V roce 2019 SOÚ AV ČR zastupovali
celkem dva volení zástupci pracoviště: prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D., a Mgr. Jindřich
Krejčí, Ph.D. Z titulu funkce je členem Akademického sněmu ředitel ústavu RNDr. Tomáš
Kostelecký, CSc. Členkou Vědecké rady AV ČR a její místopředsedkyní pro III. vědní oblast
(společenské a humanitní vědy) byla v roce 2019 PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.

1.1.4 Zastoupení pracovnic a pracovníků SOÚ AV ČR v orgánech jiných ústavů
AV ČR

Jméno

Orgán ústavu AV ČR

Od–do

RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.

Člen Dozorčí rady
Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i.

2017–2022

Ing. Petra Broskevičová

Předsedkyně Dozorčí rady
Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.

2017–2022

prof. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Člen Rady a Atestační komise Etnologického
Ph.D.
ústavu AV ČR, v. v. i.
Zdroj: SOÚ AV ČR
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2018–2022
a
2019–2022

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

Poradní orgán AV ČR

Od–do

Ing. Petra Broskevičová

členka Ekonomické rady AV ČR

2017–2021

Mgr. Martin Ďurďovič,
Ph.D.

člen Komise pro energetiku AV ČR

2017–2021

prof. PhDr. Dana
Hamplová, Ph.D.

členka Rady pro spolupráci s vysokými školami
2017–2021
a přípravu vědeckých pracovníků AV ČR

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.

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

2017–2021

2017–2021

PhDr. Zdenka
Mansfeldová, CSc.

Členka Rady Strategie AV21

2017–2021

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
2018–2021
pracovníků do nejvyššího kvalifikačního stupně

Zdroj: SOÚ AV ČR
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1.1.6 Výzkumná a servisní struktura SOÚ AV ČR
VÝZKUMNÁ ODDĚLENÍ
Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM)
Vedoucí oddělení: Mgr. et Mgr. Paulína Tabery
CVVM je výzkumným oddělením SOÚ AV ČR, které se – v souladu s tradicí, sahající až do
roku 1946 – zaměřuje na teoretické, praktické a metodologické otázky spojené se zkoumáním
veřejného mínění. Hlavní náplní práce je projekt kontinuálního zkoumání mínění české
veřejnosti Naše společnost, který je tvořen deseti reprezentativními omnibusovými průzkumy

ročně. V návaznosti na dlouhodobou koncepci se projekt kontinuálně zaměřuje na politická,
ekonomická i další společenská témata, bezplatně zpřístupňuje hlavní závěry ve formě
tiskových zpráv i primární datové soubory prostřednictvím Českého sociálněvědního datového
archivu SOÚ AV ČR. Kromě toho CVVM participuje na výzkumných projektech dalších
oddělení SOÚ AV ČR i externích výzkumných organizací včetně zahraničních, realizuje
komerční výzkumné aktivity pro externí zadavatele včetně zahraničních a vydává recenzovaný
časopis Naše společnost, který vychází dvakrát ročně. Pro zajištění své široké výzkumné
činnosti CVVM disponuje jednak odborníky všech důležitých oblastí (sociologie, metodologie,
ekonomie, mediální studia), technickým a organizačním zázemím i vlastní tazatelskou sítí, jejíž
rozložení umožňuje provádět jak celopopulační, tak specializovaná šetření.
Projekty řešené v roce 2019:
•

Naše společnost (kontinuální výzkum veřejného mínění, řešitelky Mgr. et Mgr. Paulína
Tabery a Mgr. Naděžda Čadová)

•

TEACHENER – Integrating Social Sciences and Humanities into Teaching about
Energy (řešitel Mgr. Martin Ďurďovič, Ph.D.)

•

Optimalizace metody sběru dat pro zvýšení kvality a efektivity Indikátoru subjektivní
kvality pracovního života (SQWLi) (řešitel PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.)

•

Podmínky a zdroje pro udržitelný rozvoj kvality pracovního života v ČR v éře
nastupující průmyslové revoluce (řešitel PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.)

•

Vývoj centralizovaného rozhraní pro vytěžování velkých dat z webových archivů
(řešitelka Mgr. et Mgr. Paulína Tabery)
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Oddělení se také podílí na aktivitách v rámci výzkumných programů Strategie AV21
• Potraviny

pro

budoucnost,

koordinátor

prof. Ing. Jaroslav

Doležel,

DrSc.

(ÚEB AV ČR): „Spotřeba a plýtvání potravinami jako sociální 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)
a „Vývoj indikátoru v oblasti bezpečnosti – adaptabilita“ (řešitelka Mgr. et Mgr. Paulína
Tabery)
• Paměť v digitálním věku, koordinátor PhDr. Luboš Velek, Ph.D. (MÚA AV ČR):
„Paměť současnosti: vizualizace, popularizace a zpřístupňování dat o názorech, postojích
a náladách českých občanů a jejich změnách v čase“ (řešitelka Mgr. Naděžda Čadová)
• Systémy pro jadernou energetiku, koordinátor RNDr. Radomír Pánek, Ph.D. (ÚFP
AV ČR): „Sociální aspekty jaderné energetiky“ (řešitel Mgr. Martin Ďurďovič, Ph.D.)
Významné zakázky řešené v roce 2019:
• Kvalita pracovního života žen 2019 pro Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
• Názory české populace na chov a drezúru zvířat v cirkusech pro neziskovou organizaci
Svoboda zvířat
• Vnímání značky Akademie věd ČR pro Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
• Multitematický výzkum „FF UK 2019“ pro Katedru sociologie FF UK
• Výzkum veřejného mínění k problematice dezinformací pro Ministerstvo vnitra ČR
• Obraz ČSÚ u české veřejnosti 2019 pro Český statistický úřad
Tel.: +420 210 310 591, +420 286 840 129, e-mail: cvvm@soc.cas.cz; cvvm.soc.cas.cz

Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA)
Vedoucí oddělení: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.
ČSDA je české národní centrum datových služeb v sociálních vědách, které shromažďuje,
zpracovává a ukládá datové soubory z výzkumných projektů a zpřístupňuje je pro účely jejich
dalšího využití ve výzkumu a při výuce na vysokých školách. ČSDA je také 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
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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 2019:
•

CSDA – Český sociálněvědní datový archiv (řešitel Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.)

•

CSDA Research – Výzkumný program Českého sociálněvědního datového archivu:
Česká republika v Mezinárodním programu sociálních šetření ISSP, výzkum kvality dat
a zdrojů dat. MŠMT (řešitel Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.)

•

Projekt SERISS – Synergies for Europe’s Research Infrastructures in the Social Sciences
(řešitel Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.)

•

Škola jako integrační partner (řešitelka J. Leontijeva)

•

CESSDA ERIC Work Plan Project – CESSDA Widening Activities 2019
(řešitel Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.)

•

CESSDA ERIC Work Plan Project – CESSDA Widening Activities 2018
(řešitel Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.)

•

CESSDA ERIC Work Plan Project – CESSDA Training Work Group 2019
(řešitel Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.)

•

CESSDA ERIC Work Plan Project – CESSDA Training Programme 2019
(řešitel Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.)

•

CESSDA ERIC Work Plan Project – Euro Question Bank (EQB) 2019
(řešitel Mgr. Tomáš Čížek)

Tel.: +420 210 310 231, e-mail: jindrich.krejci@soc.cas.cz; archiv@soc.cas.cz

Ekonomická sociologie
Vedoucí oddělení: doc. Ing. Jiří Večerník, CSc.
Výzkumné oddělení ekonomické sociologie rozvíjí svoji činnost v široké oblasti mezi ekonomií
a sociologií – od teoretických otázek až po empirický výzkum. V oblasti životní úrovně řeší
souvislosti objektivních a subjektivních faktorů blahobytu, otázky spokojenosti v zaměstnání
a v životě. V oblasti sociálních a ekonomických nerovností řeší problémy mzdové a příjmové
diferenciace, regionálních rozdílů a měření chudoby, naposledy se zaměřením na nové
dimenze sociální stratifikace. Významným dlouhodobým tématem výzkumného oddělení jsou
rovněž otázky náboženství v kontextu globálních a evropských proměn, naposledy
se zaměřením na česko-slovenské srovnání.
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Projekty řešené v roce 2019:
•

Návrat

náboženství

do

veřejného

prostoru:

česko-slovenské

srovnání

(řešitel prof. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D.)
•

Metodologie

a

realita

chudoby:

Česká

republika

v

evropském

kontextu

(řešitelka PhDr. Martina Mysíková, Ph.D.)
•

Sociální

stratifikace

v

České

republice

a

střední

Evropě:

1968–2018

(řešitel doc. Ing. Jiří Večerník, CSc.)
Oddělení se také podílí na aktivitách v rámci programu Strategie AV21
•

Efektivní veřejné politiky a současná společnost, koordinátor doc. Ing. Daniel Münich,
Ph.D. (NHÚ AV ČR): „Chudoba, bohatství a střední třída“ (řešitelé doc. Ing. Jiří
Večerník, CSc., a Michael L. Smith, Ph.D.)

•

Paměť v digitálním věku, koordinátor PhDr. Luboš Velek, Ph.D. (MÚA AV ČR):
„Ostrovy

spolehlivého

poznání:

Encyklopedická

báze

digitálního

věku“

(řešitel prof. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D.)
Oddělení se dále podílí na řešení projektů v rámci programu Mzdové podpory
postdoktorandů:
• Role

církví

a

význam

religiozity

v následné péči

o

propuštěné vězně

(řešitelka Mgr. Andrea Beláňová, Ph.D.)
Tel.: +420 210 310 222, e-mail: jiri.vecernik@soc.cas.cz

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 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.

29

Časopis Gender a výzkum / Gender and Research je recenzovaný vědecký transdisciplinární
časopis genderových studií a feministické teorie. Teritoriálně je zaměřen na střední a východní
Evropu a další světové makroregiony. V časopise jsou publikovány stati v češtině nebo
angličtině, které uplatňují genderovou či feministickou perspektivu v oboru sociologie,
filozofie, politologie, historie, kulturních studií anebo v dalších sociálních a humanitních
vědách. Časopis rovněž přináší recenze zahraniční a české odborné literatury se zaměřením na
feministickou teorii a genderová studia, diskuse, rozhovory a informace o dění
v akademických kruzích genderových studií. Časopis je zařazen v databázi SCOPUS, ERIH
PLUS, Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), Central and
Eastern European Online Library (CEEOL) a v dalších odborných databázích. Časopis vychází
v česko-anglické verzi dvakrát ročně v tištěné podobě a rovněž na internetových stránkách
(www.genderonline.cz).
Projekty řešené v roce 2019:
•

Bezdětnost a jednodětné rodiny: příspěvek k vysvětlení nízké plodnosti v České
republice (řešitelka PhDr. Hana Hašková, Ph.D.)

•

Modely péče a strategie slaďování práce a rodiny u migrantů v České republice
(řešitelka Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, Ph.D.)

•

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

•

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

•

Role intimity v české kontroverzi ohledně domácích porodů
(řešitelka Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, 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):

„Zdroje

konfliktů

a transnacionální migrace: Organizace sekcí na konferenci a tematické číslo časopisu“
(řešitelka Mgr. Zuzana Uhde, Ph.D.)
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.)
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Oddělení je také zapojeno do COST projektů:
• The European Family Support Network: A bottom-up, evidence based and
multidisciplinary approach (EuroFam-Net) (řešitelka PhDr. Hana Hašková, 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 na
podporu genderové rovnosti ve výzkumu. Výzkumně se oddělení zaměřuje na témata:
transformace vědy a výzkumu po roce 1989; hodnocení výzkumu, excelence a gender;
organizační změna ve vysokoškolském a výzkumném sektoru; odpovědný výzkum a inovace;
výzkumné kariéry, mobilita a odchody z vědy; kombinace vědecké práce a soukromého života;
rodinná a sociální politika, genderový mainstreaming a rovné příležitosti ve vědě; sexuální
obtěžování ve vysokoškolském prostředí; sociální studia biomedicíny a mikrobiopolitika.
Pracovnice a pracovníci oddělení jsou členkami a členy expertních a poradních orgánů v ČR
a na úrovni EU. NKC – gender a věda je členskou organizací sítě RINGS The International
Association of Research Centre of Advanced Gender Studies a evropské sítě mentoringových
programů eument-net (European Network of Mentoring Programmes for the Advancement of
Equal Opportunities and Cultural and Institutional Change in Academia and Research), jejíž
předsedkyní je od října 2017 Mgr. Kateřina Cidlinská. Vedoucí oddělení Mgr. Marcela
Linková, Ph.D., je předsedkyní ERAC Standing Working Group on Gender in Research and
Innovation, poradní skupiny Rady EU a Evropské komise.
Projekty řešené v roce 2019:
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities
(COST Action OC-2015-1-19837) (řešitelka projektu doc. Mgr. Tereza Stöckelová,
Ph.D.)

•

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

Oddělení se také podílí na aktivitách v rámci výzkumných programů Strategie AV21
• Formy a funkce komunikace, koordinátor prof. PhDr. Petr Koťátko, CSc.:
Konference „Accelerated Academy 4: Academic Timescapes: Perspectives, Refelections,
Responsibilites“ (řešitelka doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.)
Významné zakázky řešené v roce 2019:
•

FRANET – Data Collection and Research Services on Fundamental Rights Issues
(řešitelka doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.)

Tel.: +420 210 310 322, e-mail: genderaveda@soc.cas.cz; www.genderaveda.cz

Hodnotové orientace ve společnosti
Vedoucí oddělení: Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D.
Výzkumné 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 2019 se oddělení zabývalo tématy chápání a hodnocení demokracie, národní
identity a národní hrdosti, postojů k imigrantům a imigraci, obav z kriminality, korupce,
rodiny, zdraví a životní spokojenosti.
Oddělení od roku 2002 spolupracuje na mezinárodním výzkumném projektu European Social
Survey. V roce 2019 dokončilo v České republice výzkumné šetření ESS Round 9 s tématy
„Časování života: organizace životní dráhy v Evropě“ a „Spravedlnost a férovost v Evropě:
zvládání rostoucí nerovnosti a heterogenity“. Oddělení také spolupracovalo s Českým
sociálněvědním datovým archivem na projektu International Social Survey Programme.
Projekty řešené v roce 2019:
•

Český národní uzel ESS (ESS-CZ) (řešitelka Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D.)

•

Změna poměru mužů a žen ve vyšším vzdělání a transformace sňatkového trhu
a rodinných vztahů (řešitelka prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.)
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•

Kumulativní efekty sociálního znevýhodnění na zdraví a kvalitu života (řešitelka
prof. PhDr. Dana Hamplová, 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. (FÚ): „Sociologická studie“ (řešitelka prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.)

Oddělení se dále podílí na řešení projektů v rámci Programu podpory perspektivních
lidských zdrojů AV ČR:
•
•

Problematika sociálního státu v kontextu současné Evropské unie
(řešitelka Kristýna Bašná, MSc., Ph.D.)
Prekoncept štěstí a životní spokojenosti u populace dětí a mládeže (řešitel PhDr. Jakub
Pivarč, Ph.D.)

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

Lokální a regionální studia
Vedoucí oddělení: Mgr. Josef Bernard, Ph.D.
Výzkumné oddělení se zabývá lokálními a regionálními souvislostmi vývoje ve společnosti,
prostorovou strukturou společnosti a dalšími tématy, která se pohybují na pomezí mezi
sociologickým, geografickým a politologickým výzkumem. Tematicky je výzkum různorodý,
soustřeďuje se na sociálně prostorové nerovnosti, na utváření a fungování institucionálních
struktur, občanskou participaci a volební chování, význam sociálního kapitálu, bydlení,
migraci, kulturní diferenciaci a kulturní dědictví. Výzkumný zájem zahrnuje též sociologické
aspekty lokální a regionální politiky. Oddělení je zapojeno do řady mezinárodních
výzkumných sítí a projektů, zároveň ovšem udržuje rozsáhlé pracovní kontakty s tematicky
blízkými výzkumnými pracovišti v České republice. Aplikačně orientované výzkumy provádí
pro ministerstva a další státní instituce a také pro partnery z řad krajů, měst nebo obcí.
Projekty řešené v roce 2019:
•

Sociální znevýhodnění na periferním venkově v Česku a ve východním Německu:
struktury

příležitostí

a

individuální

strategie

ve

srovnávací

perspektivě

sociologická

perspektiva

(řešitel PhDr. Josef Bernard, Ph.D.)
•

Lokální

reakce

na

klimatickou

změnu

v

ČR:

(řešitelka Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D.)
•

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

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

•

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

Oddělení se také podílí na aktivitách v rámci výzkumných programů Strategie AV21
•

Rozmanitost života a zdraví ekosystémů (ROZE), koordinátor prof. Ing. Miloslav
Šimek (BC AV ČR): „Ekologická infrastruktura krajiny“ (řešitelka PhDr. Jana Stachová,
Ph.D.)
• Globální konflikty a lokální souvislosti: kulturní a společenské výzvy, koordinátor
doc. PhDr. Marek Hrubec, Ph.D. (SOÚ AV ČR): „Udržitelný životní styl a hnutí
životního stylu v globálním a lokálním kontextu“ (řešitelka PhDr. Marta Kolářová,
Ph.D.)
• Formy a funkce komunikace, koordinátor prof. PhDr. Petr Koťátko, CSc.: „Studie
kontextuálního prostředí škol v rámci panelového longitudinálního výzkumu žáků
základních škol“ (řešitel PhDr. Jiří Šafr, Ph.D.)

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

Socioekonomie bydlení
Vedoucí oddělení: Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D.
Členové 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 2019:
• Dráhy bydlení miléniálů: rostoucí napětí mezi normalizací vlastnického bydlení
a zhoršující se finanční dostupnosti bydlení v ČR (řešitel Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D.)
• Kutilství a jeho význam pro českou národní a kulturní identitu: současný stav, sociokulturní a historicko-politické souvislosti, typologie a využití potenciálu pro místní
rozvoj (řešitel Petr Gibas, MSc., Ph.D.)
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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, v. v. i.), projekt „Svépomoc v bydlení:
mezi ekonomickou nutností a volnočasovou aktivitou“ (řešitel Ing. Mgr. Martin Lux,
Ph.D. a Petr Gibas, MSc., Ph.D.)
Tel.: +420 210 310 225, e-mail: martin.lux@soc.cas.cz; seb.soc.cas.cz

Sociologie politiky
Vedoucí oddělení: PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.
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 sociálněpolitickým 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 (3) vědeckých
publikacích. Členové oddělení mají odborné znalosti a jsou experty v celé řadě oblastí
politického výzkumu a v použití pokročilých kvalitativních a kvantitativních metod. Úspěšně
se zúčastňují mnoha národních i mezinárodních projektů. Oddělení Sociologie politiky tak
přispívá k lepšímu porozumění české společnosti a politice a k dobré pověsti českého sociálněvědního výzkumu v rámci mezinárodní společensko-vědecké komunity.
Projekty řešené v roce 2019:
•
•

Úroveň a zdroje volební volatility v postkomunistické Evropě (řešitel doc. PhDr. Lukáš
Linek, Ph.D.)
The Post-Crisis Legitimacy in the European Union. European Training Network –
PLATO (řešitelka PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.)

Oddělení se také podílí na aktivitách v rámci výzkumných programů Strategie AV21
o Globální konflikty a lokální souvislosti: kulturní a společenské výzvy, koordinátor
doc. PhDr. Marek Hrubec, Ph.D.: „Varianty demokracie, nedemokratické alternativy a
demokratické

inovace“

(řešitelka

PhDr. Zdenka

Mansfeldová,

CSc.)

a „Environmentalismus chudých – odpověď lokálních hnutí na globální ekologické
problémy“ (řešitel Mgr. Jiří Krejčík, Ph.D.)
Tel.: +420 210 310 563, e-mail: zdenka.mansfeldova@soc.cas.cz
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SERVISNÍ ODDĚLENÍ
Sociologická knihovna
Vedoucí oddělení: Mgr. Nela Hesová
Knihovna vznikla v roce 2003 oddělením od společné Filozofické a sociologické knihovny.
Je koncipována jako veřejná specializovaná knihovna, která slouží jak pracovníkům ústavu, tak
studentům a široké odborné veřejnosti. Uživatelům je k dispozici přes 33 tisíc svazků knih
a 93 titulů odborných časopisů. Knihovna zprostředkovává přístup k on-line databázím Web
of Science, SCOPUS, EBSCO, PROQUEST, EMERALD, JSTOR a SAGE Humanities & Social
Sciences. On-line katalog je součástí souborného katalagu knihoven Akademie věd
a souborného katalogu České republiky – CASLIN.
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 2019 Tiskové a ediční oddělení zajišťovalo například účast na velkých popularizačních
akcích, jako jsou festivaly Veletrh vědy, Open House Praha či Týden vědy a techniky AV ČR.
Tel.: +420 210 310 217, e-mail: tiskove@soc.cas.cz; soc.cas.cz
Sociální sítě: Facebook.com/Sociologicky.ustav.AVCR; Twitter.com/Sociologicky

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
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a grantů, konzultuje finanční návrhy podávaných projektů a grantů, zabezpečuje
infrastrukturu, správu movitého i nemovitého majetku, zabezpečuje kontakt se zřizovatelem
Akademií věd ČR, finančními úřady, auditory atd.
Tel.: +420 210 310 565, e-mail: petra.broskevicova@soc.cas.cz

Sekretariát ředitele
Sekretriát ředitele zajišťuje technicko-administrativní podporu vedení ústavu.
Tel.: +420 210 310 220, e-mail: socmail@soc.cas.cz

37

38

2. ZŘIZOVACÍ LISTINA
SOCIOLOGICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, v. v. i.,
CHARAKTERISTIKA A ZMĚNY

a. Zřizovatel
Zřizovatelem Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., (SOÚ AV ČR) je Akademie věd ČR.
b. Vznik
SOÚ AV ČR vznikl ke dni 1. 1. 2007 na základě zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných
výzkumných institucích, (předchozí právnická forma – státní příspěvková organizace).
Dne 28. 6. 2006 byla vydána zřizovací listina SOÚ AV ČR s účinností od 1. 1. 2007. SOÚ AV
ČR v souladu se zřizovací listinou provozuje hlavní činnost, kterou je uskutečňování
vědeckého výzkumu v oblasti sociálních věd, uskutečňování výzkumu veřejného mínění,
využívání a šíření jejich výsledků a jejich aplikace.
c. Změny zřizovací listiny
V souvislosti se vkladem spoluvlastnického podílu k nemovitému majetku areálu Jilská–
Husova ve výši spoluvlastnického podílu byla SOÚ AV ČR v roce 2008 vydána nová Zřizovací
listina – úplné znění, účinná od 7. 12. 2007. Zřizovací listina je veřejně uložena v Rejstříku
veřejných výzkumných institucí, který spravuje MŠMT ČR, viz rvvi.msmt.cz.
V roce 2018 byla vydána nová anglická verze zřizovací listiny SOÚ AV ČR.
Úplné znění Zřizovací listiny je Přílohou číslo 1.
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3. HODNOCENÍ HLAVNÍ ČINNOSTI SOCIOLOGICKÉHO
ÚSTAVU AV ČR, v. v. i.

3.1 Hlavní činnost v roce 2019
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 2019 přispíval výzkum ke zvyšování úrovně vědeckého poznání složitých
společenských procesů, vztahů, souvislostí a mechanismů a k využití výsledků sociologického
bádání v praxi. Hlavním tématem byla sociologická analýza dlouhodobých sociálních procesů
v české společnosti v kontextu rozvoje znalostní společnosti, lidského, sociálního a kulturního
kapitálu, prohloubená o aktuální zkoumání sociálně, politicky, ekonomicky či hodnotově
podmíněných trendů. Výzkum zahrnoval následující tematické oblasti:
•

institucionální, hodnotové a kulturní souvislosti pracovního i sociálního života,

•

socioekonomie bydlení a instrumenty sociální politiky,

•

výzkum a teorie genderových identit a nerovností,

•

kulturní a národní identity, hodnotové orientace a role sociálního kapitálu,

•

dějiny sociologie a sociologie náboženství,

•

sociologie rodiny a zdraví,

•

sociologie vědy a technologií,

•

výzkum institucionálního rámce a multiúrovňového systému vládnutí,

•

výzkum sociálních, vzdělanostních a prostorových nerovností,

•

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

•

výzkum společenské struktury, dynamiky a kvality života,

•

výzkum veřejného mínění v národním rámci i v evropské komparaci,

•

teorie a metodologie datových analýz.

Pracoviště směřovalo ke dvěma hlavním cílům, které jsou vzájemně provázány a které
společně podmiňují rozvoj sociologické perspektivy výzkumu. SOÚ AV ČR tak výsledky své
vědecké činnosti přispíval k (1) rozvoji české společnosti a její vzdělanosti, (2) propojení
českého sociologického výzkumu a výzkumu veřejného mínění se strukturami a aktivitami
světové vědy. Hlavní podporované a rozvíjené směry výzkumu, stejně jako teorie
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a metodologie s nimi spojené formovaly jedinečnost a specifičnost sociologické perspektivy
výzkumu, ale svými přesahy k jiným oborům společenských a humanitních věd přispívaly
i k rozvoji interdisciplinárních přístupů. Pracoviště aktivně řešilo výzkumné projekty
a kontinuálně navazovalo na svou úspěšnou politiku při získávání grantové podpory pro nové
projekty. 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 2019 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 2019 byl
SOÚ AV ČR zapojen do osmi výzkumných programů, přičemž výzkumný program „Globální
konflikty a lokální souvislosti: kulturní a společenské výzvy“ byl SOÚ AV ČR koordinován.
Výzkumný program Globální konflikty a lokální souvislosti: kulturní a společenské výzvy,
koordinátor doc. PhDr. Marek Hrubec, Ph.D. (SOÚ AV ČR). V roce 2019 byl SOÚ AV ČR
zapojen v rámci výzkumného tématu „Sociální a kulturní aspekty globálních a lokálních
interakcí“, v rámci kterého byly řešeny v roce 2019 dílčí aktivity:
o Udržitelný životní styl v globálním a lokálním kontextu, řešitelka PhDr. Marta
Kolářová, Ph.D.
o Varianty demokracie, nedemokratické alternativy a demokratické inovace, řešitelka
PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.
o Geopolitika a odlišné perspektivy transnacionální migrace, řešitelka Mgr. Zuzana
Uhde, Ph.D.
o Vývoj indikátoru v oblasti bezpečnosti – adaptabilita, řešitelka Mgr. et Mgr. Paulína
Tabery
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o Vnímání významných globálních konfliktů a jejich důsledků českou veřejností
řešitelka Mgr. et Mgr. Paulína Tabery
o Subalterní a radikální indické politické myšlení, řešitel Mgr. Jiří Krejčík
Výzkumný program Efektivní veřejné politiky a současná společnost SOÚ AV ČR rozvíjel
v rámci výzkumných témat:
o Chudoba, bohatství a střední třída, řešitel doc. Jiří Večerník, CSc./ Michael Smith,
Ph.D.
o Trhy bydlení a jejich regulace, řešitel Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D.
Výzkumný program Formy a funkce komunikace byl rozvíjen v rámci výzkumných témat:
o Zodpovědný výzkum a inovace: komunikace a propojení mezi vědou a společností
s aktivitou INNOVATIONtalks – série worshopů a přednášek zahraničních hostů
ve spolupráci

s

Technologickou

agenturou ČR,

řešitelka

doc.

Mgr. Tereza

Stöckelová, Ph.D.
o Role komunikace a sociální interakce ve vývoji osobnosti, aktivitami:
 Sociokulturní znevýhodnění ve škole – životní styl rodiny a adaptace na
školní prostředí, řešitelka PhDr. PhDr. Magdalena Gorčíková
 Životní styly v současné České republice: sociálně třídní diferenciace
kulturního kapitálu, řešitel PhDr. Jiří Šafr, Ph.D.

Výzkumný program Kvalitní život ve zdraví i nemoci QUALITAS byl rozvíjen v rámci
výzkumného tématu
o Etické, právní, lidské a společenské dopady nemocí, jehož řešitelka za SOÚ AV ČR
je prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.
Výzkumný program Systémy pro jadernou energetiku byl v roce 2019 v SOÚ AV ČR
rozvíjen v rámci výzkumného tématu
o Sociální aspekty jaderné energetiky, řešitel Mgr. Martin Ďurďovič, Ph.D.

Výzkumný program Potraviny pro budoucnost byl v roce 2019 rozvíjen v rámci výzkumného
tématu
o Spotřeba a plýtvání potravinami jako sociální problém, řešitelka Mgr. Naděžda Čadová
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Výzkumný program Rozmanitost života a zdraví ekosystémů (ROZE) byl v SOÚ AV ČR
rozvíjen v rámci výzkumného tématu Voda a půda pro krajinu s aktivitou
o Biodiverzita v čase a prostoru – základ pro poznání biologické rozmanitosti a pro
ochranu krajiny (Ekologická infrastruktura krajiny), řešitelka Mgr. Jana Stachová,
Ph.D.
Výzkumný program Paměť v digitálním věku byl v SOÚ AV ČR rozvíjen v rámci
výzkumného tématu
o Digital Humanities – zpřístupňování, uchovávání a záchrana pramenů v digitálním
věku s aktivitou Paměť současnosti: vizualizace, popularizace a zpřístupňování dat
o názorech, postojích a náladách českých občanů a jejich změnách v čase, řešitelka
Mgr. Naděžda Čadová
b. Program NORFACE
Druhým rokem SOÚ AV ČR řešil projekt Dynamics of Accumulated Inequalities for Seniors
in Employment, (Acronym: DAISIE) v rámci programu NORFACE – New Opportunities for
Research Funding Agency Cooperation in Europe ve spolupráci s šesti evropskými partnery.
Koordinátorem projektu je University of Lausanne, Švýcarsko.
Řešitelka: PhDr. Alena Křížková, Ph.D.
Doba řešení: 2018–2020
Cílem projektu, který je řešen v letech 2018–2020, je zkoumat genderové dopady
politik, jejichž cílem je prodloužit pracovní život a zlepšit pracovních podmínky v České
republice, Irsku, Švédsku, Švýcarsku a Velké Británii, a konkrétně: (1) analyzovat politiky pro
prodlužování pracovního života z genderově senzitivní perspektivy; (2) sledovat národní
trendy a změny v genderových vzorcích zaměstnanosti; (3) zhodnotit současné pracovní
podmínky skupiny 50+ napříč zeměmi a zaměstnáními; (4) zkoumat spokojenost lidí starších
50 let a jejich zdravotní problémy, se kterými se setkávají ve třech odlišných oborech
(zdravotnictví, doprava, finanční služby); (5) konzultovat situaci lidí 50+ se sociálními
partnery a předat zjištění projektu tvůrcům politik prostřednictvím genderově senzitivních
doporučení.
V roce 2019 probíhal sběr kvalitativních dat, který je zaměřen na ženy a muže ve třech
oborech: pracovnice a pracovníci v bankách, řidičky a řidiči autobusů a muži a ženy zdravotní
sestry. V každém oboru bylo v každé z pěti zemí provedeno 40 rozhovorů se ženami a muži
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nad 50 let o jejich pracovních podmínkách a plánech a 5 rozhovorů s expertkami a experty
o opatřeních v souvislosti s prodlužujícím se pracovním životem. Rozhovory byly přepisovány
a byla vytvářena jejich krátká summary, jež umožní komparativní analýzu v pěti zemích.
c. Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR
V rámci mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích AV ČR bylo finančně podpořeno
5 pracovníků a pracovnic ze SOÚ AV ČR:
• Msc. Kristýna Bašná, Ph.D., s výzkumným tématem „Problematika sociálního státu
v kontextu současné Evropské unie“;
• Mgr. Andrea Beláňová, Ph.D., s výzkumným tématem „Role církví a význam
religiozity v následné péči o propuštěné vězně“;
• RNDr. Kamila Klingorová, Ph.D., s výzkumným tématem „Projekt Kostel jako místo
setkávání: role náboženských institucí v zajišťování společenských a kulturních aktivit
pro obyvatele Prahy“;
• Mgr. Aleš Kudrnáč, Ph.D., s výzkumným tématem „Zdraví a politika“;
• PhDr. Jakub Pivarč, Ph.D., s výzkumným tématem „Prekoncept štěstí a životní
spokojenosti u populace dětí a mládeže“.
d. Podpora

na

rozvoj

spolupráce

s vědecko-výzkumnými

pracovišti

v jižní

a jihovýchodní Asii
SOÚ AV ČR v roce 2019 získal finanční podporu na rozvoj spolupráce s předními vědeckovýzkumnými pracovišti v jižní a jihovýchodní Asii, a to na krátkodobé pobyty významných
vědeckých pracovníků z National Sun Vat-sen University (Taiwan), Wenzao Ursuline
University (Taiwan) a Chuo University (Japonsko).
e. Bilaterální spolupráce
V rámci mobilitních projektů založených na bilaterální spolupráci Akademie věd ČR
a Akademií věd ostatních států SOÚ úspěšně rozvíjel spolupráci s:
•

ESTONIAN ACADEMY OF SCIENCES zastoupená The Institute of Governance, Law
and Society, Tallinn University, společný projekt „Youth Political Participation in PostCommunist Europe“, řešený v letech 2018–2020;
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•

MONGOLIAN ACADEMY OF SCIENCES (MAS), společný projekt „Mongolian
community in the Czech Republic“, řešený v letech 2018–2020.

3.3 Výzkumné projekty – struktura a poskytovatelé
V roce 2019 byla výzkumná činnost prováděna v rámci výzkumných projektů, které byly
podpořeny finančními prostředky z různých zdrojů. Celkem bylo v různých fázích
rozpracování řešeno 42 projektů. Z tohoto počtu bylo 15 projektů podpořeno GA ČR
(14 standardních projektů a jeden mezinárodní projekt). Sedm projektů bylo podpořeno
TA ČR v rámci programu ÉTA I. a II. SOÚ AV ČR byl také nositelem tří projektů
financovaných MŠMT ČR, které zahrnovaly dva projekty velkých infrastruktur pro VaVaI
a jeden projekt programu Inter-excelence. Z Ministerstva kultury v rámci programu NAKI
byly podpořeny dva projekty. Pracovníci a pracovnice SOÚ AV ČR se dále podíleli na řešení
4 projektů v rámci operačních programů, a to dvou projektů OP Z a dvou projektů OP VVV.
V rámci Evropského výzkumného prostoru bylo podpořeno 11 projektů, z toho bylo
5 projektů podpořeno v rámci programu Horizont 2020 (jeden projekt v pozici koordinátora
a jeden projekt v pozici Third Party), jeden projekt v rámci programu Erasmus+, čtyři
projekty z prostředků CESSDA Reseach Infrastructure, jeden projekt byl podpořen
Mezinárodním visegrádským fondem).
Dále se SOÚ AV ČR zapojil do dvou sítí v rámci programu COST (European Network for
Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities a The pan-European Family
Support Research Network. A bottom-up, evidence-based and multidisciplinary approach).
Během roku 2019 byly rovněž podávány další žádosti o podporu grantových projektů, které by
měly doplnit vědecký program ústavu v následujících letech. Celkem bylo podáno 47 návrhů
projektů k financování u poskytovatelů z ČR (GA ČR, TA ČR, MŠMT, MMR a Operační
programy), ze zahraničí v rámci programů EC (Horizont 2020, COST ACTION, Norface)
a ostatních zahraničních programů (Visegrad Fund, Fondy EHP a Norska, CESSDA AS).
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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 2019

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

3.4 Výzkumné projekty řešené v roce 2019
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. 2019
Poř.
číslo

Identifikační
č. projektu

Poskyto
vatel

Řešitel/spoluř
ešitel

Doba řešení
Název

Od

Modely péče a strategie slaďování práce a rodiny u migrantů v České
2017
republice
Změna poměru mužů a žen ve vyšším vzdělání a transformace
2017
sňatkového trhu a rodinných vztahů
Bezdětnost a jednodětné rodiny: příspěvek k vysvětlení nízké plodnosti
2017
v České republice

Do

1

17-21259S

GA ČR

Formánková L.

2019

2

17-12099S

GA ČR

Hamplová D.

3

17-04465S

GA ČR

Hašková H.

4

17-02917S

GA ČR

Nešpor Z.

Návrat náboženství do veřejného prostoru: česko-slovenské srovnání

2017

2019

5

17-05263S

GA ČR

Ferenčuhová S.

Lokální reakce na změnu klimatu v České republice sociologickou
2017
perspektivou

2019

6

18-10042S

GA ČR

Formánková L. Role intimity v české kontroverzi ohledně domácích porodů

2019
2019

2018

2020
2020

7

18-07456S

GA ČR

Maříková H.

Rodičovské tužby a intence gayů, leseb a bisexuálních mužů a žen v
2018
České republice

8

18-07036S

GA ČR

Mysíková M.

Metodologie a realita chudoby: Česká republika v evropském kontextu

2018

2020

9

18-09663S

GA ČR

Nyklová B.

Transformační procesy po roce 1989 optikou přeměny výzkumných
2018
ústavů chemického průmyslu

2020

10

18-09220S

GA ČR

Večerník J.

Sociální stratifikace v České republice a střední Evropě: 1968–2018

2018

2020

11

18-05704J

GA ČR

Bernard J.

Sociální znevýhodnění na periferním venkově v Česku a ve východním
Německu: struktury příležitostí a individuální strategie ve srovnávací 2018
perspektivě

2020

12

19-15303S

GA ČR

Raudenská P.

Proměna genderových nerovností v českém školství a na trhu práce:
2019
dynamika, příčiny a důsledky

2021

13

19-06096S

GA ČR

Linek L.

Úroveň a zdroje volební volatility v postkomunistické Evropě

2019

2021

14

19-07402S

GA ČR

Lux M.

Dráhy bydlení miléniálů: Rostoucí napětí mezi normalizací
2019
vlastnického bydlení a zhoršující se finanční dostupností bydlení v ČR

2021

15

19-03211S

GA ČR

Šimon M.

16

TL01000197

TA ČR

Vinopal J.

17

TL01000502

TA ČR

Vinopal J.

Podmı�nky a zdroje pro udržitelný rozvoj kvality pracovního života v
2018
ČR v éře nastupující průmyslové revoluce

2020

18

TL02000161

TA ČR

Bernard J.

Změny vybavenosti venkovských obcí základními službami a dopady
2019
na jejich obyvatele

2021

19

TL02000190

TA ČR

Hamplová D.

Kumulativní efekty sociálního znevýhodnění na zdraví a kvalitu života

2019

2021

20

TL02000335

TA ČR

Kostelecký T.

Nápady do praxe

2019

2020

21

TL02000384

TA ČR

Leontiyeva Y.

Škola jako integrační partner

2019

2021

22

TL02000387

TA ČR

Patočková V.

Prožívání volného času dětí staršího školního věku jako výzva pro
2019
pedagogiku

2022

23

LM2015060

MŠMT

Krejčí J.

CSDA – Český sociálněvědní datový archiv

2016

2019

24

LM2015066

MŠMT

Plecitá K.

ESS-CZ Český národní uzel ESS

2016

2019

25

LTI17013

MŠMT

Linková, M.

Národní kontaktní centrum – gender a věda 2017–2020

2017

2020

26

DG18P02OVV
MK
022

Gibas P.

27

DG18P02OVV
MK
016

Tabery P.

Rezidenční segregace a mobilita cizinců: analýza sousedství,
2019
rezidenčních drah a sousedských efektů
Optimalizace metody sběru dat pro zvýšení kvality a efektivity
Indikátoru
subjektivní
kvality 2018
pracovního života (SQWLi)

Kutilství a jeho význam pro českou národní a kulturní identitu:
současný stav, socio-kulturní a historicko- politické souvislosti, 2018
typologie a využití potenciálu pro místní rozvoj
Vývoj centralizovaného rozhraní pro vytěžování velkých dat z
2018
webových archivů

Zdroj: SOÚ AV ČR. Poznámka: Projekty jsou řazeny podle poskytovatelů.
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2021
2020

2020
2022

Tabulka 3.4.2 – Souhrnné údaje o projektech podporovaných z Operačních programů
řešených v SOÚ AV ČR v r. 2019
Poř.
číslo

Identifikační č. projektu

Poskytovatel

Řešitel/spolu
řešitel

1

CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006486

OP Z

Stöckelová, T.

2

CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0006269

OP Z

Švarcová, M.

3

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001796

OP VVV

Krejčí, J.

4

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008471

OP VVV

Kostelecký T.

Doba řešení

Název

Od
Posílení znalosti základny samospráv pro
2017
snižování a ukončování bezdomovectví
OSVČ jako prekérní práce aneb zabraňme
2017
dalšímu znevýhodnění žen na trhu práce
CSDA Research – Výzkumný program 2017
Českého sociálněvědního datového archivu:
Česká republika v Mezinárodním programu
sociálních šetření ISSP, výzkum kvality dat a
zdrojů dat
Mezinárodní
mobilita
pracovníků SOÚ

výzkumných

2018

Do
2019
2020
2020

2019

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. 2019
Poř.

Identifikační

Druh

Řešitel/

číslo

č. projektu

projektu

spoluřešitel

Název

Akronym

Doba řešení
Od

Do

SERISS

2015

2019

PLATO

2017

2020

GENDERACTI
ON

2017

2021

TEACHENER

2016

2019

GE Academy
Gender SMART

2019
2019

2021
2022

1

654221

H2020

Krejčí, J.

2

722581

H2020

Mansfeldová Z.

3

741466

H2020

Linková, M.

Erasmus +

Durďovič M.

H2020
H2020

Linková, M.
Linková, M.

7

CESSDA

Krejčí, J.

SERISS – Synergies for Europe's Research
Infrastructures in the Social Sciences
PLATO – The Post-crisis Legitimacy of
the European Union European Training
Network
GENDERACTION – GENDer equality in
the ERA Community To Innovate policy
implementatiON
TEACHENER – Integrating Social
Sciences and Humanities into Teaching
about Energy
GE Academy – Gender Equality Academy
Gender SMART – Gender SMART Science
Management of Agriculture and life
sciences, including Research and Teaching
CESSDA Widening Activities 2019

2019

2019

8

CESSDA

Krejčí, J.

CESSDA Training Activities 2019

2019

2019

9

CESSDA

Krejčí, J.

CESSDA EQB 2019

2019

2019

10

CESSDA

Krejčí, J.

CESSDA Training Group

2019

2019

11

IVF

Sedláčková M.

Visegrad scholarship

2018

2019

4

5
6

824585
824546

Zdroj: SOÚ AV ČR
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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. Modely péče a strategie slaďování práce a rodiny u migrantů v České republice
Řešitel: Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Doba řešení projektu: 2017–2019
Cílem projektu bylo rozvinout koncept transnacionálních rodin a jeho prostřednictvím
zmapovat strategie kombinace práce a rodiny u rodin imigrantů z Vietnamu a Ukrajiny
žijících v České republice. Projekt umožnil získat vhled do integračních procesů migrantů
prostřednictvím výzkumné otázky: Jaké jsou modely péče v rodinách vietnamských
a ukrajinských migrantů a jaký mají vliv na vztahy v rodině a integraci druhé generace
migrantů v České republice? Výsledky výzkumu ve formě odborných vědeckých publikací
se zaměřily na (1) institucionální analýzu migrační politiky a nástrojů sociálního státu,
(2) analýzu statistických dat o populaci migrantů včetně jejich rodin a jejich pozice na trhu
práce, (3) kvalitativní analýzu strategií kombinace práce a rodiny a zkušeností druhé generace
migrantů s procesem integrace a (4) analýzu sociálních médií. Informace o projektu a jeho
výstupech v podobě vydaných článků jsou zveřejněny na webové stránce projektu:
rodinymigrantu.soc.cas.cz.
2. Změna poměru mužů a žen ve vyšším vzdělání a transformace sňatkového trhu
a rodinných vztahů
Řešitelka: prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Doba řešení projektu: 2017–2019
Ve většině rozvinutých zemí se v posledních letech změnil poměr mužů a žen ve vyšším
vzdělání. Cílem projektu bylo systematicky studovat vztah mezi změnou podílu mužů a žen
ve vzdělávacím systému, sňatkovým trhem a genderovými rolemi v rodině. Projekt se skládal
ze čtyř podtémat: výzkumu partnerských preferencí, výzkumu existujících vzorců
vzdělanostního párování, výzkumu vztahu mezi vzdělanostním párováním a zaměstnaností
a vztahu mezi vzdělanostním párováním a dělbou práce v rodině. Projekt byl kvantitativně
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orientovaný a kombinoval analýzy velkých kvantitativních výběrových šetření a analýzy dat
z internetových seznamovacích portálů. V roce 2019 tým pokračoval v analytických
a publikačních činnostech. Výsledkem byla mimo jiné studie publikovaná v Journal of Family
Issues na téma domácích prací a analýzy sňatkového trhu a partnerských preferencích
publikované v Sociologickém časopise.
3. Bezdětnost a jednodětné rodiny: příspěvek k vysvětlení nízké plodnosti v České
republice
Řešitel: PhDr. Hana Hašková, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Doba řešení projektu: 2017–2019
Výzkumný projekt se zaměřil na vysvětlení příčin, zkušeností a mechanismů posilujících
nízkou úroveň plodnosti v České republice. Konkrétně zkoumal bezdětnost a jednodětnost,
které přispívají k nízké úrovni plodnosti pod hranicí prosté reprodukce. Výzkum kombinoval
sekundární analýzu statistických dat obsahujících informace o historii událostí se sběrem
a analýzou biografických rozhovorů. Kvantitativní analýza odhalila faktory, které přispívají
k nízkým reprodukčním plánům. Kvalitativní analýza, včetně longitudinální případové studie,
postavené na opakovaných rozhovorech s komunikačními partnery a partnerkami z předchozí
studie, přiblížila významy, které přikládají bezdětní a rodiče jedináčků svým reprodukčním
trajektoriím. Výsledky výzkumu byly prezentovány na zahraničních i domácích konferencích,
dále byly publikovány v časopisech Sociological Research Online, The History of the Family,
Demografie, Journal of International Women‘s Studies, Anthropological Researches and
Studies a Fórum sociální politiky. Další dva články byly přijaty k publikaci a vyjdou v roce
2020 v 2. čísle Sociologického časopisu/ Czech Sociological Review a další článek byl přijat
k publikaci v roce 2020 v 1. čísle časopisu Gender a výzkum/ Gender and Research.
K publikování byly dále přijaty tři knižní kapitoly, které vyjdou u prestižních zahraničních
nakladatelství Springer, Cambridge University Press a Manchester University Press. Další tři
články byly odevzdány do recenzního řízení v prestižních zahraničních časopisech.
4. Návrat náboženství do veřejného prostoru: česko-slovenské srovnání
Řešitel: prof. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Doba řešení projektu: 2017–2019
Projekt cílil k vytvoření komparativní studie vývoje etablovaných církví v České republice a na
Slovensku během posledních 25 let. Zvláštní pozornost byla věnována současným trendům
náboženského vývoje, vztahům mezi státem a církvemi a jejich přítomnosti ve veřejném
prostoru, zejména restitucím církevního majetku v České republice, změnám veřejného
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působení a sociálních služeb poskytovaných církvemi a politické/veřejné rétorice odkazující
na křesťanské kořeny v souvislosti s imigrací. Tyto otázky byly studovány „shora“,
prostřednictvím analýzy publikovaných zdrojů, rozhovorů s představiteli církví/státu
a sociálních služeb a pozorování, i „zdola“ prostřednictvím analýzy sociologických výzkumů,
veřejného diskursu a vnějších interview. Klíčovými otázkami bylo, jak fungují etablované
církve

„zástupně“

v kontextu

náboženských/spirituálních

minorit

s rostoucí
a jak

se

mírou
tato

sekularizace
„zástupnost“

a rozšiřováním
mění

v kontextu

postsekulárních společností. V prvním roce se výzkum zaměřil na analýzy tištěných médií,
na sekundární kvantitativní analýzy dostupných sociologických výzkumů a na sběr a analýzu
kvalitativních dat. Výzkum využil mezinárodní data z EVS a ISSP, dále se nově objevila
možnost analyzovat individuální data z českých sčítání lidu. Rovněž byla provedena
regionální analýza religiozity ve specifické oblasti českého Slezska. Jelikož byla v Česku
znovuotevřena otázka tzv. církevních restitucí, respektive zdanění tzv. restitučních náhrad,
došlo v roce 2018 z důvodu komplikované dostupnosti datových zdrojů a možností analytické
práce k modifikaci projektu. Musela tedy být (prozatím) opuštěna témata financování církví
a změn v jejich vztazích ke státu, výzkum se naopak výrazněji zaměřil na přítomnost
náboženství a církví ve veřejném prostoru, a to i v historické perspektivě. Poslední rok práce
na projektu byl věnován analýze některých dosud nestudovaných dílčích témat: vlivu
náboženství a církví na média, kulturu a veřejný prostor, sociálním otázkám, monasticismu
aj., ve všech případech v komparativní česko-slovenské perspektivě. Dílčí výsledky práce na
projektu byly průběžně prezentovány na zahraničních konferencích i tuzemských
konferencích, jednotlivé studie byly zároveň publikovány v recenzovaných časopisech.
V posledním roce projektu bylo hlavním úkolem zpracování závěrečné monografie analyzující
disparátní vývoj státně-církevních vztahů, církví jako takových, i religiozity a její artikulace ve
veřejném prostoru v České a Slovenské republice po rozdělení společného státu. Byl také
vydán Malý slovník českých nekatolických náboženských osobností 20. a 21. století a jedna
studie. Rukopis další knihy – Nešporova Česká a slovenská religiozita po rozpadu společného
státu: Náboženství Dioskúrů – prošel recenzním řízením a byl přijat do tisku.
5.

Lokální reakce na změnu klimatu v České republice sociologickou perspektivou

Řešitel: doc. Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Doba řešení projektu: 2017–2019
Sociologie může nabídnout nový pohled na některé klíčové aspekty výzkumu změny klimatu.
Hlavním cílem projektu bylo přispět k porozumění tomu, jak česká města a obce a jejich
obyvatelé reagují na „globální změnu klimatu“ a na její lokální projevy. Současně projekt
zjišťoval, jak je problematika změny klimatu zobrazována v mediálním diskursu, jak ji vnímají
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experti i široká veřejnost a jaké podmínky města a obce mají, aby na ni reagovaly. V roce 2019
pokračoval výzkum reakcí na klimatickou změnu v šesti obcích vybraných pro komparativní
studie. Tým v těchto lokalitách sbíral kvalitativní data, a to zejména hloubkové rozhovory
s aktéry lokální správy, s lokálně aktivními občany nebo s experty, a fotodokumentaci. Práce
týmu v roce 2019 dále spočívala v analýze dat sesbíraných v průběhu řešení projektu
a v přípravě výstupů. Členky týmu odevzdaly do recenzního řízení další čtyři publikace, z toho
dva články do časopisů s IF a dva do časopisů vedených v databázi Scopus. Tři z těchto čtyř
výstupů byly zaslány do mezinárodních časopisů.
6.

Role intimity v české kontroverzi ohledně domácích porodů

Řešitelka: Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Doba řešení projektu: 2018–2020
Projekt – první svého druhu v Česku – usiluje o vybudování aktuální a robustní empirické
evidence o kontroverzní problematice domácích porodů. Tato kontroverze se projevuje
mj. v relativně nedávných pokusech postavit domácí porody mimo zákon s tím, že jde
o nepřijatelné ohrožení života dítěte a projev nezodpovědnosti matky, které vyvolaly řadu
protireakcí v podobě různých iniciativ bránících právo matky zvolit si místo porodu.
Kontroverze stran domácích porodů je mj. diskuzí o tom, kdo jsou v politické debatě
relevantní experti a jaké vědění je považováno za legitimní. V roce 2019 se řešitelský tým
zaměřil na analýzu expertních diskusí zaměřených na vymezování toho, kdo je expertem
v oblasti intimity porodu - jakým způsobem je konstruována expertiza o ženském těle na
straně porodních asistentek, žen-rodiček a porodníků.
7.

Rodičovské tužby a intence gayů, leseb a bisexuálních mužů a žen v České republice

Řešitelka: PhDr. Hana Maříková, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Doba řešení projektu: 2018–2020
Projekt je zaměřený na zkoumání v České republice doposud nedostatečně sledovaného
tématu rodičovských tužeb, intencí u LGB jedinců, a to z neheteronormativního hlediska.
Prostřednictvím kombinace kvantitativního a kvalitativního výzkumu se zaměřuje
na explanaci faktorů, které ovlivňují jejich variabilitu, stejně jako na porozumění tomu, jak
jsou utvářeny a s jakými významy je aktéři spojují. Kombinace různých výzkumných postupů
umožňuje komplexnější objasnění sledované problematiky způsobem, který nenabízí
uplatnění pouze jednoho z nich. Výsledky výzkumu přispějí k vysvětlení proměn v oblasti
intimity pozdně moderní společnosti a interference mezi sexuálními a (ne)rodičovskými
identitami. Cílem projektu je: (a) vysvětlit z neheteronormativního hlediska variabilitu
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rodičovských tužeb a intencí u LGB populace, (b) porozumět tomu, jak jsou utvářeny
v prostředí naší společnosti, (c) přispět k pochopení změn, které se odehrávají v soudobé
společnosti v oblasti intimity. V roce 2019 bylo provedeno online reprezentativní šetření
rodičovských tužeb, intencí a realizovaného rodičovství u jedinců identifikujících se jako
gayové, lesby, bisexuálové a bisexuálky spolu se specifickou skupinou osob s heterosexuální
identitou (dotazník vyplnilo celkem 796 osob, tj. 49 % mužů a 51 % žen). Z tohoto
dotazníkového šetření byly v srpnu 2019 prezentovány předběžné výsledky na konferenci ESA
konané v Manchesteru (v rámci výzkumné sítě RN13 Sociology of Families and Intimate
Lives) a byl publikován článek v recenzovaném časopise Fórum sociální politiky č. 6/2019
(tj. Bariéry versus preferované formy rodičovství u neheterosexuální populace). Dále
pokračoval kvalitativní výzkum dané problematiky, bylo provedeno dalších 30 hloubkových
rozhovorů s bezdětnými jedinci i rodiči s neheterosexuální identitou. Byla také dokončena
právní analýza týkající se pojetí rodičovství a partnerství v českém právu, která bude
publikována v roce 2020.
Více o projektu lze nalézet na webu homoparentalita.soc.cas.cz.
8.

Metodologie a realita chudoby: Česká republika v evropském kontextu

Řešitelka: PhDr. Martina Mysíková, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Doba řešení projektu: 2018–2020
Ekonomie chudoby dosud nebyla v České republice důkladně zkoumána, ač jde o vysoce
aktuální téma. Stejně tak otázka mezinárodní srovnatelnosti indikátorů chudoby zůstává
v evropském kontextu stále nezodpovězená. Projekt tak 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 2019 probíhaly
zejména analýzy subjektivní chudoby a metodologie měření příjmové chudoby. Byly
publikovány tři články v recenzovaných časopisech, dva texty byly zaslány do recenzního
řízení a další dvě studie byly rozpracovány.
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9.

Transformační procesy po roce 1989 optikou přeměny výzkumných ústavů

chemického průmyslu
Řešitelka: Mgr. Blanka Nyklová, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Doba řešení projektu: 2018–2020
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 je: (1) zmapovat postavení
výzkumných ústavů v pozdním socialismu a po roce 1989 (za pomoci 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/kyň týkající se přeměny vědy a společnosti jako takové (prostřednictvím
biografických rozhovorů), (4) zmapovat překážky, hodnocení a význam environmentalizace
vědy před rokem 1989 a po něm (veškeré výše uvedené výzkumné metody). Projekt
je teoreticky ukotven ve studiích vědy a techniky a jejich zaměření na socioekonomický
rozměr vědění a jeho přenosu, na vědce a vědkyně a na dopady změn v širším
socioekonomickém a politickém rámci na jejich genderované biografie. Dílčím cílem
je vyhodnotit dopady transformace na biografie a porozumění transformaci českých chemiků
a chemiček pracujících v těchto výzkumných ústavech a zanalyzovat ztrátu znalosti
způsobenou rušením těchto výzkumných ústavů během transformace. V roce 2019 byly
do recenzního řízení odeslány dva anglojazyčné články o vizuální reprezentaci aplikované
chemie a o mezinárodní výměně vědeckých poznatků v rámci aplikovaného chemického
výzkumu v období normalizace. Připraven byl také článek o zlepšovatelství a vynálezectví pro
český historický časopis.
10.

Sociální stratifikace v České republice a střední Evropě: 1968–2018

Řešitel: doc. Ing. Jiří Večerník, CSc.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Doba řešení projektu: 2018–2020
S využitím historických pramenů a datových souborů existujících sociologických
a statistických šetření projekt porovnává historii stratifikačního výzkumu a vývoj sociální
struktury v České republice, Maďarsku, Polsku a na Slovensku od komunistických časů,
a to rovněž v porovnání s Rakouskem. Nejprve prozkoumává dějiny stratifikačního výzkumu
od jeho empirických počátků do současnosti, dále se věnuje hlavním konceptům sociální
stratifikace po roce 1990. Poté popisuje trendy v základních dimenzích sociální struktury
v jednotlivých zemích včetně vzorců mobility a vnímání nerovnosti. Posléze se zaměřuje
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na jednotky sociální struktury s ohledem na proměny rodiny a struktury domácnosti.
Nakonec se věnuje vztahům „vertikálních“ a „horizontálních“ dimenzí sociální struktury.
Kromě jiných dat především používá komparativní evropské šetření EU-SILC, doposud pro
stratifikační účely téměř nevyužívané. V roce 2019 vyšly dva články v impaktovaném časopise.
11.

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: 2018–2020
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 umožní 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 má potenciál
přinést specifický vhled do výsledků postsocialistické transformace a do procesů proměny
a komodifikace venkova. V roce 2019 byl nasbírán soubor kvalitativních rozhovorů, dále byl
zorganizován mezinárodní workshop věnovaný problematice sociálního znevýhodnění na
venkově a podařilo se publikovat monotematické číslo časopisu Sociologia Ruralis věnované
chudobě na venkově, obsahující příspěvky tří členů mezinárodního projektového týmu.
12.

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
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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.
13.

Úroveň a zdroje volební volatility v postkomunistické Evropě

Řešitel: doc. PhDr. Lukáš Linek, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Doba řešení projektu: 2019–2021
Cílem projektu je (1) teoretická a metodologická inovace výzkumu volební volatility na
individuální úrovni, která bere v potaz nejen přechody mezi stranami, ale i přechody mezi
účastí a neúčastí, a (2) analýza úrovně volební volatility v postkomunistických státech a jejích
důvodů na individuální i kontextuální úrovni. Projekt zkoumá úroveň a důvody volební
volatility v postkomunistických zemích. Řešitelský tým se primárně zaměřuje na volatilitu na
individuální úrovni v po sobě jdoucích parlamentních volbách. Volební volatilitu chápe jako
změnu ve volebním chování způsobenou nejen přesuny voličů mezi stranami, ale i přesuny
mezi účastí a neúčastí. Projekt se skládá ze dvou částí: (1) určení úrovně volební volatility a její
dekompozice dle novosti stran (vnitro-systémová a vně-systémová), pozice stran
ve stranickém systému (vnitro-bloková a mezi-bloková) a účasti (přesuny mezi stranami,
přesuny mezi účastí a neúčastí), (2) testování různých vysvětlení volební volatility a jejích
jednotlivých komponent. Projekt využije sekundární analýzu dat z povolebních a panelových
studií. Teoretická a metodologická inovace se týká například přesnější definice volební
volatility a jejích jednotlivých částí, její systematické implementace v postkomunistických
státech či v porovnání zjištění z povolebních a panelových studií.
14.

Dráhy bydlení miléniálů: Rostoucí napětí mezi normalizací vlastnického bydlení a

zhoršující se finanční dostupností bydlení v ČR
Řešitel: Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Doba řešení projektu: 2019–2021
Projekt se zaměřuje na výzkum současných kariér bydlení ve vybraných městech Česka
u generace mladých lidí, narozených mezi roky 1985 a 2000, kteří aktuálně čelí prudce
rostoucím cenám bydlení a poklesu dostupnosti bydlení. Cílem projektu je zkoumat hlavní
strategie, kterými se mladí lidé s problémem klesající dostupnosti bydlení vyrovnávají. Tyto
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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 proběhne ve čtyřech městech. Svými poznatky hodlá
projekt přispět k mezinárodnímu základnímu výzkumu v oblasti generačních nerovností,
nerovností bydlení nebo vývoje bytových systémů. Cílem projektu je také prozkoumat, jakým
způsobem se mladí lidé označovaní jako mileniálové snaží řešit současnou prudce
se zhoršující dostupnost bydlení, a odhadnout dopady jejich strategií a případných politik na
budoucí vývoj bytového systému a nerovnosti v oblasti bydlení v Česku.
15.

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

sousedských efektů
Řešitel: RNDr. Martin Šimon, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Doba řešení projektu: 2019–2021
Projekt je zaměřen na výzkum nárůstu nerovností a rezidenční segregace v městských
oblastech, které představují klíčovou výzvu pro současné veřejné politiky. Téma rezidenční
segregace a rezidenční mobility cizinců uchopuje pomocí inovativních metod a nových
datových zdrojů, které prohlubují poznání mechanismů rezidenční segregace a jejího vlivu na
sociální kohezi. Navržený projekt má tři základní cíle. Prvním cílem je prozkoumat rezidenční
segregaci v Česku pomocí inovativní metody využívající tzv. individualizovaných sousedství.
Druhým cílem je zmapovat a analyzovat rezidenční mobilitu všech co do počtu významných
minorit v Česku s ohledem na místo bydliště, věk, pohlaví a typ bydlení. Třetím cílem je
analyzovat vliv kontextu sousedství na rezidenční volbu a rezidenční trajektorie minorit.
Projekt bude analyzovat všechny početně významné minority v Česku. Navržený projekt
přináší nové metody a možnosti analýzy, které přesahují v současnosti běžně používané
metody ve výzkumu měst a v migračním výzkumu v Česku.
16.

Optimalizace metody sběru dat pro zvýšení kvality a efektivity Indikátoru

subjektivní kvality pracovního života (SQWLi)
Řešitel: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Doba řešení projektu: 2018–2020
Projekt představuje další etapu v dlouhodobém mapování kvality pracovního života (KPŽ)
v České republice pomocí indikátoru Subjective Quality of Working Life index (SQWLi).
V předchozí fázi byla v rámci projektu Proměny kvality pracovního života (TA ČR,
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TD020046) finalizována obsahová podoba výzkumného nástroje (dotazníku) pro měření KPŽ
a vypracována metodika pro jeho dlouhodobé používání v průzkumech prováděných
osobním dotazováním respondentů. V průběhu projektu je prováděno paralelní šetření
metodou osobního rozhovoru, telefonického dotazování a on-line panelu a budou
analyzovány rozdíly, resp. dopady změny modu na výsledky. Na základě toho je připraven
mechanismus synchronizace modů a připravena metodika pro budoucí realizaci sběru dat
telefonicky a/nebo on-line tak, aby byla zachována srovnatelnost dat v celé dosavadní časové
řadě, tj. od roku 2011 (kvalitapracovnihozivota.vubp.cz). Přínosem projektu má být výrazné
zvýšení efektivity dlouhodobého mapování KPŽ v České republice snížením nákladů na sběr
dat, resp. zvětšením rozsahu výběrového souboru. Díky tomu bude do budoucna umožněno
sledovat vývoj, změny, příležitosti a ohrožení nejen na úrovni pracovního trhu v ČR jako
celku, nýbrž nově také v dílčích segmentech, jako jsou specifické skupiny zaměstnanců
(např. věkové), ohrožené skupiny pracujících, jednotlivá odvětví, menší regionální celky
a oblasti atp.
17.

Podmínky a zdroje pro udržitelný rozvoj kvality pracovního života v ČR v éře

nastupující průmyslové revoluce
Řešitel: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Doba řešení projektu: 2018–2020
Projekt, interdisciplinární obsah řešení a výstupy reagují na dynamické proměny společnosti,
na nové trendy světa práce v souvislosti s nastupující 4. průmyslovou revolucí, na změny
a záměry budoucí sociální dimenze EU, na globalizační, geopolitické a další změny, které
se dotýkají a v budoucnu nadále budou dotýkat kvality pracovního života (KPŽ) ekonomicky
aktivní populace, kvality života rodin i udržitelnosti a celkového rozvoje společnosti. Projekt
je zaměřen na nové, v ČR chybějící nástroje a postupy (komplexní model KPŽ a model
a metodika pro identifikaci a řízení celospolečenských nákladů ztrát z nízké úrovně prevence
pracovních rizik). Cílem projektu je vytvoření nových modelů a nástrojů pro hodnocení stavu
a vývoje kvality pracovního života v ČR (komplexně spojující klíčové objektivní
charakteristiky i subjektivně vnímané aspekty práce) v dynamicky se proměňující společnosti,
její ekonomiky, společenských vztahů a dalších konkrétních podmínek. Modely a nástroje
budou podle povahy obsahu a charakteru uzpůsobeny určeným uživatelům na různých
úrovních (na makro úrovni i podnikové úrovni) a poskytnou základ pro efektivní řízení i pro
možné ovlivňování budoucí KPŽ v ČR.
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18.

Změny vybavenosti venkovských obcı� základnı�mi službami a dopady na jejich

obyvatele
Řešitel: PhDr. Josef Bernard, Ph.D.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Doba řešení projektu: 2019–2021
Projekt reaguje na aktuálně probíhající diskuse o regionální politice v Česku, které se týkají
občanské vybavenosti a různých druhů infrastruktur v obcích. Ve veřejné diskusi se stále více
prosazuje názor, že z českých vesnic postupně mizí různé druhy služeb a že tento úbytek
znamená ohrožení kvality života na venkově. Cílem projektu je vytvořit solidní datovou
základnu využitelnou pro analýzu skutečně existujících změn vybavenosti venkova. Rigorózní
analýza umožní posoudit, je-li třeba v této oblasti vytvářet pobídky na podporu veřejných
a soukromých služeb, které by se mohly stát součástí regionální politiky v rámci Česka. Jedná
se o projekt aplikovaného výzkumu. Výzkumný tým úzce spolupracuje s Ministerstvem pro
místní rozvoj, které v současné době připravuje návrh Strategie regionálního rozvoje ČR
2021+. Tato strategie bude tvořit podklad pro regionální politiku státu v následujících letech.
Výzkum vybavenosti venkova má ukázat, jakou roli v regionální politice státu má hrát
podpora obslužnosti venkova a jakou formou lze nedostatky v obslužnosti kompenzovat.
Zároveň spolupracujeme se Sdružením místních samospráv, které zastupuje zájmy malých
obcí. Projekt vytvoří pro starosty malých obcí informační základnu o tom, jak je na tom jejich
obec z hlediska vybavenosti v porovnání s jinými podobnými obcemi a jakým způsobem lze
situaci ovlivnit.
19.

Kumulativní efekty sociálního znevýhodnění na zdraví a kvalitu života

Řešitelka: prof. PhDr. Dana Hamplová, PhD.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Doba řešení projektu: 2019–2021
Cílem projektu je vyhodnotit vliv socioekonomických podmínek na kvalitu života a zdraví pro
aplikovanou sféru v multidisciplinární perspektivě. Projekt se soustřeďuje na několik dílčích
okruhů: chce (1) vyhodnotit vliv pracovních a bytových podmínek, rodinné situace, širší
sociální opory a dalších relevantních sociálních faktorů na životní styl, rizikové chování
a fyzické a duševní zdraví, (2) vyhodnotit kumulativní vliv sociálního znevýhodnění na zdraví
a kvalitu života a (3) použít multidisciplinární přístupy a propojit sociologickou
a epidemiologickou perspektivu při vytváření pokladů pro aplikovanou sféru.
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20.

Nápady do praxe

Řešitel: RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Doba řešení projektu: 2019–2020
Hlavním cílem projektu je zajistit úspěch a prosperitu Česka s ohledem na výzvy budoucnosti,
dosáhnout vyšší konkurenceschopnosti české ekonomiky a zvýšit podnikavost, efektivitu
zhmotňování výsledků, a tím blahobyt občanů a organizací. Projektovým cílem je usnadnit
a urychlit proces transformace nápadů v efektivní realizaci cestou zvyšování počtu úspěšných
transferů nápadů do praxe. Výstupem projektu bude metodika v podobě publikace doplněné
inteligentní webovou aplikací, která provede inovátora od vzniku jeho nápadu až k jeho
úspěšné realizaci. Ve webové aplikaci budou uplatněny principy umělé inteligence, zejména
pak metody rozhodování opírající se o strukturované znalosti ve formě znalostních ontologií
a sémantických vazeb. Ke splnění cílů projektu a dosažení plánovaných výstupů jsou
realizovány celkem 3 etapy projektu. V první etapě probíhá ověření hypotéz nízké úrovně
inovační aktivity v ČR a jejích příčin. Na základě těchto zjištění bude ve druhé etapě
formulována metodika, jak uvést nápady do praxe, která bude ve třetí etapě projektu doplněna
inteligentní webovou aplikací, pomáhající navádět jednotlivce – inovátora jednoduše k cíli.
Hlavním řešitelem projektu je prof. Dr. Zdeněk Souček, DrSc. (Collective Consulting, s. r. o.).
21.

Škola jako integrační partner

Řešitelka: Mgr. Yana Leontiyeva, Ph.D.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Doba řešení projektu: 2019–2021
Projekt Škola jako integrační partner (INTEGRÁČEK) se zaměřuje na vzdělávání a situaci dětí
cizinců a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na základních školách v Praze. Cílem
projektu je (1) zmapovat integraci dětí s OMJ na pražských školách, (2) shromáždit příklady
dobré praxe, (3) identifikovat problematické oblasti na straně škol, rodičů a žáků
a (4) navrhnout a odzkoušet nástroj na monitoring vzdělávání dětí s OMJ. Zjištěné poznatky
poslouží k lepšímu nastavení integračních opatření v hlavním městě Praze a ke zlepšení
komunikace mezi školami, městskými částmi a Magistrátem hl. m. Prahy, který je aplikačním
garantem projektu.
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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. Změny v životním stylu dětí a s tím
související způsoby trávení a prožívání volného času ovlivňuje řada sociodemografických,
kulturních, ekonomických i ekologických faktorů. Lze očekávat, že reálný význam volného
času poroste, a poroste tedy i potřeba výchovy k těm životním etapám, které nejsou
bezprostředně spojeny s prací. Výstupem projektu budou proto pedagogické nástroje
k rozšíření tzv. volnočasové kompetence dětí staršího školního věku, které by měly přispět
k tomu, že na konci své školní docházky děti budou schopny kritičtěji hodnotit nabízené
volnočasové aktivity, mít větší odolnost vůči patologickým formám trávení volného času
a posílí návyky, které mohou vést k aktivnímu životnímu stylu, který bude mít pozitivní
přínos pro kvalitu jejich života. Jedná se o projekt aplikovaného výzkumu, na jehož řešení se
kromě týmu SOÚ AV ČR podílejí Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, která je
hlavním řešitelským pracovištěm projektu, a dále MEDIAN, s. r. o., a Salesiánský klub
mládeže, z. s. Dům Ignáce Stuchlého.
23.

CSDA – Český sociálněvědní datový archiv

Řešitel: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba řešení projektu: 2016–2019
Projekt měl dva hlavní cíle: (1) podporu činnosti a rozvoje sociálněvědní výzkumné
infrastruktury poskytované Českým sociálněvědním datovým archivem (ČSDA) a (2) zajištění
zapojení České republiky do velké panevropské výzkumné infrastruktury CESSDA. ČSDA
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. ČSDA 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. ČSDA 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
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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. CSDA – Český sociálněvědní datový archiv je projektem Cestovní mapy
České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta
2016 až 2022. V letech 2020–2022 budou popsané aktivity pokračovat v návazném projektu,
který byl v roce 2019 schválen MŠMT a Vládou ČR na základě výsledků hodnocení
výzkumných infrastruktur mezinárodním panelem. Stránky archivu ČSDA: archiv.soc.cas.cz.
24.

ESS-CZ Český národní uzel ESS

Řešitelka: Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba řešení projektu: 2016–2019
Český národní uzel panevropské distribuované výzkumné infrastruktury (dále jen „VI“)
European Social Survey (dále jen „ESS“) sídlí v SOÚ AV ČR. European Social Survey (ESS)
je dlouhodobý výzkumný program, 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 spravuje evropské výzkumné konsorcium ESS ERIC,
založené Velkou Británií. Dalšími členy ESS ERIC jsou Belgie, Česká republika, Estonsko,
Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Litva, Německo, Nizozemsko, Norsko, Maďarsko, Polsko,
Portugalsko, Rakousko, Slovinsko, Švédsko. Švýcarsko je pozorovatelskou zemí a další země
spolupracují jako hosté. Náplní ESS je příprava a realizace mezinárodních kvantitativních
výzkumů

hodnot,

postojů,

chování

a

sociodemografických

a

sociostrukturálních

charakteristik populací evropských zemí. Výzkumná šetření probíhají každé dva roky.
Poslední vlna ESS Round 9 (2018) byla věnována výzkumu postojů veřejnosti ke klimatickým
změnám, energetické bezpečnosti a energetickým preferencím a postojům k sociálnímu
zabezpečení v měnící se Evropě. ESS-CZ je projektem Cestovní mapy České republiky velkých
infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022. V letech
2020–2022 budou popsané aktivity pokračovat v návazném projektu, který byl v roce 2019
schválen MŠMT a Vládou ČR na základě výsledků hodnocení výzkumných infrastruktur
mezinárodním panelem. Data lze po registraci získat na www.europeansocialsurvey.org/data/.
Další výsledky jsou k dispozici na webových stránkách ess.soc.cas.cz.
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25.

Národní kontaktní centrum – gender a věda 2017–2020

Řešitelka: Mgr. Marcela Linková, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba řešení projektu: 2017–2020
Projekt zabezpečuje funkce národního kontaktního centra pro oblast genderové rovnosti
a genderového mainstreamingu v Horizontu 2020 s celorepublikovou působností. Jeho cílem
je naplňovat prioritu 4: genderová rovnost a genderový mainstreaming Evropského
výzkumného prostoru v Česku prostřednictvím budování kapacit pro účast v Horizontu 2020
a zajištění podpůrných služeb pro zapojení českých institucí do Evropského výzkumného
prostoru. Projekt poskytuje školení, tréninky, konzultace a další podporu českým žadatelům
v oblasti naplňování požadavků na genderovou rovnost v projektech programu Horizont 2020
a při přípravě projektů strukturální změny Pracovního programu Science with and for Society
Horizontu 2020. Zvláštní pozornost je věnována rozvoji kapacit začínajících vědců a vědkyň
pro jejich zapojení do evropského výzkumu prostřednictvím mentoringového programu
a budování mezinárodní spolupráce mentoringových programů soustředěných v evropské síti
eument-net. Projekt dále sleduje a analyzuje stav genderové rovnosti a postavení žen a mužů
v české vědě a poskytuje potřebné údaje evropským institucím. Spolupracuje s relevantními
aktéry státní a veřejné správy (MŠMT, MPSV, Úřad vlády, TA ČR, GA ČR, AV ČR, VŠ)
v prioritě 4: genderová rovnost a genderový mainstreaming, pro které vypracovává
podkladové dokumenty a expertizy a které informuje o evropském vývoji v prioritě
4. Je členem klíčových mezinárodních sítí (eument-net, European Platform for Women
Scientists, ATGender, genderSTE, RINGS). Spolupracuje s podobně orientovanými
podpůrnými a výzkumnými organizacemi v zahraničí, zejména v Evropě, s cílem zajistit
přenos znalostí a zkušeností do českého kontextu a zvýšit povědomí o otázkách genderové
rovnosti ve vědě v české akademické i širší laické komunitě.
26.

Kutilství a jeho význam pro českou národní a kulturní identitu: současný stav,

socio-kulturní a historicko-politické souvislosti, typologie a využití potenciálu pro místní
rozvoj
Řešitel: Petr Gibas, MSc., Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo kultury
Doba řešení projektu: 2018–2020
Kutilství je v současnosti obecně vnímáno jako součást české národní identity, jako český
národní rys, který odkazuje ke specifické historické zkušenosti a paměti národa. Představa
kutilství jako českého národního rysu odkazuje ke zkušenosti s každodenností v období
socialismu, zejména za normalizace, ale má kořeny, jež sahají mnohem hlouběji. Cílem
předkládaného projektu je zachytit a zmapovat současnou podobu kutilství i jeho historii
a zasadit ho do širších sociokulturních a historicko-politických souvislostí a tyto prezentovat
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široké veřejnosti. Zároveň si klade projekt za cíl na základě výzkumu historie kutilství,
proměn a představ s ním spojených zhodnotit potenciál kutilství pro rozvoj místních
komunit, jejich historického a lokálního uvědomění. Projekt má šest cílů, jejichž
prostřednictvím chce: strukturovaně definovat kutilství v jeho soukromé a veřejné dimenzi
(vliv projevů kutilství na genia loci), což umožní typologizaci a kategorizaci výstupů kutilství;
zmapovat ve dvou vybraných sociálně a ekonomicky rozdílných regionech veřejné projevy
kutilství; vyhodnotit možnosti dokumentace, evidence a případné ochrany kutilských výtvorů;
posílit povědomí místních komunit o významu kutilství a jeho výstupů prostřednictvím
výstav a zřízením a provozováním webové stránky, což povede k posílení místních komunit
jako takových, přičemž dostanou prostor k vyjádření jejich vztahu k fenoménu kutilství;
zasadit kutilství a jeho proměny do kontextu sociálního, historického a politického vývoje
v Česku (Československu) s odkazy na širší geopolitický kontext a analyzovat jeho proměny
a jejich dopady na osobní i českou národní identitu a paměťovou kulturu národa; prezentovat
široké veřejnosti kutilství a jeho komplexní historii a současnost jako fenomén, který odráží
proměny každodenního života v nedávné historii a současnosti a může napomoci pochopit
společenské proměny, kterými Česko a národní identita v posledních desetiletích prošly.
V roce 2019 byla v rámci projektu publikována kniha Kutilství: drobná mozaika svépomocné
tvorby.
27.

Vývoj centralizovaného rozhraní pro vytěžování velkých dat z webových archivů

Řešitelka: Mgr. et Mgr. Paulína Tabery
Poskytovatel: Ministerstvo kultury
Doba řešení projektu: 2018–2020
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.
65

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.

Posílení znalosti základny samospráv pro snižování a ukončování bezdomovectví

Řešitelka za partnera projektu: doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.
Poskytovatel: Operační program Zaměstnanost, MPSV
Doba řešení projektu: 2017–2020
Cílem projektu je zvýšit dosud nízkou efektivitu řešení bezdomovectví, která vyplývá
mj. z nedostatku znalostí a dostupných praktických nástrojů na straně místních samospráv.
V rámci projektu bude vytvořena databáze a metodika hodnocení existujících programů
a ve spolupráci se čtyřmi obcemi, dvěma NNO, MPSV a ASZ a na základě zahraniční praxe
bude vyvinut a otestován nástroj sebehodnocení a změny obecních systémů ukončování
bezdomovectví. V rámci projektu vznikne také udržitelná síť aktérů řešících bezdomovectví.
Partneři SOÚ AV ČR v projektu jsou R – Mosty, z. s., a Platforma pro sociální bydlení.
V rámci projektu nejsou plánovány žádné výstupy akademické povahy. V roce 2019 probíhaly
přípravy toolkitu Systémové řešení bytové nouze rodin a jednotlivců na úrovni obcí: Náměty
a doporučení pro města a obce s vysokou mírou bytové nouze.
2.

OSVČ jako prekérní práce aneb Zabraňme dalšímu znevýhodnění žen na trhu práce

Řešitelka: Mgr. Markéta Švarcová
Poskytovatel: Operační program Zaměstnanost, MPSV
Doba řešení projektu: 2016–2020
Projekt se zabývá problematikou prekarizace práce žen OSVČ a reaguje tak na riziko
zvyšujícího se počtu nedobrovolných podnikatelek. Projekt se zaměřuje na výzkum aspektů
prekarity u žen OSVČ, především na rizika podnikání. V rámci projektu realizujeme několik
výzkumných aktivit – sekundární analýzu kvantitativních i kvalitativních dat, analýzy
specifických oblastí podnikání (právní a daňová analýza), sběr nových dat formou fokusních
skupin a individuálních rozhovorů a diseminační aktivity. Cílem projektu je identifikovat
a navrhnout vhodná opatření a doporučení orgánům veřejné správy se specifickým
zaměřením na snižování negativních dopadů podnikání pro skupiny nejvíce ohrožené
nezaměstnaností a ekonomickou neaktivitou či diskriminací na trhu práce a obecně tak
eliminovat rizika podnikání. V návaznosti na předchozí realizaci kvalitativního výzkumu,
tj. v roce 2019, pokračovala realizace 2. klíčové aktivity, která spočívala ve sběru dat formou
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individuálních rozhovorů a fokusních skupin. Sebraná data se převáděla do formy transkriptů
a podrobovala analýze. V rámci této aktivity započala příprava finální publikace shnující
analytická zjištění. V roce 2019 rovněž probíhala realizace klíčové aktivity č. 3 spočívající
v diseminaci doporučení, jak eliminovat prekaritu podnikajícíh žen směrem k orgánům
veřejné správy. Proběhl první kulatý stůl se zástupci a zástupkyněmi orgánů veřejné správy
a několik schůzek s představiteli a představitelkami MPSV, které vedly k vytvoření materiálu
navrhujícímu zacílení výzev dalšího operačního programu evropského sociálního fondu
směrem k podpoře podnikajících žen.
3.

CSDA Research – Výzkumný program Českého sociálněvědního datového archivu:

Česká republika v Mezinárodním programu sociálních šetření ISSP, výzkum kvality dat
a zdrojů dat
Řešitel: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.
Poskytovatel: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, MŠMT
Doba řešení projektu: 2017–2020
Výzkumné aktivity projektu plní současně dva druhy cílů: (1) cíle podpory rozvoje služeb
Českého sociálněvědního datového archivu a (2) cíle řešení vybraných závažných otázek
sociálního výzkumu. Hlavní aktivity navrhovaného programu jsou: (1) realizace tří českých
šetření ISSP, (2) metodologický výzkum nástrojů měření, (3) mapování a analýza datových
zdrojů. Projekt zorganizoval tři po sobě jdoucí šetření programu ISSP v České republice: ISSP
2017 Sociální sítě, ISSP 2018 Náboženství a ISSP 2019 Sociální nerovnosti. Díky tomu bylo
zajištěno české členství a kontinuita českého výzkumu v ISSP do roku 2019. V návaznosti na
to se tým projektu zaměřuje na studium: (a) sociálních sítí a participace v nich, (b) religiozity,
morálních hodnot a chování a role náboženství v politických postojích a (c) sociálních
nerovností a chudoby. Dále se projekt věnuje analýze validity a ekvivalence vybraných
měřicích nástrojů v českých šetřeních a adaptaci vybraných měřicích nástrojů pro použití
v českých šetřeních. Další výzkumná aktivita se věnuje identifikaci, popisu a metaanalýze
českých sociálněvědních empirických šetření provedených do poloviny devadesátých let.
Stránky

projektu:

archiv.soc.cas.cz/csda-research-vyzkumny-program-ceskeho-

socialnevedniho-datoveho-archivu
4.

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků SOÚ

Řešitel: RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.
Poskytovatel: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, MŠMT
Doba řešení projektu: 2018–2019
Cílem projektu byla realizace čtyř stáží juniorních a seniorních výzkumných pracovníků SOÚ
AV ČR na zahraničních výzkumných institucích. Projekt byl zaměřen na posílení
mezinárodní spolupráce, podporu profesního růstu a zvýšení konkurenceschopnosti
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výzkumných pracovníků. V roce 2018 úspěšně proběhly tři stáže a jedna započala
s plánovaným ukončením v prvním čtvrtletí následujícího roku. V roce 2019 byla dokončena
poslední, čtvrtá stáž a zároveň proběhla fáze projektu, v nichž byly výsledky projektu
a znalosti získané během stáží předávány dalším vědeckýcm pracovníkům ústavu a sdíleny
se širší vědeckou komunitou v České republice.

3.6 Charakteristiky zahraničních výzkumných projektů
1.

SERISS – Synergies for Europe’s Research Infrastructures in the Social Sciences

Řešitel za Third Party: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.
Poskytovatel: Horizon 2020, EU
Doba řešení projektu: 2015–2019
Evropa

čelí

obrovským

socioekonomickým

výzvám:

ekonomické

krizi

a vysoké

nezaměstnanosti mladých lidí, stárnutí populace či klimatickým změnám, které nás nutí
změnit energetické, dopravní a ubytovací zvyklosti. Projekt SERISS spojuje tři sociálněvědní
výzkumné infrastruktury – mezinárodní výběrová šetření European Social Survey (ESS)
a Survey for Health Ageing and Retirement in Europe (SHARE) a dále sdružení evropských
datových archivů CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives). Projekt
SERISS měl za cíl dodat Evropské unii, Evropské komisi a vládám členských států spolehlivé
socioekonomické informace. Konkrétní cíle projektu byly následující: (1) lépe reprezentovat
evropskou populaci s důrazem na reprezentaci ohrožených skupin, jako jsou mladí
nezaměstnaní, staří lidé v institucích a migranti, (2) posílit mezinárodní harmonizaci dat,
(3) pracovat na vývoji softwaru pro efektivnější sběr dat, (4) propojit data z výzkumů
s administrativními daty, (5) zajistit etické aspekty výzkumu a ochranu osobních dat
vytvořením EU standardu pro výběrová šetření. SOÚ AV ČR se projektu účastnilo
prostřednictvím ČSDA jako součást konsorcia CESSDA (Linked Third Party). Stránky
projektu: seriss.eu.
2.

PLATO – The Post-Crisis Legitimacy in the European Union. European Training
Network

Řešitelka za partnera projektu: PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.
Poskytovatel: H2020, EU (Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks)
Doba řešení projektu: 2017–2020
PLATO je inovativní Ph.D. program, jehož cílem je připravit budoucí výzkumné pracovníky
a odborníky, kteří přispějí k řešení klíčových politických a ekonomických otázek v systému
víceúrovňového vládnutí. Tým projektu PLATO tvoří síť předních evropských univerzit
a výzkumných organizací a dále organizací z oblasti poradenství, konzultačních služeb
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a občanského sektoru. V současné době se na partnerských univerzitách a výzkumných
institucích v Antverpách, Berlíně, Cambridge, Krakově, Oslo, Paříži, Praze, Twente a ve Vídni
vzdělává patnáct doktorandů a doktorandek, kteří kromě doktorského studia na těchto
univerzitách absolvují ještě speciální společný program připravený konsorciem projektu
PLATO. SOÚ AV ČR se v rámci společné akreditace doktorského studia s FSV UK podílí na
přípravě a vzdělávání jedné zahraniční doktorandky. Bližší informace jsou k dispozici
na webových stránkách www.plato.uio.no.
3.

GENDERACTION – GENDer equality in the ERA Community to Innovate policy

implementatiON
Koordinátorka projektu: Mgr. Marcela Linková, Ph.D.
Poskytovatel: Horizont 2020, EU
Doba řešení projektu: 2017–2021
Genderová rovnost je jednou z pěti priorit Evropského výzkumného prostoru. Ukazuje se,
že akce a politiky se musí zaměřit na legislativní a zejména na institucionální úroveň (kulturní
a institucionální změny) spíše než na individuální úroveň. Projekt GENDERACTION
reflektuje tuto potřebu. Jeho cílem je vytvořit inovační komunitu v oblasti veřejné politiky
výzkumu a inovací pro realizaci genderové rovnosti jako priority 4 Evropského výzkumného
prostoru. Toho projekt dosáhne prostřednictvím vytváření sítí, sdílení osvědčených postupů
a výměny informací o různých politických řešeních, jakož i poskytování školení příslušným
zúčastněným stranám. K tomu byla vytvořena síť zástupců odpovědných národních úřadů
z členských států a přidružených zemí EU. Mezi cílové skupiny projektu patří: vnitrostátní
orgány a subjekty související s implementací ERA a politikou EU v oblasti výzkumu a inovací,
příslušní členové Evropského parlamentu, národní kontaktní místa programu H2020,
organizace platformy zainteresovaných subjektů ERA, evropské projekty podporující rovnost
žen a mužů ve výzkumných organizacích, Evropský institut pro rovnost žen a mužů, Evropská
platforma vědkyň a další. V prvním roce řešení se projekt zaměřil na analýzu implementace
akcí na podporu genderové rovnosti v národních akčních plánech a strategiích ERA
a na genderovou dimenzi Otevřené vědy a inovací.
4.

TEACHENER – Integrating Social Sciences and Humanities into Teaching about

Energy
Řešitel za partnera projektu: Mgr. Martin Ďurďovič, Ph.D.
Poskytovatel: Erasmus+, EU
Doba řešení projektu: 2016–2019
Cílem tříletého vzdělávacího projektu TEACHENER bylo přispět k většímu začlenění
sociálních a humanitních věd do výuky energetiky na technických univerzitách v zemích EU.
Projekt sdružoval sedm partnerských institucí ze čtyř zemí: Polska, České republiky, Německa
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a Španělska. S výjimkou Německa, kde partneři fungovali pod záštitou jedné instituce,
se v ostatních zemích spojilo jedno sociologické pracoviště a jedna technická univerzita.
Na základě spolupráce mezi techniky a sociology byl vyvíjen výukový nástroj ‚Edu-Kit‘, který
obsahuje osm výukových modulů pokrývajících různé tematické okruhy související
se sociálními aspekty energetiky. Poté, co byly vytvořené moduly testovány ve výuce
na technických univerzitách, vznikl webový portál v angličtině, kde jsou k dispozici podklady
pro vyučující/techniky. Projekt byl kofinancován v programu strategického partnerství
Erasmus+ Evropské komise a měl za cíl přispět k rozvoji interdisciplinárních dovedností,
vědomostí a kompetencí, které studentům technických oborů umožní lépe reagovat
na potřeby trhu práce. SOÚ AV ČR se projektu účastnil jako sociologické pracoviště v Česku.
Zapojení do projektu v roce 2019 zahrnovalo rovněž spoluorganizaci zimní školy v Lipsku
a aktivní účast na závěrečné dvoudenní projektové konferenci v Gdaňsku.
5.

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 bude vyvíjet školicí moduly (workshopy, webináře, letní školy, online kurzy aj.)
a školicí materiály šité na míru potřebám institucí. Projekt se zaměřuje na vyplnění mezer
v současném výzkumném prostředí EU, které se v mnoha ohledech vyznačuje přetrváváním
genderových nerovností, jejich opomíjením nebo nedostatečným řešením jednotlivých
aspektů tohoto fenoménu. Potřeba zvyšovat genderové povědomí a kapacity v této oblasti je
sice široce uznána, snahy o její naplnění ale byly až dosud roztříštěné. GE Academy se ve své
činnosti zaměří 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. Zároveň dojde k vytvoření sítě osob s vysokou kompetencí v oblasti poskytování
genderových tréninků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v Evropě. Po celou dobu trvání
projektu bude věnována pozornost hledání způsobů a řešení zajištění udržitelnosti projektu
GE Academy po skončení stávajícího období jeho financování.
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6.

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 dosahování genderové rovnosti v evropských
výzkumných a výzkum podporujících organizacích v oblasti věd o živé přírodě
a zemědělských věd. Konsorcium tvoří 9 institucí z 8 evropských zemí, které budou
spolupracovat na řešení různých aspektů genderové nerovnosti a integraci genderové
perspektivy do obsahu výzkumu. Instituce se budou věnovat například vytváření kultury
genderové rovnosti, rozvoji profesních drah žen a mužů, zastoupení žen a mužů
v rozhodování nebo začlenění genderové dimenze do výzkumu a výuky. Změny v těchto
oblastech bude dosaženo vytvořením individuálních plánů genderové rovnosti, jejichž cílem je
stanovit priority, operacionalizovat cíle a stanovit indikátory jejich dosažení. Plány genderové
rovnosti vytvoří a bude implementovat celkem 7 institucí za pomocí dvou expertních týmů,
které budou mít na starosti monitoring a evaluaci a vzdělávání. Projekt je založen na čtyřech
pilířích: vzájemném učení se, vyvolání reálných změn, monitoringu a evaluaci pokroku
a sdílení výsledků dalším aktérům. Projekt má na všech 7 institucích zajištěnou podporu
vedení a středního managementu.
7.

CESSDA Widening Activities 2019

Řešitel za ČR: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.
Poskytovatel: CESSDA ERIC
Doba řešení projektu: 2019
Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) SOÚ AV ČR byl řešitelem a mezinárodním
koordinátorem interního projektu konsorcia velké evropské výzkumné infrastruktury
CESSDA ERIC, který byl zaměřen na realizaci aktivit podporujících další rozšiřování evropské
velké výzkumné infrastruktury CESSDA ERIC, udržování a posílení spolupráce s datovými
archivy nečlenských zemí v rámci CESSDA Network of Partners, rozvoj archivace a sdílení
sociálněvědních dat a posílení známosti výzkumné infrastruktury CESSDA ERIC
v nečlenských zemích konsorcia. Jednalo se již o druhý projekt uvedeného zaměření
koordinovaný ČSDA a pokračování je plánováno i na rok 2020. Česká republika je členem
CESSDA ERIC, ČSDA je uzlem této distribuované výzkumné infrastruktury a poskytovatelem
jejích služeb v České republice.
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8.

CESSDA Training Activities 2019

Řešitel za ČR: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.
Poskytovatel: CESSDA ERIC
Doba řešení projektu: 2019
Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) SOÚ AV ČR se podílel na realizaci výukového
programu konsorcia velké evropské výzkumné infrastruktury CESSDA ERIC. V roce 2019
např. uspořádal meeting pracovní skupiny programu a podílel se na organizaci návazujícího
semináře o multimediálních prezentacích a webinářích. Dále se podílel na aktualizaci
webového tutoriálu „CESSDA Data Management Expert Guide“ (www.cessda.eu/DMGuide)
a připravil Webinář o datech. Česká republika je členem CESSDA ERIC, ČSDA je uzlem této
distribuované výzkumné infrastruktury a poskytovatelem jejích služeb v České republice.
9.

CESSDA EQB 2019

Řešitel za ČR: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.
Poskytovatel: CESSDA ERIC
Doba řešení projektu: 2019
Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) SOÚ AV ČR se v roce 2019 podílel na projektu
vytváření banky otázek z evropských sociálních výzkumů (European Question Bank - EQB),
připravované konsorciem velké evropské výzkumné infrastruktury CESSDA ERIC. Jedná se
o nástroj na vyhledávání otázek v dokumentaci datových souborů archivovaných v členských
organizacích konsorcia, který bude propojen s centrálním datovým katalogem CESSDA.
Cílem je poskytnout oporu pro vytváření výzkumných nástrojů a metodologický výzkum.
Česká republika je členem CESSDA ERIC, ČSDA je uzlem této distribuované výzkumné
infrastruktury a poskytovatelem jejích služeb v České republice.
10.

CESSDA Training Group

Řešitel za ČR: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.
Poskytovatel: CESSDA ERIC
Doba řešení projektu: 2019
Vedoucí Českého sociálněvědního datového archivu (ČSDA) SOÚ AV ČR je členem výboru,
který řídí program výukových aktivit konsorcia velké evropské výzkumné infrastruktury
CESSDA ERIC. Náklady na činnost výboru (mzdy, cestovné) jsou kryty v rámci interního
projektu CESSDA ERIC. Česká republika je členem CESSDA ERIC, ČSDA je uzlem této
distribuované výzkumné infrastruktury a poskytovatelem jejích služeb v České republice.
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11.

Visegrad scholarship

Řešitel za ČR: PhDr. Markéta Sedláčková, Ph.D.
Poskytovatel: International Visegrad Fund
Doba řešení projektu: 2018–2019
V rámci projektu byl zprostředkován studijní pobyt zahraniční doktorandky, která
v SOÚ AV ČR realizovala výzkum sociální důvěry v česko-slovenském srovnání pod vedením
pracovníků ústavu. Během svého pobytu prezentovala své výstupy v rámci několika
sociologických konferencí a na jednom ze Čtvrtečních sociologických seminářů, pořádaných
ústavem.

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

Popis

Uplatnění výsledku

Ministerstvo

Povědomí české veřejnosti o Fondech EHP a Norska.

Státní a veřejná správa,

financí ČR

Závěrečná zpráva je výstupem výzkumu „Povědomí

akademická sféra

české veřejnosti o Fondech EHP a Norska“. Zpráva
zpracovává výsledky reprezentativního výzkumu, jehož
cílovou skupinou byla populace obyvatel ČR starších 15
let. Sběr dat proběhl v termínu od 5. do 17. ledna 2019
metodou osobního dotazování tazatele s respondentem
– kombinace CAPI a PAPI – na základě
standardizovaného dotazníku. Celkem bylo dotázáno 1
087 respondentů vybraných kvótní metodou podle kraje,
velikosti místa bydliště, pohlaví, věku a vzdělání.
Středisko

Vnímání značky Akademie věd ČR. Závěrečná zpráva je

Státní správa,

společných

výstupem výzkumu „Vnímání značky Akademie věd

akademická sféra

činností AV ČR,

ČR“. Zpráva zpracovává výsledky reprezentativního

v. v. i.

výzkumu, jehož cílovou skupinou byla populace obyvatel
ČR starších 15 let. Sběr dat proběhl v termínu od 5. do
20. října 2019 metodou osobního dotazování tazatele s
respondentem – kombinace CAPI a PAPI – na základě
standardizovaného dotazníku. Celkem bylo dotázáno 1
021 respondentů vybraných kvótní metodou podle kraje,
velikosti místa bydliště, pohlaví, věku a vzdělání.
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Zadavatel

Popis

Uplatnění výsledku

Svoboda zvířat

Názory české veřejnosti na chov a drezúru zvířat žijících

Státní a veřejná správa,

v cirkusech. Závěrečná zpráva je výstupem výzkumu

soukromý sektor činný

„Názory české veřejnosti na chov a drezúru zvířat

v této oblasti.

žijících v cirkusech“. Zpráva zpracovává výsledky
reprezentativního výzkumu, jehož cílovou skupinou byla
populace obyvatel ČR starších 15 let. Sběr dat proběhl v
termínu od 4. do 14. května 2019 metodou osobního
dotazování tazatele s respondentem – kombinace CAPI a
PAPI – na základě standardizovaného dotazníku.
Celkem bylo dotázáno 1 026 respondentů vybraných
kvótní metodou podle kraje, velikosti místa bydliště,
pohlaví, věku a vzdělání.
European Agency

Žádost o informace o aktualizaci databáze FRA nenávisti

Orgány státní a veřejné

for Fundamental

vůči muslimům. Expertní zpráva pro Evropskou

správy, organizace

Rights (FRA)

agenturu pro základní práva (FRA) v rámci zakázky

občanského sektoru

Data collection and research services on fundamental
human rights issue – FRANET, Lot 3 – CR.
European Agency

Stručná tematická zpráva – příspěvek k základním

Orgány státní a veřejné

for Fundamental

právům agentury FRA 2020. Expertní zpráva pro

správy, organizace

Rights (FRA)

Evropskou agenturu pro základní práva (FRA) v rámci

občanského sektoru

zakázky Data collection and research services on
fundamental human rights issue – FRANET, Lot 3 – CR.
European Agency

Žádost o informaci o Chartě základních práv ES.

Orgány státní a veřejné

for Fundamental

Expertní zpráva pro Evropskou agenturu pro základní

správy, organizace

Rights (FRA)

práva (FRA) v rámci zakázky Data collection and

občanského sektoru

research services on fundamental human rights issue –
FRANET, Lot 3 – CR.
European Agency

Žádost o informace o právní pomoci v řízení o

Orgány státní a veřejné

for Fundamental

navrácení. Expertní zpráva pro Evropskou agenturu pro

správy, organizace

Rights (FRA)

základní práva (FRA) v rámci zakázky Data collection

občanského sektoru

and research services on fundamental human rights
issue – FRANET, Lot 3 – CR.
Aperio, o. p. s.

Výživné po rozchodu rodičů. Zkušenosti z praxe.

Státní a veřejná správa,

Kvalitativní analýza dotazů z on-line poradny pro rodiče

neziskový sektor

provozované organizací Aperio.
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Zadavatel

Popis

Uplatnění výsledku

Bertelsmann

Sustainable Governance Indicators 2019. Czechia

Akademická sféra,

Stiftung

Report. Expertní zpráva. Guasti, Petra, Mansfeldová,

publicistika, decizní

Zdenka, Myant, M., Bönker, F. Czechia Report.

sféra, neziskové

Sustainable Governance Indicators 2019. Gütersloh:

organizace

Bertelsmann Stiftung Publishing House, 2019. www.sginetwork.org/2019/Downloads
Evropská komise

Stakeholder consultation: needs assessment.

Státní a veřejná správa

Dvořáčková, Jana, Rozsíval, F., Slezáková, Katarína.
Stakeholder consultation: needs assessment. 1. Praha:
European Commission, 2019. 71 s.
Dvořáčková, Jana, Slezáková, Katarína, Cacace, M.
Quality Standards: Expert and Stakeholder Consultation.
1. Praha: European Commission, 2019. 66 s.
Technologická

Marková Volejníčková, Romana, Švarcová, Markéta.

Státní a veřejná správa,

agentura ČR

Inovace a inovativní prostředí v ČR. Zpráva z

akedemická obec

kvalitativního výzkumu projektu Nápady do praxe. 1.
Praha: Collectiv Consulting, s. r. o., 2019. 30 s.
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 2019 SOÚ AV ČR vydal šest čísel (4× česky, 2× anglicky) recenzovaného
impaktovaného oborového periodika Sociologický časopis / Czech Sociological Review a pět
samostatných odborných recenzovaných monografií. Dále ústav vydával následující
recenzované odborné časopisy: Gender a výzkum / Gender and Research, Naše společnost
a Critical Housing Analysis. Přehled vydaných publikací uvádí Příloha 2 a 3.

3.8.1 Publikační činnost SOÚ AV ČR za rok 2019
Rozsah a struktura publikační činnosti výzkumných pracovníků a pracovnic SOÚ AV ČR
je uvedena v tabulce 3.8.1.1. Ta zachycuje celkovou publikační činnost a současně publikační
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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.
Tabulka 3.8.1 – Přehled publikační činnosti za rok 2019
Typ dokumentu (zdroj: ARL/IPAC)

RIV/not počet
RIV
výsledků

Recenzovaný odborný článek – Jimp

RIV

33

Recenzovaný odborný článek – JSC

RIV

8

Recenzovaný odborný článek – Jost

RIV

11

Recenzovaný odborný článek

RIV

1

Článek v odborném periodiku – nerecenzovaný

not RIV

11

Monografie, kniha jako celek (český jazyk)

RIV

3

Kapitola v monografii (český jazyk)

RIV

7

Kapitola v monografii (cizí jazyk)

RIV

8

Kapitola v monografii (český jazyk)

RIV

1

Konferenční příspěvek ve sborníku

RIV

1

Recenze

RIV

6

Elektronický dokument

RIV

45

Elektronický dokument

not RIV

6

Uspořádání konference, workshopu, výstavy

RIV

31

Uspořádání konference, workshopu, výstavy

not RIV

52

Výzkumná zpráva

RIV

7

Výzkumná zpráva

not RIV

Ostatní výsledky

RIV

2

Ostatní výsledky

not RIV

5

poznámka

Do RIV jako O

Do RIV jako O
Do RIV jako O

Do RIV jako O

130

Celkem záznamů v databázi ARL/IPAC

368

Z toho zařazeno do RIV

164

Do RIV jako O

Zdroj: on-line katalog IPAC: asep.lib.cas.cz/arl-cav/cs/rozsirene-vyhledavani/ ke dni 16. 4. 2020.
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3.9 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, a
to jak formou vědeckých setkání, tak formou společných publikací.
Významným počinem na poli mezinárodní spolupráce bylo zřízení Mezinárodního poradního
sboru Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., který byl ustaven se souhlasem Akademické rady
z předních odborníků v oborech, kterými se zabývá SOÚ AV ČR. Mezinárodní poradní sbor
má celkem osm členů. Mezinárodní poradní sbor se sešel v Praze na svém ustavujícím
zasedání 25. 11. 2019, zvolil si své vedení a připravil plán činnosti na rok 2020. 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
V roce 2019 pokračovala spolupráce na základě oficiální čtyřstranné smlouvy o spolupráci
mezi SOÚ AV ČR a (1) Sociologickým ústavem Čínské akademie sociálních věd, (2) Ústavem
pro filozofii a sociologii Polské akademie věd, (3) Sociologickým ústavem Centra pro sociální
vědy Maďarské akademie věd. SOÚ AV ČR dále spolupracuje s Institute for the Research of
Societies and Science Bulharské akademie věd v Sofii, Sociologickým ústavem Slovenské
Akademie věd v Bratislavě a Institute of Philosophy, Mongolian Academy of Sciences.
Vedoucí oddělení Národní kontaktní centrum – gender a věda Mgr. Marcela Linková, Ph.D.,
působila jako předsedkyně ERAC Standing Working Group on Gender in Research and
Innovation. Významné jsou i další organizační aktivity pracovníků v mezinárodních
vědeckých asociacích jako IPSA, ISA, ISC či ECPR. PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.,
zástupkyně ředitele a vedoucí oddělení Sociologie politiky, je pro období 2016–2020
předsedkyní Výzkumného výboru č. 8 – Legislative Specialists Mezinárodní politologické
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asociace IPSA; Petra Guasti je od roku 2016 až dosud předsedkyní Standing Group Central
and Eastern Europe European Consortium for Political Research (ECPR). Mgr. Martin
Ďurďovič, Ph.D., se stal členem Steering Committee programu SHARE – Social Sciences and
Humanities in Ionizing Radiation. Prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D., je od roku 2018
členkou hlavního výboru ECSR – European Consortium for Sociological Research.
Ústav zajišťuje zapojení České republiky do dvou velkých mezinárodních výzkumných
infrastruktur celoevropského významu – Konsorcia evropských sociálněvědních datových
archivů CESSDA a Evropského sociálního výzkumu ESS. Ústav zůstává vyhledávaným
pracovištěm pro studijní pobyty a odborné práce zahraničních studentů, doktorandů
a výzkumníků. V roce 2019 realizovalo pět hostů ze zahraničních univerzit dlouhodobý
pracovní pobyt či stáž ve výzkumných odděleních SOÚ AV ČR. Kratší pracovní návštěvy (18)
pak byly zaměřeny na přednášky či konzultace.
Zahraniční stáže a pobyty
V roce 2019 se 7 mladých vědeckých pracovníků SOÚ AV ČR zúčastnilo 9 dlouhodobých
zahraničních stáží a pobytů na významných univerzitách a vědeckých institucích, jmenovitě
na Goethe University, Frankfurt am Main (Německo), Ash Center for Democratic
Governance and Innovation, Harvard Kennedy School, Harvard University (USA), University
of London (Velká Británie), Department of Sociology, Umeå University, (Švédsko), School of
Governance, Law and Society, Tallinn University (Estonsko), Wirtschaftsuniversität Wien
(Rakousko), Department of Sociology, Del Rosario University (Kolumbie), Makerere Institute
of Social Research, Makerere University (Uganda), Imre Kertész Kolleg, Friedrich Schiller
University (Německo).
Vědecké stáže a pobyty v SOÚ AV ČR
Ústav je trvale vyhledávaným pracovištěm pro pracovní návštěvy, studijní pobyty a odborné
stáže zahraničních studentů, doktorandů a výzkumníků. V roce 2019 realizovalo pět hostů
ze zahraničních univerzit pracovní pobyt či stáž ve výzkumných odděleních SOÚ AV ČR,
a to as. prof. David Siroky z Arizona State University (Fulbright Fellow ), as. prof. Lenka
Bustikova z Arizona State University , Prof. Nancy Jurik z z Arizona State University
(Fulbright Fellow), Prof. Gray Cavender z Arizona State University, USA, a Mgr. Marianna
Mrva ze Sociologického ústavu Slovenské akademie věd v Bratislavě. Ve tříletém pobytu
pokračovala v rámci Evropského projektu PLATO doktorandka Emilija Tudjarovska
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ze Severní Makedonie. Kratší pracovní návštěvy (18) pak byly zaměřeny na přednášky
či konzultace. Kromě toho navštívily ústav 3 delegace a to z Mongolska (1) a Číny (2).
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 (čtyřstranná dohoda).

Organizace mezinárodních vědeckých setkání
Významné jsou organizační aktivity pracovníků v mezinárodních vědeckých asociacích jako
IPSA, ISA, ECPR, ESA, ICSU, UNESCO. SOÚ AV ČR organizoval nebo se podílel
na organizaci 28 akcí s mezinárodní účastí doma či v zahraničí.
Účast v mezinárodních výzkumných programech
V roce 2019 pokračovala účast ve výzkumných programech financovaných ze zahraničí.
V rámci Evropského výzkumného prostoru bylo podpořeno 11 projektů, z toho bylo pět
projektů v rámci programu Horizont 2020 (z toho jeden projekt v pozici koordinátora a jeden
projekt v pozici Third Party), jeden projekt v rámci programu Erasmus+, čtyři projekty
z prostředků CESSDA Reseach Infrastructure, jeden projekt byl podpořen organizací
International Visegrad Fund a jeden projekt financoval zapojení do sítě v rámci programu
COST (European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the
Humanities).

3.10 Spolupráce s vysokými školami a pedagogická činnost
SOÚ AV ČR se v roce 2019 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.
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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 tři roky.

•

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

Současně probíhá další rozsáhlá bilaterální spolupráce mezi SOÚ AV ČR a vysokoškolskými
institucemi v oblasti doktorandského, magisterského a bakalářského studia. Ústav podporuje
zapojení svých pracovníků do vysokoškolské výuky, zpřístupňuje výzkumnou infrastrukturu
studentům a pedagogům pro účely výuky a zprostředkovává přenos vědeckého zkoumání
a výzkumných výsledků do výuky. Řada studentů doktorandského studia různých vysokých
škol získává praxi v rámci výzkumných projektů v SOÚ AV ČR. 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 2019
Doktorandi
Počet doktorandů k 31. 12. 2019

20

Počet nově přijatých v r. 2019

2

Počet absolventů v r. 2019

4

Zdroj: SOÚ AV ČR

Tabulka 3.10.2 – Spolupráce ústavu s VŠ ve výzkumu: počet projektů a grantů řešených
v roce 2019 společně s VŠ
SOÚ AV ČR příjemcem

2

SOÚ AV ČR spolupříjemcem

4

Zdroj: SOÚ AV ČR

Zapojení pracovníků SOÚ AV ČR do výuky programů VŠ
Tabulka 3.10.3 – Výčet VŠ institucí, kde se pracovníci SOÚ AV ČR v roce 2019 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
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Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Ekonomická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Magisterské a bakalářské programy
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové
Fakulta ekonomických studií Vysoké školy finanční a správní
Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni
CERGE-EI
Goethe University Frankfurt
Fakulta ekonomických studií Vysoké školy finanční a správní
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Právnická fakulta Univerzity Karlovy
Ekonomická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Institute of Cultural Anthropology and European Ethnology, Universita Basilej
Zdroj: SOÚ AV ČR

Vzdělávání na základních a středních školách
• Ženy a muži české společnosti. Stáž pro středoškolské studující v rámci projektu
projekt Otevřená věda.
• Historie feminismu u nás a ve světě, nerovné odměňování žen a mužů. Dívčí spolek
u Smíchovské střední školy.
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 2019 jarní
a podzimní cyklus seminářů zahrnovaly dohromady 35 seminářů, na kterých
přednášelo 24 českých a 18 zahraničních hostů. Semináře pokrývaly řadu aktuálních
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společenských témat, jako je migrace, důvěra, chudoba, rodina, genderové otázky,
vzdělávání, sport a další.
• Přednášky v rámci Týdne vědy a techniky 2019 v Sociologickém ústavu. Účastníky
byli především středoškolští studenti. Podrobnosti viz:
www.soc.cas.cz/akce/sociologicky-ustav-av-cr-na-tydnu-vedy-techniky-2019
o Andrea Beláňová: „Sekty“ v Česku
o Marta Kolářová: Klimatická změna: protest a/nebo spotřeba?
o Renáta Topinková: Online seznamování
o Radka Hanzlová: Přestaň plýtvat potravinami!
o Markéta Švarcová: Ženy a podnikání
o Romana Volejníčková a Kristýna Pospíšilová: Nerovné odměňování žen
a mužů – problém nás všech?
o Radka Hanzlová: Udělej něco užitečného nejen pro sebe, ale i pro naši planetu!
Přestaň plýtvat potravinami! Hlavní budova Akademie věd
• Jednotlivé přednášky pracovníků, např.:
o Náboženství v České republice. Pořadatel: Klub přátel divadla Semafor (Jonáš).
Diskusní večer, 13. 3. 2019.
o Profesní a lidská situace nemocničních kaplanů v ČR: Nejistoty a opory
(sociologický

pohled).

Asociace

nemocničních

kaplanů.

Přednáška,

21. 10. 2019.
o Religiozita, stárnutí a péče o propuštěné vězně. Česká společnost pro
gerontologii, Mezinárodní vězeňské společenství a MPSV. Přednáška,
5. 11. 2019.
o Český vězeňský kaplan: sociologický pohled. Vězeňská duchovenská péče
(VDP). Přednáška, 6. 11. 2019.

3.11 Vědecké konference, semináře, workshopy pořádané
nebo spolupořádané SOÚ AV ČR
Vybrané vědecké konference, semináře, workshopy s mezinárodní účastí
• Political Radicalism and Alternatives to Liberal Democracy (Politický radikalismus
a alternativy liberální demokracie). Organizace 10 panelů konference. ECPR – European
Consortium for Political Research, SOÚ AV ČR. Wrocław 4.–7. 9. 2019. Počet účastníků
celkem/zahraničních: 83/80.
• Inequality vs inclusiveness in changing academic governance: policies, resistances,
opportunities (Nerovnost vs. inkluzivita v měnícím se akademickém prostředí: politiky,
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rezistence, příležitosti). Konference. eument-net, Department of Political Science
University of Naples Federico II, SOÚ AV ČR. Neapol 16.–17. 9. 2019. Počet účastníků
celkem/zahraničních: 80/70.
• Mutual Learning Workshop on Gender in International Cooperation in Science,
Technology and Innovation (Řízení výzkumu podle pohlaví: Zvyšování excelence,
odstraňování překážek). University of Malta, SOÚ AV ČR. Valletta, 7.–8. 11. 2019. Počet
účastníků celkem/zahraničních: 68/63.
• The Future of Gender Equality in Research and Innovation (Budoucnost genderové
rovnosti ve výzkumu a inovacích). SOÚ AV ČR. Brusel, 9. 4. 2019. Počet účastníků
celkem/zahraničních: 68/63.
• Geopolitics and Transnational Migration (Geopolitika a transnacionální migrace). SOÚ
AV ČR, FHS UK. Praha, 25. 10. 2019. Počet účastníků celkem/zahraničních: 50/17.
• Introductory workshop of the fourth year of mentoring program for early-career
researchers (Úvodní workshop 4. ročníku mentoringového programu pro začínající
vědkyně a vědce). SOÚ AV ČR. Praha, 16. 3., 17. 3., 6. 4., 7. 4. 2019. Počet účastníků
celkem/zahraničních: 65/19.
• Panel on the 2019 ECPR General Conference: Populist Movements. A New Tale of
Organizing Emancipation Through Movements? (organizace panelu na 2019 ECPR
General Conference: Populistická hnutí. Nový příběh o organizaci emancipace
prostřednictvím hnutí?). ECPR, SOÚ AV ČR. Wrocław, 4.–7. 9. 2019. Počet účastníků
celkem/zahraničních: 40/34.
• Private, Civil, and Public SEXUALITIES: XI. International Academic Conference
(Soukromé, občanské a veřejné SEXUALITY). SOÚ AV ČR, FHS UK, ÚVSK SAV. 2.–
4. 10. 2019. Počet účastníků celkem/zahraničních: 41/18.
• Strenghtening and Widening of the Research Infrastrucvture for Social Sciences. CESSDA
ERIC, TÁRKI, SOÚ AV ČR, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje. Skopje, 2.–
4. 11. 2019. Počet účastníků celkem/zahraničních: 37/35.
• Research Stream Title: Multi-locality and Family life, ESA 14th Conference of the
European Sociological Association (Multi-lokalita a rodinný život, 14. konference
Mezinárodní sociologické asociace). Panel na konferenci. European Sociological
Association,

SOÚ

AV

ČR.

Manchester

20.–23.

8.

2019.

Počet

účastníků

celkem/zahraničních: 40/40.
• Data Management in Social Science Research and GDPR (Management dat
v sociálněvědním výzkumu a GDPR). SOÚ AV ČR. Praha, 5. 12. 2019. Počet účastníků
celkem/zahraničních: 35/3.
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• Colloquium – Trust in Contemporary Society: Socialization, Social Capital and
Democracy (Kolokvium Důvěra v současné společnosti: socializace, sociální kapitál
a demokracie). SOÚ AV ČR. Praha, 14. 11. 2019. Počet účastníků celkem/zahraničních:
29/5.
• Emigrating Animals and Migratory Humans: Belonging, Prosperity and Security in
More-Than-Human World (Emigrující zvířata a migrující lidé: přináležitost, prosperita
a bezpečnost ve více než lidském světě). Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., SOÚ AV ČR.
Praha 10.–11. 9. 2019. Počet účastníků celkem/zahraničních: 29/10.
• Politics, Religion and Modernities in India (Politika, náboženství a modernita v Indii).
SOÚ AV ČR. Praha 29. 4. 2019. Počet účastníků celkem/zahraničních: 21/3.
• Migrant and Transnational Families´ Access to Formal and Informal Welfare (Přístup
migrujících a nadnárodních rodin k formálnímu a neformálnímu sociálnímu sysému).
Panel na výroční konferenci ESPAnet. ESPAnet, SOÚ AV ČR. Počet účastníků
celkem/zahraničních: 25/25.
• Democracy and non-democratic alternatives in the globalized world Demokracie
a nedemokratické alternativy v globalizovaném světě). SOÚ AV ČR. Praha, 21. 6. 2019.
Počet účastníků celkem/zahraničních: 25/7.
• Dis)empowered women? Promoting gender equality in the challenging contexts of
Ukraine and the Czech Republic (Z(ne)rovnoprávněné ženy? Prosazování genderové
rovnoprávnosti ve složitých podmínkách Ukrajiny a České republiky). SOÚ AV ČR, Česká
ženská lobby, Prague Civil Society Centre. Počet účastníků celkem/zahraničních: 45/2
• Gendering research management: Enhancing excellence, removing barriers (Řízení
výzkumu podle pohlaví: Zvyšování excelence, odstraňování překážek). SOÚ AV ČR.
Praha 20. 5. 2019. Počet účastníků celkem/zahraničních: 13/11.
• Workshop on the Opportunities and Dilemmas for Women’s Entrepreneurship in the
Czech Republic and beyond (workshop Příležitosti a dilemata pro podnikání žen v České
republice i mimo ni). Praha, 20. 11. 2019. Počet účastníků celkem/zahraničních: 13/4.
• The Social Life of Methods: Lessons from Cold War Social Science (Delphi Method and
Political Gaming) (Společenský život metod: poučení ze studené války společenských věd).
FHS UK, SOÚ AV ČR. Praha, 28. 11. 2019. Počet účastníků celkem/zahraničních: 20/3.
• TEACHENER Social Sciences and Humanities Winter School for Natural Scientists in the
field of Energy (TEACHENER zimní škola společenských a humanitních věd pro
přírodovědce). Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ, Leipzig, SOÚ
AV ČR, ČVUT. Lipsko 25. 2. – 1. 3. 2019. Počet účastníků celkem/zahraničních: 25/24.
• The moral economy of DIY: Practices of making things oneself and socio-economic orders
in modern consumer societies Morální ekonomika pro kutily: Praxe vytváření věcí pro
84

sebe a socio-ekonomické řády v moderních spotřebitelských společnostech). SOÚ AV ČR.
Praha 17. 6. 2019. Počet účastníků celkem/zahraničních: 21/4.
• CESSDA Training Project Meeting 2019. CESSDA ERIC, SOÚ AV ČR. Praha 22.–
23. 1. 2019. Počet účastníků celkem/zahraničních: 18/16.
• CESSDA Widening Activities 2019 Kick-off Meeting. SOÚ AV ČR. Praha 23.–24. 1. 2019.
Počet účastníků celkem/zahraničních: 11/6.
• Working group „Poverty, Inequality, Social Disadvantage & Opportunity Structures in
Rural Areas“ as part of the European Society for Rural Sociology Congress 2019
(Pracovní skupina „Chudoba, nerovnosti, sociální znevýhodnění a struktury příležitostí
na venkově“, součást Kongresu European Society for Rural Sociology). European Society
for Rural Sociology, SOÚ AV ČR. Trondheim, 25.–28. 6. 2019. Počet účastníků
celkem/zahraničních: 19/17.
• The Politics of Amateur Art in post-1968 Communist Czechoslovakia (Politika
amatérského umění v komunistickém Československu po roce 1968). SOÚ AV ČR. Praha,
4. 11. 2019. Počet účastníků celkem/zahraničních: 16/4.
• Social disadvantages and opportunity structures in rural areas: A European perspective
(Sociální znevýhodnění a struktury příležitostí na venkově: Evropská perspektiva). SOÚ
AV ČR. Braunschweig, 22.–23. 10. 2019. Počet účastníků celkem/zahraničních: 15/11.
• Expulsions and Inequalities in a Globalised World: New Forms, Ontologies and
Perspective (Vyloučení a nerovnosti v globalizovaném světě: nové formy, ontologie
a perspektivy). Universidad del Rosario, Bogotá DC, SOÚ AV ČR. 11. 4. 2019. Počet
účastníků celkem/zahraničních: 10/9.

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,
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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 infrastruturu CESSDA ERIC, která
provozuje systém evropských datových služeb, a program výběrových šetření Evropský
sociální výzkum výzkumné infrastruktury ESS ERIC. Obě tyto výzkumné infrastruktury patří
k tzv. ESFRI Landmarks, tj. k úspěšně realizovaným projektům evropské strategie budování
velkých výzkumných infrastruktur ESFRI Roadmap (roadmap2018.esfri.eu).
Veřejně přístupné infrastruktury provozované SOÚ AV ČR:
•

Sociologický časopis / Czech Sociological Review je jediné české impaktované
recenzované oborové periodikum v oblasti sociologie.

•

Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) zpřístupňuje vědecká data pro účely jejich
sekundárního analytického využití, je jediným veřejně přístupným zařízením tohoto
druhu v ČR a zároveň tvoří český uzel velké evropské distribuované výzkumné
infrastruktury CESSDA ERIC, která provozuje celoevropský systém datových služeb.

•

Evropský sociální výzkum ESS je dlouhodobý program kvantitativního výzkumu hodnot,
postojů, chování a sociodemografických a sociostrukturálních charakteristik populací
evropských zemí. SOÚ AV ČR je českým uzlem velké evropské distribuované
infrastruktury ESS ERIC a realizuje v ČR pravidelná šetření programu.

•

Sociologická knihovna SOÚ AV ČR je veřejně přístupná specializovaná knihovna, která
je odbornou veřejností široce využívána.

•

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.
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•

Mezinárodní program sociálních šetření ISSP je nejrozsáhlejším kontinuálním
programem 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 v Journal Citation Reports – Social
Science Edition, Social Sciences Citation Index (SSCI), 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 2019 vyšel ročník 55, č. 1–6. Celkový objem
celého ročníku je 915 stran.
Impaktovaný Sociologický časopis / Czech Sociological Review je prestižním vědeckým
periodikem v oboru sociologie vydávaným v České republice. Časopis publikuje v češtině
špičkové výsledky odborné práce českých sociologů a socioložek a v angličtině příspěvky
vysoce kvalifikovaných domácích i zahraničních autorů a autorek. Impakt faktor časopisu
za rok 2018, který byl zveřejněn v roce 2019, je 0,554. Oproti předchozímu roku se tak impakt
faktor zvýšil, 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.
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Obrázek 3.12.1.1 – Webové stránky Sociologického časopisu / Czech Sociological Review:
sreview.soc.cas.cz

Zdroj: SOÚ AV ČR

Články publikované v Sociologickém časopise / Czech Sociological Review v roce 2019 odrážely
pestrou paletu zájmů soudobé české i zahraniční sociologie, dotkly se celé řady témat
a přístupů. Vyšla dvě tematická čísla – tématem č. 5/2019 byla „Sociologie a sociální teorie
nezpůsobilosti“ a tématem anglického č. 6/2019 byla sociální stratifikace ve střední Evropě
(„Social Stratification in Central Europe: New Developments and Issues“).
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Graf 3.12.1.2 – Výpis impakt faktoru pro Sociologický časopis / Czech Sociological Review
pro roky 2014–2018

Zdroj: Web of Science, InCites Journal Citation Reports, Clarivate Analytics ©2019

Sociologický časopis vedle publikace výsledků původního výzkumu také poskytl platformu pro
rozvíjení vnitrooborové debaty v rámci české sociologie. Jednalo se především o desítky
knižních recenzí českých i zahraničních sociologických titulů. Časopis se věnoval i reflexi
důležitých událostí disciplíny a přinesl informace o proběhlých oborových konferencích.
Prostor byl věnován také významným postavám oboru, např. Michalu Illnerovi či Miloši
Havelkovi, kteří v roce 2019 oslavili významná životní jubilea.

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, ale i mezinárodních sociálněvědních výzkumů a zpřístupňuje tato data pro účely
sekundárních analýz dat v akademickém výzkumu a výuky na VŠ. ČSDA je také českým
uzlem velké panevropské výzkumné struktury CESSDA ERIC (Consortium of European Social
Science Data Archives European Research Infrastructure Consortium) a je také poskytovatelem
služeb CESSDA ERIC v České republice. Archiv není pouze depozitářem dat. Staví své služby
na principech FAIR data (www.go-fair.org/fair-principles/) s důrazem na opakované 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.
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Datová knihovna ČSDA
ČSDA udržuje a průběžně rozšiřuje vlastní knihovnu sociálněvědních dat, která k 31. 12. 2019
obsahovala 916 datových souborů z výzkumných studií. Jedná se převážně o kolekci
primárních dat pořízených v rámci vědeckých výzkumných projektů určených ke statistické
analýze. Knihovna obsahuje mimo jiné také agregovaná data ze starších výzkumů, přepisy
rozhovorů z kvalitativních výzkumů a jiné digitální materiály. Ke všem datovým souborům
je vytvořena podrobná dokumentace v mezinárodním standardu DDI. Následující instituce
dosud využily možnosti uložení dat v CSDA:
• Centrum pro studium vysokého školství, v. v. i.,
• 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 ČR dosud
nejsou zavedeny principy otevřeného přístupu k datům z veřejných zdrojů, ČSDA proto musí
investovat velké úsilí do získávání dat a následně do jejich zpracování pro účely dalšího
analytického využití. V roce 2019 bylo archivováno a zveřejněno 58 datových souborů ze
současných šetření. Depozitory byly SOÚ AV ČR, Západočeská univerzita v Plzni
a Masarykova univerzita v Brně.
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Dlouhodobé uchování dat
Systém zabezpečení, archivace dat a uspořádání archivu vychází z modelu Otevřeného
archivačního a informačního systému (OAIS) a dalších relevantních standardů digitálních
archivů. Jedná se o kontinuální proces, nastavený s ohledem na (a) změny
digitálních formátů, technologií a výzkumných metod a (b) další použití dat
ve výzkumu v kontextu ostatních datových zdrojů a návaznosti procesů
výzkumu.
ČSDA je držitelem certifikace důvěryhodného digitálního datového archivu
CoreTrustSeal Data Repository Certification (www.coretrustseal.org).
Zpřístupnění dat
ČSDA poskytuje datové soubory pro účely nekomerčního výzkumu a výuky.
Tabulka 3.12.2.1 – Počty uživatelů dle účelu využití dat a sektoru; domácí vs. zahraniční
Registrovaní uživatelé v on-line systému pro přístup k datům
Počet registrovaných uživatelů
Počet nových registrací

3 450
346
podíl v %

Účel využití dat
Akademický výzkum

16

Výuka na VŠ (učitelé)

9

Studentské práce

64

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.
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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

tzv.

ESFRI

Landmarks

(viz roadmap2018.esfri.eu/projects-and-landmarks/browse-the-catalogue/cessda-eric/).
Na základě propojení národních datových archivů vytváří jednotný evropský systém
sociálněvědních datových služeb.
Graf 3.12.2.1 – Členské země CESSDA ERIC v roce 2019 (tmavě modrá barva) a země, kde
působí partnerské organizace CESSDA Network of Partners (světle modrá barva)

Zdroj: CESSDA ERIC

ČSDA je také členem Mezinárodní federace datových organizací IFDO (www.ifdo.org)
a spolupracuje na Mezinárodním programu sociálního výzkumu ISSP (www.issp.org).
Vedoucí ČSDA Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D., je českým koordinátorem programu a členem
ISSP General Assembly. V roce 2019 byl český tým zvolen do prestižního ISSP Methodology
Committee, byl členem pracovní skupiny Drafting Group on ISSP 2021 Health, vedl pracovní
skupinu ISSP Translation Group a podílel se na práci ISSP Method Group on Demography.
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Cestovní mapa ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace
V roce 2019 proběhla aktualizace Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum,
experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022. ČSDA byl na základě výsledku
mezinárodního hodnocení do Cestovní mapy opětovně zařazen a jeho financování je nyní
zajištěno do konce roku 2022.

3.12.3 Evropský sociální výzkum (ESS – European Social Survey)
European Social Survey (ESS) je dlouhodobý výzkumný program, jehož cílem je přinést data
umožňující porozumět moderním evropským společnostem a změnám, které v nich probíhají.
ESS patří mezi přední projekty Evropského výzkumného prostoru. V roce 2001 byl iniciován
na půdě Evropské nadace pro vědu (European Science Foundation). V roce 2005 získal jako
první projekt v oblasti sociálních a humanitních věd s českou účastí Descartovu cenu,
udělovanou Evropskou komisí. Od listopadu 2013 jej na základě rozhodnutí Evropské komise
spravuje evropské výzkumné konsorcium ESS-ERIC, založené Velkou Británií. Členy ESS
ERIC jsou Belgie, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko,
Island, Itálie, Izrael, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko,
Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko a Velká Británie. Švýcarsko
je pozorovatelskou zemí a další země spolupracují jako hosté.
Náplní ESS je příprava a realizace mezinárodních kvantitativních výzkumů hodnot, postojů,
chování a sociodemografických a sociostrukturálních charakteristik populací evropských
zemí. Výzkumná šetření probíhají každé dva roky. Vysoce kvalitní data z výzkumných šetření
ESS jsou od počátku v režimu „open access“, uživatelé je mohou po registraci volně
a pohodlně stahovat na webových stránkách datového archivu Norwegian Social Sciences
Data Service.
Hlavní přínosy ESS:
•

opakovaný (longitudinální) a vysoce standardizovaný mezinárodní komparativní výzkum
– umožňuje sledování postojů v čase a napříč evropskými státy,

•

vysoké požadavky na kvalitu dat – výzkum napravuje metodologické chyby, které
se dlouhodobě a opakovaně objevují v mezinárodních sociálních šetřeních,

•

snadný přístup širokého okruhu vědců, vyučujících i studentů ke kvalitním datům – ESS
zvyšuje laťku odborných prací v sociálních vědách,

•

zaznamenávání významných mediálních událostí v průběhu sběru dat slouží pro
zachycení kontextu na národní úrovni a usnadňuje interpretaci výsledků.
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SOÚ AV ČR stál u zrodu projektu ESS v roce 2001 a podílel se již na osmi kolech sběru dat
pro tento projekt. Na počátku roku 2019 dokončila výzkumná agentura ppm factum research
sběr dat pro šetření ESS Round 9 a český tým ESS data připravil, zdokumentovat a předal
archivu Norwegian Social Sciences Data Service. První integrovaný datový soubor z ESS
Round 9 obsahující data z rotačních modulů „Časování života: organizace životní dráhy
v Evropě“ a „Spravedlnost a férovost v Evropě: zvládání rostoucí nerovnosti a heterogenity“
za Belgii, Bulharsko, Českou republiku, Estonsko, Finsko, Francii, Maďarsko, Německo, Irsko,
Itálii, Kypr, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Rakousko, Slovinsko, Švýcarsko, Srbsko a Velkou
Británii byl zveřejněn 31. 10. 2019.
V roce 2019 byla jmenována nová Vědecká rada ESS ERIC (ESS ERIC Advisory Board), která
je poradním orgánem ESS ERIC v oblasti substantivní vědecké orientace a vybírá témata
rotačních modulů pro výzkumná šetření. Jejími členy se stali Prof. Hajo Boomgaarden,
Universität Vien, Prof. Patrizia Catellani, Università Cattolica del Sacro Cuore (Itálie),
prof. Dana Hamplová, Sociologický ústav AV ČR (Česká republika), Prof. Karsten Hank,
WISO, Universität zu Köln (Německo), Dr. Pedro Magalhães, Universidade de Lisboa
(Portugalsko), Prof. Caroline Rapp, Københavns Universitet (Dánsko), Dr. Tom Smith,
NORC (USA) a Prof. Christian Staerklé, Université de Lausanne (Śvýcarsko).
Graf 3.12.3.1 – Země participující na 9. vlně šetření European Social Survey v letech 2018–
2019

Zdroj: ESS ERIC
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V roce 2019 získalo ESS ERIC projekt ESS-SUSTAIN-2 udělený ve výzvě H2020-INFRADEV2018-2020. 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. Partnery projektu jsou
Stichting Katholieke Universiteit Brabant (Nizozemsko), Stichting CentERdata (Nizozemsko),
Haskoli

Islands

(Islandská

Universita,

Island),

Magyar

Tudomanyos

Akademia

Tarsadalomtudomanyi Kutatokozpont (Maďarsko), Fondation Nationale des Sciences
Politiques (Francie), National Centre for Social Research (Velká Británie), SOÚ 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).
Témata připravovaná pro výzkum ESS10:
•

Digitální sociální kontakty v pracovním a rodinném životě

•

Chápání a hodnocení demokracie

•

COVID-19

Data
Ke stažení ve formátech pro SAS, SPSS nebo STATA na www.europeansocialsurvey.org/data/.
On-line analýzy v NESSTAR na nesstar.ess.nsd.uib.no/webview/.
Důležité odkazy
•

Domovská stránka projektu: www.europeansocialsurvey.org

•

České stránky: ess.soc.cas.cz

•

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

•

EduNet (on-line výuka): essedunet.nsd.uib.no

3.12.4 Knihovna SOÚ AV ČR – veřejně přístupná specializovaná knihovna
Knihovna SOÚ AV ČR poskytuje výpůjční, bibliograficko-informační a reprografické služby
registrovaným čtenářům a dalším návštěvníkům z řad odborné veřejnosti. V roce 2019
knihovnu navštívilo celkem 2 854 uživatelů.
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Graf 3.12.4.1 – Návštěvnost knihovny v jednotlivých měsících – počet čtenářů

Zdroj: SOÚ AV ČR

V on-line katalogu bylo ke konci roku 2019 k dispozici 33 189 knihovních jednotek.
Katalogizační záznamy Knihovny SOÚ jsou součástí souborných katalogů Caslin
a Souborného katalogu knihoven Akademie věd.
Graf 3.12.4.2 – Struktura knihovního fondu podle způsobu nabytí

Zdroj: SOÚ AV ČR

V roce 2019 se uskutečnilo 2 964 absenčních a prezenčních výpůjček knih a 676 výpůjček
časopisů. Prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby bylo poskytnuto 190 výpůjček.
Pro čtenáře bylo vyhledáno 114 článků v elektronických databázích.
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Graf 3.12.4.3 – Struktura výpůjček v roce 2019

Zdroj: SOÚ AV ČR

Knihovna zajišťuje přístup do plnotextových on-line databází EBSCO, Emerald, JSTOR,
PROQUEST a SAGE Humanities & Social Sciences. Zároveň zpřístupňuje bibliografické
a citační databáze Web of Science a SCOPUS. Aktivně se podílí na projektu ObalkyKnih.cz,
který slouží k obohacování katalogizačních záznamů o obálky a obsahy knih. Knihovna
soustavně rozšiřuje u svých uživatelů informovanost o možnostech využití souborných
katalogů a elektronických on-line 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 300 tazatelích a rozložení dovolují provádět jak
celopopulační, tak specializovaná šetření.
Členové oddělení řeší obecně teoretické i metodologické otázky související s veřejným
míněním a jeho zkoumáním, v rámci svých specializací se jednotliví odborní a vědečtí
pracovníci zabývají veřejným míněním jako společenským jevem. Kromě další odborné
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činnosti také přednášejí například na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, Fakultě
sociálních věd Univerzity Karlovy či Katedře sociologie Univerzity Hradec Králové.
Činnost CVVM je průběžně prezentována na webových stránkách cvvm.soc.cas.cz, kde jsou
zveřejňovány tiskové zprávy z pravidelných výzkumů a články časopisu Naše společnost.
Archiv tiskových zpráv, dostupný on-line, sahá do roku 2002, na aktuální informace jsou
registrovaní uživatelé upozorněni e-mailem. V roce 2019 činil počet unikátních návštěvníků
webových stránek měsíčně v průměru 5 543. Celkový počet přístupů návštěvníků na stránky
CVVM v roce 2019 dosáhl hodnoty 178 235, což v průměru odpovídá cca 488 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 2019 realizováno 10 dotazníkových šetření. Jedná se o kontinuální průzkum
veřejného mínění v České republice, který je jako replikační výzkumný projekt prováděn na
reprezentativním vzorku české populace od 15 let. V roce 2019 se každé vlny šetření účastnilo
minimálně 1 000 respondentů, kteří byli vybráni kvótní výběrovou procedurou a dotazováni
spolupracovníky z vlastní školené tazatelské sítě CVVM. Podrobnější specifikace jednotlivých
vln výzkumu Naše společnost je v tabulce 3.12.5.1.
Obsahově je projekt Naše společnost založen na dlouhodobé výzkumné koncepci, která
specifikuje tematické okruhy (politické, ekonomické, ostatní), dílčí témata (volby a strany,
instituce a politici, hodnocení politické situace, mezinárodní vztahy, demokracie, občanská
společnost, práce, příjmy, životní úroveň, ekonomický vývoj, hospodářská politika, sociální
politika, zdraví, negativní jevy, bezpečnost, vztahy a životní postoje, životní prostředí)
i jednotlivé otázky, včetně různé periodicity jejich zkoumání.
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Tabulka 3.12.5.1 – Výzkumy projektu Naše společnost v roce 2019 a jejich výstupy
Měsíc

Výzkum

Počet

Počet znaků

Počet

Počet tiskových

respondentů

(proměnných)

výzkumných

konferencí

v dotazníku

zpráv

Leden

NS 1901

1 087

205

13

Únor

NS 1902

1 064

206

11

Březen

NS 1903

1 096

223

10

Duben

NS 1904

1 052

254

14

Květen

NS 1905

1 026

266

16

Červen

NS 1906

1 024

241

13

Září

NS 1909

1 046

267

13

Říjen

NS 1910

1 021

272

16

Listopad

NS 1911

1 015

259

8

Prosinec

NS 1912

1 034

268

15

1

Zdroj: SOÚ AV ČR

Díky svému tematicky rozsáhlému, dlouhodobému a kontinuálnímu charakteru je vědecký
projekt zkoumání veřejného mínění Naše společnost v České republice ojedinělý a jeho
výstupy jsou cenným materiálem pravidelně využívaným odbornou veřejností, studenty nebo
žurnalisty.
CVVM se v roce 2019 i nadále podílelo na mezinárodní spolupráci agentur pro výzkum
veřejného mínění Central European Opinion Research Group (CEORG).
Prezentace výsledků
CVVM v roce 2019 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 129, což znamená
v průměru 13 zpráv z jednoho výzkumu. Jednotlivé zprávy mají v průměru 8 stran na jednu
tiskovou zprávu, za rok 2019 tak celkově představují cca 770 stran.
Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR a a Sociologický ústav SAV
ve spolupráci s Inštitútem pre verejné otázky Bratislava uspořádaly 29. října 2019 konferenci
Sametová revoluce a polistopadový vývoj očima občanů ČR a SR. Tématem tiskové konference
byly postoje občanů obou zemí k událostem z listopadu 1989 a hodnocení vývoje, kterým
Česká a Slovenská republika od té doby prošly, včetně zkoumání změn těchto postojů v čase.
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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 2019 byl archiv výzkumných materiálů CVVM využíván externími zájemci o různá
témata. Pracovníci CVVM pro ně na základě jejich žádosti připravili na 17 souhrnných rešerší
z aktuálních i dříve realizovaných průzkumů obsahujících informace o stavu a vývoji postojů
české veřejnosti k daným tématům (např. prestiž povolání, výzkumy z listopadu 1989, obavy
z uprchlíků nebo odsun Němců v roce 1945).
Primární datové soubory z výzkumů z roku 2019 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 2019 také
následující grantové projekty: projekt „Optimalizace metody sběru dat pro zvýšení kvality
a efektivity Indikátoru subjektivní kvality pracovního života (SQWLi)“ (financovaný TA ČR),
projekt „Podmínky a zdroje pro udržitelný rozvoj kvality pracovního života v ČR v éře
nastupující průmyslové revoluce“ (financovaný TA ČR), „Vývoj centralizovaného rozhraní
pro vytěžování velkých dat z webových archivů“ (financovaný MK ČR) a projekt
„TEACHENER – Integrating Social Sciences and Humanities into Teaching about Energy“.
CVVM se také podílí na aktivitách v rámci Strategií AV 21 a realizovalo tak jak projekty
základního, tak aplikovaného výzkumu, včetně těch provedených v rámci komerční činnosti.
Tabulka 3.12.5.2 – Další výzkumy realizované CVVM v roce 2019
Téma výzkumu

Zadavatel

Typ

Vnímání významných globálních
konfliktů a jejich důsledků pro
českou veřejnost

Mgr. et Mrg.

Strategie AV 21: Globální konflikty a

Paulína Tabery

lokální souvislosti: kulturní a

Vývoj indikátoru v oblasti
bezpečnosti – adaptabilita

Mgr. et Mrg.

Strategie AV 21: Globální konflikty a

Paulína Tabery

lokální souvislosti: kulturní a

společenské výzvy

společenské výzvy
Paměť současnosti: vizualizace,
popularizace a zpřístupňování dat
o názorech, postojích a náladách
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Mgr. Naděžda Čadová

Strategie AV 21:
Paměť v digitálním věku

českých občanů a jejich změnách
v čase
Sociální aspekty jaderné

Mgr. Martin Ďurďovič,

Strategie AV 21: Systémy pro jadernou

energetiky

Ph.D.

energetiku

Spotřeba a plýtvání potravinami

Mgr. Naděžda Čadová

Strategie AV 21: Potraviny pro

jako sociální problém
Povědomí české veřejnosti o
Fondech EHP a Norska

budoucnost

Mninisterstvo financí Zakázka
ČR

Kvalita pracovního života žen VÚBP
2019
Inovace
z pohledu
české RNDr.
Tomáš
veřejnosti
Kostelecký, CSc., SOÚ
AV ČR
Kvalita pracovního života 2019
PhDr. Jiří Vinopal,
Ph.D., SOÚ AV ČR

Zakázka
Pro projekt TA ČR „Nápady do praxe“

Pro projekt (TA ČR „Optimalizace
metody sběru dat pro zvýšení kvality a
efektivity Indikátoru subjektivní
kvality pracovního života (SQWLi)“)
Zakázka

Názory české populace na chov a
drezúru zvířat v cirkusech
Rozvoj kvality pracovního života
2019

Svoboda zvířat

Proměny pracovního života 2019

PhDr. Jiří Vinopal,
Ph.D., SOÚ AV ČR

Vnímání značky Akademie věd
ČR
FF UK 2019

Středisko společných
činností AV ČR
Katedra sociologie FF Zakázka
UK v Praze,
Mgr. Jiří Krejčí, Ph.D.,
Pro projekt OP VVV „CSDA Research
SOÚ AV ČR
– Výzkumný program Českého
sociálněvědního datového archivu:
Česká republika v Mezinárodním
programu sociálních šetření ISSP,
výzkum kvality dat a zdrojů dat“
Ministerstvo vnitra ČR Zakázka

„Pilotní“ šetření ISSP Zdraví

Výzkum veřejného mínění k
problematice dezinformací
Obraz ČSÚ u české veřejnosti
2019
Zdroj: SOÚ AV ČR

PhDr. Jiří Vinopal,
Ph.D., SOÚ AV ČR

Český statistiký úřad

Pro projekt TA ČR „Podmínky a
zdroje pro udržitelný rozvoj kvality
pracovního života v ČR v éře
nastupující průmyslové revoluce“
Pro projekt TA ČR „Optimalizace
metody sběru dat pro zvýšení kvality a
efektivity Indikátoru subjektivní
kvality pracovního života (SQWLi)“
Zakázka

Zakázka
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Publikační aktivity
Časopis Naše společnost
CVVM vydává odborný recenzovaný časopis Naše společnost (ISSN 1214-438X), který
je obsahově zaměřen zejména na problematiku veřejného mínění v České republice. V roce
2019 bylo vydáno jedno číslo (č. 1/2019, 17. ročník) v nákladu 400 výtisků. Časopis byl
následně po svém vydání distribuován do knihoven, na univerzitní pracoviště, na vybraná
gymnázia, vědecké instituce, médiím, politickým institucím a soukromým zájemcům.
Elektronické verze článků jsou volně ke stažení na webových stránkách CVVM:
cvvm.soc.cas.cz/cz/casopis-nase-spolecnost.
Vystoupení v médiích
Výsledky průzkumů projektu Naše společnost byly i v roce 2019 pracovníky CVVM
pravidelně prezentovány a komentovány ve všech druzích médií (viz Vybraná vystoupení
v médiích a tabulku 3.12.5.3).
Vybraná vystoupení v médiích:
• Průzkum: Istanbulskou úmluvu jako dokument o násilí většina Čechů nezná.
iDNES.cz, 11. 1. 2019 (Radka Hanzlová)
• Češi vzali postupem času NATO za své. Vidí v něm ochranu před agresorem. Deník N,
12. 3. 2019 (Naděžda Čadová)
• S prospěchem dolů. Hodnocení práce prezidenta. MF Dnes, 12. 3. 2019 (Jan Červenka)
• EU udělá pořádek, věřili Češi. Brzy vystřízlivěli. Lidové noviny, 2. 5. 2019 (Jan
Červenka)
• Kde jinde se večer setkat? A2 kulturní čtrnáctideník, 9. 5. 2019 (Jiří Vinopal)
• Plýtvání potravinami. Český rozhlas Plus, 11. 6. 2019 (Radka Hanzlová)
• Jídla si neváží až třetina Čechů. Plýtvání přitom považují za problém. prima.iprima.cz,
13. 6. 2019 (Radka Hanzlová)
• Trikolóra jako recyklát. Za Klausem míří desítka bývalých zákonodárců. Deník N, 20.
8. 2019 (Matouš Pilnáček)
• Rozděleni svobodou. Host Lucie Výborné. ČRo Radiožurnál, 18. 9. 2019 (Paulína
Tabery)
Rozdělená společnost: Proč si nerozumíme? Veřejná debata v Ústí nad Labem. Český
rozhlas Plus, 26. 9. 2019 (Paulína Tabery)
• Rozděleni svobodou: Jak moc lidé z různých společenských skupin důvěřují sobě
navzájem a institucím? Speciál ČRo Plus, 1. 10. 2019 (Paulína Tabery)
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• Rozděleni svobodou: nejvíc se straní společnosti strádající třída, Čechům vadí drogově
závislí a muslimové. iROZHLAS, 1. 10. 2019 (Paulína Tabery, Matouš Pilnáček)
• V souvislostech – Matouš Pilnáček: Rozděleni svobodou. TV NOE, 5. 10. 2019
(Matouš Pilnáček)
• Skoro polovině Čechů by nevadil autoritář v čele státu. O pevnou ruku stojí hlavně
muži, bohatí i chudí. iROZHLAS, 16. 10. 2019 (Matouš Pilnáček)
• Jiné životy. Jak jsme se změnili za 30 let. Lidové noviny, 11. 11. 2019 (Jan Červenka)
• Vztah českých občanů k České republice, ČRo Plus, 12. 11. 2019 (Naděžda Čadová)
• Češi se bojí dopadů klimatických změn. Jsou ochotni přispět k jejich zmírnění.
denik.cz, 3. 12. 2019 (Radka Hanzlová)
• Duše voličů ANO očima sociologů: kauzy v peněžence nepocítí a nevidí alternativu.
denikn.cz, 6. 12. 2019 (Jan Červenka)
• Klasické čtyřky mají na kahánku. E15, 6. 12. 2019 (Jiří Vinopal)
• Nový průzkum CVVM: ANO pod třiceti procenty, Piráti přeskočili ODS. TN.cz,
20. 12. 2019 (Matouš Pilnáček)
Tabulka 3.12.5.3 – CVVM v médiích v roce 2019
Agenturní
Online

Tisk

Televize

Rozhlas

zpravodajství

Celkem

leden

172

27

4

10

17

230

únor

256

36

5

6

27

330

březen

264

49

8

13

27

361

duben

262

36

7

4

27

336

květen

210

31

5

5

13

264

červen

245

34

8

8

26

321

červenec

139

29

2

8

17

195

srpen

60

19

2

2

5

88

září

54

20

3

9

5

91

říjen

244

47

15

7

22

335

listopad

272

56

15

6

24

373

prosinec

204

41

5

0

19

269

celkem

2 382

425

79

78

229

3 193

Zdroj: Monitoring médií, Monitora – media.monitora.cz, Česká republika pro SOÚ AV ČR
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3.12.6 Národní kontaktní centrum – gender a věda (NKC – gender a věda)
Národní kontaktní centrum – gender a věda (NKC – gender
a věda) je jediným specializovaným pracovištěm zaměřeným na
problematiku genderových studií vědy, genderové rovnosti
a genderového mainstreamingu ve vědě v ČR a v regionu
střední a východní Evropy. Zabezpečuje funkce národního
kontaktního

bodu

pro

oblast

genderové

rovnosti

a genderového mainstreamingu v Horizontu 2020. Spolupracuje na zavádění kulturní
a institucionální změny pro genderovou rovnost v českých vysokoškolských a výzkumných
institucích a pro tento účel koordinuje Komunitu pro změnu. Oddělení zvyšuje povědomí
o genderové problematice ve vědě a zviditelňuje vědkyně a jejich práci. Prostřednictvím
mentoringového programu podporuje začínající vědkyně a vědce v rozvoji vědeckých kariér.
Vydává popularizační publikace a elektronický měsíčník Newsletter. Ve sledovaném období
pokračovala spolupráce se státní a veřejnou správou a komunikace s dalšími institucemi
veřejného sektoru a jejich zástupkyněmi a zástupci, a to formou konzultací, přípravy
podkladů, účastí na zasedání pracovních skupin státních a vládní orgánů i formou osobních
setkání, a to jak na domácí, tak na evropské úrovni.
Kulturní a institucionální změna k genderové rovnosti ve výzkumných a vysokoškolských
organizacích
V roce 2019 byla zajišťována funkce národního kontaktního bodu pro oblast genderové
rovnosti a genderového mainstreamingu v Horizontu 2020. NKC – gender a věda zajišťuje,
vede a koordinuje Komunitu pro změnu (dříve Pracovní skupinu pro změnu). Její členská
základna se v roce 2019 opět rozrostla a nyní sdružuje více než 100 osob z různých institucí.
V rámci jejího fungování se konají setkání a workshopy k tématům kulturní a institucionální
změny. Setkání Komunity rovněž umožnila síťování účastnic/účastníků a přispěla k výměně
zkušeností a sdílení dobré praxe. V rámci činnosti Komunity vytvořilo NKC – gender a věda
2 tréninkové moduly na téma genderové rovnosti v institucích. Ukázky jsou volně dostupné
na informačním portále genderaveda.cz/gender-a-zmena. Moduly zajišťují institucím
metodické zázemí v oblasti genderové rovnosti ve vědě. Nadále byla v roce 2019 také
budována expertiza na národní úrovni v oblasti genderové rovnosti a genderového
mainstreamingu na vysokých školách a veřejných výzkumných institucích. Poskytnutá školení
v Technologickém centru AV ČR zaměřená na integraci genderových aspektů do projektů
H2020 přispěla k šíření genderové citlivosti a prohlubování genderové expertizy při přípravě
projektových žádostí Horizontu 2020. NKC také poskytlo osobní konzultace institucím, které
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se účastnily přípravy projektů Horizontu 2020 na kulturní a institucionální změnu či žádosti
o HR Award.
Konference Rodičovství, péče a vědecká profese:
současnost a budoucnost
Pod záštitou předsedkyně AV ČR Evy Zažímalové
a senátorky

Miluše

Horské

uspořádalo

NKC

v Senátu konferenci na téma rodičovství a věda,
která vzbudila mimořádný ohlas. Akce se zúčastnilo
bezmála sedm desítek osob z řad akademické
veřejnosti i těch v čele klíčových výzkumných
institucí a orgánů státní správy. V závěru konference předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová
přislíbila zřízení poradce pro kariéru a rodičovství, zároveň zdůraznila důležitost posunu ve
vnímání společnosti, která ženy-matky ve vědě má tendenci často vnímat jako něco
neobvyklého. V návaznosti na tuto konferenci jsme jednaly s RVVI a na náš podnět bude od
ledna 2020 nový člen či členka RVVI pověřen či pověřena agendou spojenou s rodičovstvím
ve vědě.
Cena Milady Paulové
NKC – gender a věda organizačně zaštiťuje Cenu Milady Paulové,
kterou

každoročně

udílí

Ministerstvo

školství,

mládeže

a tělovýchovy české vědkyni za celoživotní přínos vědě. V roce
2019 byla Cena Milady Paulové udělena v oblasti jazykověd
u příležitosti vyhlášení roku 2019 Rokem domorodých jazyků
Organizací

spojených

národů.

Z třinácti

nominovaných

jazykovědkyň byla na pozici laureátky vybrána bohemistka
a emeritní profesorka Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Marie Čechová, jež si Cenu
za celoživotní přínos lingvistice převzala z rukou ministra školství Roberta Plagy 27. listopadu.
Mentoringový program pro začínající vědkyně a vědce
V roce 2019 jsme realizovaly již čtvrtý ročník
mentoringového

programu

pro

post/doktorand(k)y. Zásadní změnou pro
mentoring

bylo

rozhodnutí

spustit

celý

program i v anglickém jazyce a vyhovět tak
současným snahám o větší internacionalizaci
českého

akademického

prostředí.

I díky

tomuto rozhodnutí se program rozrostl o desítky zahraničních i českých vědkyň a vědců na
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celkový počet 137 mentees z 31 institucí. Jim mentoringový tým nabídl možnost zlepšit své
dovednosti v rámci čtyř úvodních workshopů a pěti kurzů zaměřených na soft skills a
projektové řízení.
Mezinárodní spolupráce
•

ERAC Standing Working Group on Gender in Research and Innovation (SWG GRI):
Marcela Linková, vedoucí NKC – gender a věda, je předsedkyní poradní skupiny Výboru
pro Evropský výzkumný prostor a inovace (European Research and Innovation
Committee), která sdružuje zástupce národních úřadů členských států a Evropské komise.
Skupina připravila policy brief Innovating Innovation, která se věnuje genderovým
aspektům inovací.

•

Evropská síť mentoringových projektů pro ženy ve vědě a výzkumu Eument-net:
Předsednickou pozici sítě eument-net zastávala v roce 2019 členka NKC Kateřina
Cidlinská.

•

GENDERACTION (projekt Horizontu 2020): Projekt, který NKC – gender a věda
koordinuje, sdružuje partnerské organizace jmenované orgány státní správy v oblasti
výzkumu a inovací v členských a asociovaných státech. V roce 2019 projekt zorganizoval
konferenci s názvem Budoucnost genderové rovnosti v evropském výzkumu a inovacích.
Do Bruselu, kde se konference konala, se sjelo 68 účastnic a účastníků, kteří diskutovali
o budoucích prioritách v oblasti genderové rovnosti ve vědě v EU. Tým
GENDERACTION ke konferenci vypracoval pokyny k budoucnosti genderové rovnosti
v evropském výzkumu a inovacích, které definují klíčová doporučení. Na ně na podzim
navázala Marcela Linková, když na konferenci finského předsednictví Excelence v oblasti
výzkumu a inovací prostřednictvím rovnosti žen a mužů: Nové cesty a výzvy představila
doporučení týkající se strukturální změny jako hlavního nástroje podpory genderové
rovnosti na úrovni výzkumných institucí.

•

Gender-SMART (projekt Horizontu 2020): V tomto projektu NKC – gender a věda
vystupuje jako technický partner a je odpovědné za externí monitoring a evaluaci
implementace celého projektu i plánů genderové rovnosti u jednotlivých partnerů. V roce
2019 se projekt soustředil na genderové audity zapojených institucí a na spuštění
pravidelného evaluačního dotazníku.

•

Gender Equality Academy (projekt Horizontu 2020): NKC – gender a věda se v rámci
projektu v roce 2019 podílelo především na realizaci celoevropského šetření zaměřeného
na vzdělávací potřeby různých cílových skupin a na konzultacích standardů kvality.
Konkrétními tématy projektu byly v roce 2019 např. gender ve vedoucích
a rozhodovacích pozicích, slaďování pracovního a osobního života, sexuální obtěžování,
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genderově senzitivní komunikace či genderová dimenze v obsahu různých vědních
disciplín.
Popularizace a komunikace vědy
Online výstupy
•

NKC – gender a věda vydává popularizačně odborný měsíčník Newsletter, jež se věnuje
postavení žen ve vědě z hlediska rovného uplatnění, evropským programům a politikám
genderové rovnosti. Obsahuje též teoretické články na témata spojená s rovností mužů
a žen ve vědě. Newsletter také informuje o dění ve světě vědy a výzkumu,
o připravovaných akcích a konferencích NKC a grantových a stipendijních nabídkách.
V roce 2019 bylo publikováno 11 čísel v českém a 2 čísla v anglickém jazyce.

•

Aktivity a novinky v oblasti genderu a vědy je možné sledovat i na webové stránce NKC,
na Facebooku, Twitteru , LinkedInu, Instagramu a kanále Youtube.

Akce pro veřejnost
•

18. června 2019 se konala výroční přednáška NKC – gender a věda, na které se
o zkušenosti s budováním kariéry a zastáváním vedoucích pozic v mužských kolektivech
se začínajícími vědkyněmi podělila poradkyně vlády pro vědu, bývalá ministryně
a předsedkyně TA ČR Rut Bízková.

•

27. září 2019 proběhla jako součást Noci vědců a vědkyň diskuse na téma Klimatická krize
na dosah: Ženy, chudoba, migrace. Diskusi vedli čtyři odbornice a odborníci
na environmentalismus, Vojtěch Pecka, Eva Richter, Dava Vačkářů a Iva Zvěřinová.
S 60členným publikem debatovali o tom, jak změny klimatu dopadnou na obyvatele
České republiky a jakou roli v klimatické krizi hraje gender.

•

V rámci Týdne vědy a techniky AV ČR NKC – gender a věda uspořádalo dvě diskusní
přednášky profesorky Giny Neff z Oxfordské univerzity. Ve svých vystoupeních „Umělá
inteligence

a

gender“

se

zaměřila

na

reprodukci genderových předsudků v AI, jež
je důsledkem nedostatečně rozmanitých
výzkumných a inovačních týmů. Ty se podílí
na vytváření technologií, které ženám, ale i
lidem tmavé pleti neslouží tak efektivně jako
mužům bílé pleti.
Členství a síťování NKC – gender a věda
•

At Gender

•

Evropská síť mentoringových projektů pro ženy ve vědě a výzkumu eument-net

•

Evropská platforma pro ženy a vědu (European Platform for Women and Science, EPWS)
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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 zemí visegrádské čtyřky (V4), jejímž cílem je na
mezinárodní úrovni prezentovat vědecké výsledky z humanitních a společenskovědních
oborů. Spuštěna byla v r. 2004 původně jako bibliografická databáze s anglickými abstrakty
článků publikovaných převážně v národních jazycích. Od roku 2010, kdy byla databáze
CEJSH začleněna do platformy YADDA (Polské softwarové platformy pro vytváření
digitálních úložišť dat) a stala se oborovou databází Digitální vědecké knihovny s otevřeným
přístupem CEON (bibliotekanauki.ceon.pl), nově umožňuje i zpřístupnění plných textů.
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 2019 tuto funkci vykonávala PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA.
Výkonná redakce CEJSH pro ČR působí od roku 2007 v Tiskovém a edičním oddělení
SOÚ AV ČR.
Obrázek 3.12.7.1 – Webová stránka CEJSH (cejsh.icm.edu.pl)

Zdroje: Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw,
Library of the CAS
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Vývoj a správu dat zajišťuje ICM UW (Mezioborové centrum pro matematické a počítačové
modelování Varšavské univerzity), jehož pracovníci poskytují technickou podporu národním
redakcím CEJSH a jejich prostřednictvím všem uživatelům. Webové rozhraní CEJSH nabízí
nástroje pro vyhledávání podle názvů článků, autorů, klíčových slov, citací, názvů časopisů,
ročníků či vyhledáváním zvoleného řetězce v jakémkoli poli. Kromě toho lze užívat nástroje
pro procházení podle časopisů, klíčových slov či autorů, pro filtrování či řazení podle
zvolených parametrů. Každý záznam zahrnuje název článku v původním jazyce a v anglickém
překladu, anglický abstrakt a klíčová slova, základní bibliografické údaje, kromě toho může
obsahovat odkaz na plný text a další údaje, jako např. identifikátory publikace, abstrakty
a klíčová slova v dalších jazycích, citace apod. Záznamy jsou v současné době dostupné nejen
z webové stránky CEJSH, ale také z polské digitální knihovny Centrum otwartej nauky
bibliotekanauki.ceon.pl, yadda.icm.edu.pl. V rámci spolupráce s KNAV byla databáze CEJSH
zařazena také mezi informační zdroje Digital humanities www.lib.cas.cz/dh/zdroje/.
Činnost české redakce CEJSH v roce 2019
Celkový počet časopisů registrovaných v CEJSH prostřednictvím české redakce CEJSH činil
v roce 2019 celkem 69, z toho 31 časopisů vydávají pracoviště AV ČR, zbývajících
38 univerzitní pracoviště nebo další subjekty. Vyřízení dalších pěti doručených žádostí bylo
odloženo do vyjasnění budoucího uspořádání CEJSH. 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 r. 2008. Data z druhé části časopisů, převážně z těch, které vydávají univerzitní pracoviště a
další externí subjekty, jsou nadále zadávána pomocí systému DeskLight, vyvinutého ICM
Varšavské univerzity. V roce 2019 byly českou redakcí do CEJSH vloženy záznamy o 1 055
článcích. Vývoj počtu vložených záznamů zachycuje obr. 3.12.7.2.
Vedle této agendy výkonná redakce průběžně komunikuje s šéfredaktorem CEJSH Miloszem
Sosnowskim a s pracovníky ICM Varšavské univerzity při řešení běžných technických
a administrativních problémů spojených s touto činností, dále s pracovníky Knihovny AV ČR
a s právním oddělením SSČ AV ČR.
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Obrázek 3.12.7.2 – Počet nově vložených záznamů a celkový počet záznamů z časopisů
vydávaných v ČR

Zdroje: SOÚ AV ČR

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 nepřetržitě realizuje
jednotlivá šetření výzkumného programu v České republice (šetření ISSP 1992 bylo ještě
provedeno jako československé). Reprezentativní šetření dospělé populace jsou založena
na pravděpodobnostních metodách výběru a jsou organizována v rámci jednotlivých
grantových projektů, které vedle sběru dat řeší vlastní výzkumná témata. SOÚ AV ČR se také
aktivně účastní organizace mezinárodního programu.
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V roce 2019 bylo realizováno šetření Sociální nerovnosti (ISSP 2019 Social Inequality V).
Česká data z modulu Náboženství z roku 2018 (ISSP 2018 Religion IV) byla integrována do
mezinárodní databáze ISSP. Členové týmu ze SOÚ AV ČR byli zvoleni do prestižního ISSP
Methodology Committee, pracovali ve skupině Drafting Group ISSP 2021 on Health, vedli
pracovní skupinu ISSP Translation Group a podíleli se na činnosti ISSP Method Group on
Demography.
Tabulka 3.12.8.1 – Témata a roky šetřených modulů ISSP
Téma

Rok šetření

Role vlády

1985, 1990, 1996, 2006, 2016

Sociální sítě

1986, 2017

Sociální vztahy a systémy podpory

2001

Sociální nerovnosti

1987, 1992, 1999, 2009, 2019

Rodina a genderové role

1988, 1994, 2002, 2012 (2022)

Pracovní orientace

1989, 1997, 2005, 2015

Náboženství

1991, 1998, 2008, 2018

Životní prostředí

1993, 2000, 2010 (2020)

Národní identita

1995, 2003, 2013

Občanství

2004, 2014

Volný čas a sport

2007

Zdraví

2011 (2021)

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

3.12.9 Distribuce publikací
Publikace vydávané v SOÚ AV ČR byly rozesílány veřejným knihovnám, vysokým školám,
nevládním organizacím, partnerským zahraničním vědeckým institucím a univerzitám. Byly
distribuovány Tiskovým a edičním oddělením SOÚ AV ČR a prostřednictvím dalších
distribučních sítí.
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3.12.10 Sociologická encyklopedie
Sociologická encyklopedie je otevřenou informační bází pro všechny zájemce o sociologii
a sociologické poznání, garantovanou SOÚ AV ČR. Vznikla v rámci programu Strategie
AV 21 Akademie věd ČR pod vedením hlavního editora prof. PhDr. Zdeňka R. Nešpora,
Ph.D. Zkušební verze byla spuštěna v prosinci 2017, k dalšímu doplnění došlo v listopadu
2018. Je umístěna online na adrese encyklopedie.soc.cas.cz a zpřístupňuje široké veřejnosti
obsah následujících publikací: Velký sociologický slovník (1996), Slovník českých sociologů
(2013), Slovník českých sociologických institucí (2017), Malý sociologický slovník (1970)
a Knižní bibliografie české sociologie (2018). V roce 2019 se návštěvnost pohybovala okolo 20
tis. individuálních uživatelů za měsíc.
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4. PERSONÁLNÍ CHARAKTERISTIKA
4.1 Personální zabezpečení výzkumné činnosti
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., (SOÚ AV ČR) měl při přepočtu fyzického počtu
pracovníků na úvazek 1,00 v roce 2019 v průměru 103,20 zaměstnanců. Pracovníci
SOÚ AV ČR jsou zařazováni do kategorií a kvalifikačních stupňů v souladu s Kariérním
řádem Akademie věd ČR a Vnitřním mzdovým předpisem SOÚ AV ČR. Data jsou dále
uváděna v průměrném přepočteném počtu na 1,00 úvazek, viz obrázek 4.1.1, tabulka 4.1.1 a
tabulka 4.1.2.
Z celkového počtu 103,20 pracovníků činil podíl atestovaných pracovníků dle Kariérního řádu
63,9 % (65,95 pracovníků) a podíl ostatních pracovníků činil 36,1 % (37,25 pracovníků).
Podrobné zastoupení pracovníků v jednotlivých kategoriích znázorňuje obrázek 4.1.1 a 4.1.2
a tabulka 4.1.1.
Graf 4.1.1 – Struktura pracovníků dle kategorií v roce 2019, atestovaní pracovníci a
pracovnice, v %

Zdroj: SOÚ AV ČR
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Graf 4.1.2 – Struktura pracovníků dle kategorií v roce 2019, pracovníci a pracovnice
nepodléhající atestacím, v %

Zdroj: SOÚ AV ČR

Tabulka 4.1.1 – Struktura zaměstnanců SOÚ AV ČR podle dosaženého kvalifikačního
stupně dle Kariérního řádu v roce 2019
Kvalifikační stupeň

počet

%

Atestovaní pracovníci

65,95

63,90 %

5 Vedoucí vědecký pracovník

10,28

9,96 %

4 Vědecký pracovník

13,38

12,97 %

3b Vědecký asistent

15,50

15,02 %

3a Postdoktorand

10,21

9,89 %

2 Doktorand

15,08

14,61 %

1,50

1,45 %

Nepodléhající atestacím

37,25

36,10 %

300 Odborný pracovník – VŠ

24,49

23,73 %

400 Odborný pracovník – SŠ, VOŠ

3,07

2,98 %

700 Technicko-hospodářský pracovník

9,41

9,12 %

900 Provozní pracovník

0,28

0,27 %

103,20

100,00 %

1 Odborný pracovník VaV

Celkem

Zdroj: SOÚ AV ČR. Poznámka: N = 103,20 pracovníků (průměrný přepočtený počet za rok 2019 při
přepočtu fyzického počtu pracovníků na úvazek 1,00).
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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 2019 bylo 53,92 % pracovníků ve věku do 40 let včetně (12,88 % ve věku do 30 let,
41,04 % ve věku 31–40 let), 33,95 % tvořili pracovníci ve věku 41–50 let, 5,28 % pracovníci ve
věku 51–60 let a 6,85 % 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. 2019, absolutní počty
Věková
struktura

věk do 30
let

31–40

41–50

51–60

nad 60 let

celkem

Muži

2,53

12,75

13,30

1,20

2,88

32,66

Ženy

10,76

29,60

21,74

4,25

4,19

70,54

celkem

13,29

42,35

35,04

5,45

7,07

103,20

Zdroj: SOÚ AV ČR. Poznámka: N = 103,20 pracovníků (průměrný přepočtený počet za rok 2019 při
přepočtu fyzického počtu pracovníků na úvazek 1,00).

Také z demografického pohledu, kdy neuvažujeme o průměrném přepočteném počtu
pracovníků, ale použijeme statický pohled k 31. 12. 2019, 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
obrázku 4.1.3., který znázorňuje pracovníky a pracovnice po pětiletých věkových skupinách, je
vidět, že výrazně větší podíl pracovníků tvořily ženy, a to 67,57 % (100 pracovnic), zatímco
muži představovali 32,43 % (48 pracovníků). Největší zastoupení žen bylo ve věku 35–39 let
(28 pracovnic) a u mužů bylo největší zastoupení ve věku 40–44 let (12 pracovníků). Celkem
do 40 let věku je 59 % žen a 45,83 % mužů. Průměrný věk žen byl 38,82 let a mužů 41,71 let.
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Graf 4.1.3 – Pracovnice a pracovníci SOÚ AV ČR podle pohlaví a věku k 31. 12. 2019,

absolutní četnosti
Zdroj: SOÚ AV ČR. Poznámka: N = 148 pracovníků a pracovnic (fyzický počet k 31. 12. 2019 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 2019 Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., (SOÚ AV ČR) uskutečňoval hlavní činnost
s rozpočtem 117 997 tis. Kč. SOÚ AV ČR nevykonává další ani vedlejší činnost.
Graf 5.1.1 – Struktura financování hlavní činnosti v roce 2019

Zdroj: SOÚ AV ČR

Struktura financování činnosti SOÚ AV ČR byla tvořena institucionální dotací od zřizovatele
v celkové výši 49 101 tis. Kč, která se dále dělí dle charakteru na podporu VO – dlouhodobý
koncepční rozvoj v celkové výši 39 074 tis. Kč – a dotaci na činnost v celkové výši 10 027 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 49 163 tis. Kč na řešení 27 projektů ve výši 41 201 tis. Kč (viz tabulka 3.4.1) a čtyř projektů
v rámci Operačních programu Zaměstnanost a Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 7 962 tis.
Kč (viz tabulka 3.4.3). Dotace od zahraničních poskytovatelů (dotace z EU/EHP) v celkové
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výši 10 142 tis. Kč byla čerpána na řešení 11 projektů (viz Tabulka 3.4.2). V roce 2019 byl
čerpán Fond účelově určených prostředků – dotace z předchozích let ve výši 3 104 tis. Kč
a ostatní výnosy v celkové výši 6 487 tis. Kč (prodej publikací, zakázky hlavní činnosti, odpisy,
použití Sociálního fondu, nájemné atd.).
Investiční dotace v roce 2019 poskytnutá zřizovatelem AV ČR byla udělena v celkové výši 33
372 tis. Kč, z toho 30 500 tis. Kč na pořízení nemovitosti pro zajištění hlavní činnosti
SOÚ AV ČR a 2 872 tis. Kč na přístrojové vybavení a redakční systém.
Projektová činnost SOÚ AV ČR byla v roce 2019 podpořena finančně 42 projekty v celkové
výši 62 177 tis. Kč, což činí 52,69 % výnosů (dotace na řešení projektové činnosti je uvedena
včetně kofinancování projektů z prostředků SOÚ AV ČR). Projektová činnost byla dále
finančně podpořena čerpáním FÚUP, tzn. nespotřebovanou účelovou dotací z roku 2018
ve výši 1 163 tis. Kč.
Hlavními poskytovateli účelové dotace na řešení projektů v roce 2019 byly Grantová agentura
ČR s poskytnutou dotací ve výši 15 470 tis. Kč na řešení 15 projektů, Technologická agentura
ČR s poskytnutou dotací 13 346 tis. Kč na řešení 7 projektů a Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR s dotací 8 014 tis. Kč na řešení 3 projektů. Z Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání bylo na řešení dvou projektů poskytnuto prostřednictvím MŠMT 6 904 tis.
Kč a z Operačního programu Zaměstnanost prostřednictvím MPSV bylo poskytnuto 1 058 tis.
Kč na řešení dvou projektů. Dále projektovou činnost podpořilo Ministerstvo kultury ČR
v rámci programu NAKI ve výši 4 372 tis. Kč na řešení dvou projektů. Evropská komise
podpořila výzkum dotací ve výši 9 173 tis. Kč na řešení pěti projektů v rámci programu H2020
(z toho jeden v pozici Koordinátora a jeden v pozici Third party) a jednoho projektu v rámci
programu Erasmus+. Dále výzkumnou činnost ve výši 969 tis. Kč podpořil CESSDA ERIC
(čtyři projekty) a International Visegrad fund (jeden projekt).
Povinné kofinancování projektů z TA ČR, GA ČR, OP Z a OP VVV ve výši 1 163 tis. Kč
financoval SOÚ z udělené finanční podpory VO – dlouhodobý koncepční rozvoj.
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Graf 5.1.2 – Struktura financování projektové činnosti dle poskytovatelů v roce 2019 (podíl
financování v %)

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

5.2 Hospodářský výsledek roku 2019
Z hlediska struktury nákladů vynaložil SOÚ AV ČR na hlavní činnost ústavu náklady
v celkové výši 117 538 tis. Kč, z toho věcné náklady činily 26,99 %, tj. 31 721 tis. Kč, a osobní
náklady (mzdové náklady včetně zákonného pojištění a ostatních zákonných odvodů)
73,01 %, tj. 85 817 tis. Kč. Průměrný výdělek pracovníků SOÚ AV ČR v roce 2019 činil
45 636 Kč měsíčně. Výnosy byly zúčtovány ve výši 117 997 tis. Kč a hospodářský výsledek za
rok 2019 činil 459 tis. Kč. Podrobnější struktura nákladů a výnosů včetně procentuálního
vyjádření je uvedena níže v tabulce 5.2.1.
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Tabulka 5.2.1 – Hospodářský výsledek roku 2019
Položka rozpočtu
Náklady
Spotřebované nákupy celkem
Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných látek
Opravy a udržování
Náklady na cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
Změna stavu zásob vlastní činnosti
Osobní náklady
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ost. pokuty a penále
Kurzové ztráty
Jiné ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opr. položek
celkem
Odpisy dlouhodobého majetku
Poskytnuté příspěvky
Daň z příjmů
Výnosy
Provozní dotace
Tržby za vlastní výkony a za zboží
Ostatní výnosy
Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále
Výnosové úroky
Kurzové zisky
Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy
Hospodářský výsledek před zdaněním
Hospodářský výsledek po zdanění
Zdroj: SOÚ AV ČR
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v tis. Kč.

%

117 538
25 401
4 501
668
3 210
176
16 846
–14
–14
85 817
63 445
19 302
3 070
49
3 969
68
39
3 862
2 216

100,00%
21,61%
3,83%
0,57%
2,73%
0,15%
14,33%
–0,01%
–0,01%
73,01%
53,98%
16,42%
2,61%
0,04%
3,38%
0,06%
0,03%
3,29%
1,89%

2 216
100
0
117 997
98 264
2 312
17 421
10
1
1
14 504
2 905
459
459

1,89%
0,09%
0,00%
100,00%
83,28%
1,96%
14,76%
0,01%
0,00%
0,00%
12,29%
2,46%
0,39%
0,39%

6. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., (SOÚ AV ČR) má jasně vymezenou oblast výzkumného
zaměření, adekvátní materiální i technické podmínky pro své fungování a funkční vnitřní
strukturu. Nejcennějším kapitálem ústavu jsou jeho pracovníci, kteří většinou představují
domácí špičku ve svých oborech, někteří patří mezi špičku i v rámci evropského výzkumného
prostoru, což mimo jiné prokazuje i výborné hodnocení jejich publikačních aktivit
mezinárodními evaluačními komisemi.
Ve střednědobém a dlouhodobém horizontu je předpokládaný budoucí vývoj SOÚ AV ČR
závislý na průběhu očekávané ekonomické recese vyvolané pandemií nemoci COVID-19
a jejích případných dopadech na financování. Z hlediska institucionálního rámce svého
fungování je ústav silně závislý na rozhodnutích Parlamentu ČR ohledně legislativy upravující
jeho činnost (především možné změny zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje,
a zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, a každoroční rozhodnutí
o podobě zákona o státním rozpočtu), vlády České republiky (především na případných
zásazích do schváleného státního rozpočtu), Rady pro výzkum, vývoj a inovace (především na
navržené struktuře rozpočtu na VaVaI a dalším postupném zavádění a dopadech Metodiky
hodnocení 17+), Akademie věd jako zřizovatele ústavu (především na formě interního
hodnocení výkonnosti ústavů AV ČR a úspěšnosti SOÚ AV ČR v hodnocení)
a na rozhodnutích nejvýznamnějších poskytovatelů účelové podpory, jako jsou Grantová
agentura ČR a Technologická agentura ČR (především rozhodnutích ohledně typu
financovaných projektů základního a aplikovaného výzkumu a vymezení okruhu
potenciálních žadatelů o projekty). V proměňujícím se vnějším prostředí musí být příprava
SOÚ AV ČR na možné budoucí změny ve finančním a organizačním rámci jeho fungování
založena na vědecké koncepci ústavu, která rozvoj sociologického poznání společenských
jevů, procesů a mechanismů opírá o dlouhodobý úspěšný vývoj instituce.

6.1 Zajištění zdrojů pro výzkum
SOÚ AV ČR dlouhodobě usiloval o udržení poměru institucionálního financování oproti
projektové činnosti a dalším aktivitám a výnosům v rámci hlavní činnosti v poměru cca
50 : 50. Od roku 2009 se v důsledku snižování dotace od zřizovatele snížil podíl
institucionálního financování ústavu pod 50 %. Po finančně netypickém roce 2015, kdy SOÚ
AV ČR organizoval mezinárodní konferenci Evropské sociologické asociace, díky čemuž činil
121

poměr institucionální dotace oproti projektové činnosti a dalším aktivitám 31 : 69,
představovaly roky 2016 a 2017 do značné míry návrat ke standardnímu stavu, v němž činil
poměr institucionální dotace k projektové činnosti a dalším aktivitám přibližně 45 : 55.
V letech 2018 a 2019 se díky velké úspěšnosti ústavu při získávání účelových prostředků na
výzkumné projekty podíl institucionálního funancování opět o něco snížil a pohyboval se
kolem 40 %.
V roce 2019 se SOÚ AV ČR úspěšně účastnil veřejných soutěží v rámci programů
výzkumných projektů, počet řešených projektů v roce 2019 se navýšil na 42 projektů
a především se navýšil celkový objem účelové dotace určené na projektovou činnost, zejména
v důsledku realizace kvalitativních výzkumů (Kvalita života, ISSP či ESS) a ve vazbě
na projekty v rámci programu H2020.
Graf 6.1 – Struktura financování v letech 2007–2019, 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.
Během roku 2019 byly rovněž podávány další žádosti o podporu grantových projektů, které by
měly doplnit vědecký program ústavu v následujících letech.
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Celkem bylo podáno 47 návrhů projektů k financování u poskytovatelů z ČR (GA ČR, TA ČR,
MŠMT, MMR a Operační programy), ze zahraničí v rámci programů EC (Horizont 2020,
COST ACTION, Norface) a ostatních zahraničních programů (Visegrad Fund, Fondy EHP
a Norska, CESSDA AS). Úspěšně bylo přijato 16 projektů, což je 34 % úspěšnost pracovníků
SOÚ AV ČR při získávání zdrojů pro výzkumnou činnost.

6.3 Mezinárodní spolupráce
V roce 2019 se úspěšně rozvíjela činnost SOÚ AV ČR v oblasti mezinárodní spolupráce,
a to jak v rámci společných mezinárodních či bilaterálních projektů, tak v rámci dalších
vědeckých aktivit. V této činnosti je třeba i nadále pokračovat. Důležité je podporovat
organizační aktivity pracovníků v mezinárodních vědeckých asociacích jako ESA, IPSA, ISA,
ECPR. Mgr. Marcela Linková, Ph.D., bude i v roce 2020 působit ve funkci předsedkyně
Helsinki Group on Gender in Research and Innovation, poradní skupiny Evropské komise
a výboru ERAC. Významným počinem mezinárodní spolupráce bude také pokračování
projektu H2020 GENFERACTION – GENDer equality in the ERA Community To Innovate
policy implementatiON, jehož mezinárodní koordinátorkou je Mgr. Marcela Linková, Ph.D.
V rámci rozšíření mezinárodní spolupráce SOÚ AV ČR bude v roce 2020 pokračovat práce
Mezinárodního poradního sboru, poradního orgánu ředitele, který byl oficiálně ustaven v roce
2019. Ústav chce být i v budoucnu atraktivním pracovištěm, které je připravené přijímat
zahraniční studenty, doktorandy i výzkumníky na studijní pobyty a odborné práce, a navázat
tak na úspěšnou praxi z minulých let, v roce 2020 bude ústav hostit výzkumníky financované
z prostředků Fulbright Commission. SOÚ AV ČR bude i nadále zajišťovat účast ČR
v mezinárodním programu sociálního výzkumu ISSP, který je nejrozsáhlejším kontinuálním
mezinárodním programem postojových šetření na světě. Ústav bude pokračovat
i ve spolupráci na budování evropské výzkumné infrastruktury European Social Survey (ESS),
která je podpořena projektem MŠMT ČR „Český národní uzel ESS (European Social Survey)“.
SOÚ AV ČR bude i v budoucnu zajišťovat provoz veřejně přístupné národní datové
infrastruktury pro sociálněvědní výzkum – Českého sociálněvědního datového archivu
(ČSDA). Archiv je zapojen do evropské sítě datových organizací CESSDA a v rámci projektu
s podporou MŠMT a procesu budování velkých evropských infrastruktur ESFRI se podílí na
budování jednotného evropského systému datových služeb CESSDA.
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7. AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
A V OBLASTI PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ
7.1 Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí
a. Aktivity v oblasti poskytování informací z výzkumů veřejného mínění
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., (SOÚ AV ČR) vzhledem ke svému účelu veřejné výzkumné
instituce zaměřené na oblast sociálního výzkumu nerealizuje přímou činnost v oblasti ochrany
životního prostředí. Vyvíjí ovšem aktivity, které s touto oblastí souvisejí, a to zejména realizaci
výzkumů veřejného mínění ve vztahu k životnímu prostředí jako takovému a k jeho ochraně.
Bezplatné poskytování výsledků výzkumu zainteresovaným aktérům je pravidelně využíváno
médii, státní správou i ekologickými organizacemi. Základní výsledky publikované formou
tiskových zpráv jsou volně dostupné na stránkách CVVM SOÚ AV ČR (cvvm.soc.cas.cz).

b. Participace v oblasti ochrany životního prostředí
Podobně jako v předešlých letech i v roce 2019 spolupracoval SOÚ AV ČR na publikacích
Ministerstva životního prostředí, jejichž zpracováním je pověřená CENIA, česká informační
agentura

životního

prostředí.

CVVM

SOÚ

AV ČR

přispělo

daty

o

výsledcích

standardizovaného dotazování na téma životního prostředí a souvisejících otázek.
V SOÚ AV ČR se oblasti ochrany životního prostředí dotýkají aktivity související se studiem
sociálních aspektů energetiky a jaderné energetiky. Na toto studium se zaměřuje Mgr. Martin
Ďurďovič, Ph.D., který byl v roce 2019 členem Komise pro energetiku AV ČR a členem Rady
Správy úložišť radioaktivních odpadů, kde aktuálně probíhají složité diskuse směřující
k rozhodnutí o zúžení počtu lokalit vytipovaných pro vybudování hlubinného úložiště
jaderného odpadu v ČR z devíti na čtyři. V rámci strategie AV 21 pokračoval v roce 2019
v roli řešitele tématu „Sociální aspekty jaderné energetiky“ ve výzkumném programu
„Systémy pro jadernou energetiku“. M. Ďurďovič v roce 2019 realizoval tyto aktivity:
• Dotazníkové šetření na téma znalosti a hodnocení jaderné fúze, která je zkoumána
jako potenciální zdroj výroby energie šetrný vůči životnímu prostředí. Výsledky byly
prezentovány ve formě analytických tiskových zpráv v češtině a v angličtině
na stránkách CVVM SOÚ AV ČR. (www.cvvm.soc.cas.cz).
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• Jako spoluřešitel se podílel na úspěšném dokončení mezinárodního tříletého
vzdělávacího projektu v programu Erasmus+ s názvem TEACHENER – Integrating
Social Sciences and Humanities into Teaching about Energy (2016–2019). Výsledky
projektu jsou veřejně přístupná webová databáze, vzdělávací materiály a knižní
publikace, jež se dotýkají také vztahu energetiky a životního prostředí. Zapojení do
projektu v roce 2019 zahrnovalo rovněž spoluorganizaci zimní školy v Lipsku (únor)
a aktivní účast na závěrečné dvoudenní projektové konferenci v Gdaňsku (červen).
• Stal se členem „Steering Committee“ v mezinárodní platformě SHARE – Social
sciences and Humanities in ionizing radiation REsearch (www.ssh-share.eu).
• Vystoupil 1. 8. 2019 s příspěvkem „Narrative Constructionism and Narrative Realism.
Conceptual Debate and the Issue of Energy Transition“ na konferenci Post-Truth’:
Applying Critical Realism to Real World Problems v Southamptonu.

Výzkumní pracovníci SOÚ AV ČR se dále věnují tématům týkajícím se ochrany životního
prostředí v rámci své výzkumné činnosti, a to především v rámci výzkumných programů
Akademie věd ČR „Strategie AV21: špičkový výzkum ve veřejném zájmu“. V roce 2019 byla
řešena témata:
Spotřeba a plýtvání potravinami jako sociální problém Mgr. Naděždy Čadové v rámci
výzkumného programu Akademie věd ČR Strategie AV21 „Potraviny pro budoucnost“.
Cílem aktivity je propojit různorodé akce a činnosti, které přispívají k řešení tohoto
problému, prohloubení znalostí o jeho jednotlivých dimenzích (dotazníkové šetření,
diskusní skupiny, konzultace s odborníky) a především rozšíření povědomí o tomto
problému mezi širokou veřejnost (workshopy, semináře, tiskové zprávy).
• V roce 2019 kolektiv pracovníků CVVM uspořádal ve spolupráci s neziskovou
organizací Zachraň jídlo pracovní skupiny k omezení plýtvání potravin, které
se uskutečnily 12. dubna 2019 v Pražském kreativním centru. Pracovních skupin
se zúčastnili zástupci výrobců a prodejců, státní správy, spotřebitelů a dalších aktérů,
přičemž jejich cílem bylo definovat konkrétní opatření vedoucí ke snížení množství
vyplýtvaných potravin v souvislosti s označováním trvanlivosti – od výrobce
po spotřebitele.
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• Stejně jako v předchozích letech proběhlo dotazníkové šetření postojů české veřejnosti
tentokrát zaměřené na otázky nákupního a spotřebního chování, plýtvání potravinami,
vzhledově nedokonalé (tzv. „křivé“) zeleniny a ovoce a geneticky modifikovaných
potravin. Výsledky byly veřejnosti představeny ve formě tiskových zpráv
a prezentovány na konferencích (Naše společná přítomnost, Praha, 25. dubna 2019).
• S velkým zájmem veřejnosti se setkal také křest kuchařky Zachraň jídlo, který CVVM
spolupořádalo a který proběhl 16. října 2019 v Pražském kreativním centru. Součástí
akce byla výstava posterů zaměřujících se na problematiku plýtvání potravinami,
workshop výroby sušenek z dužiny po odšťavnění, ochutnávka žemlovky uvařené ze
zachráněného pečiva a jablek nebo promítání dokumentárního filmu „Theater of Life“
s následnou diskusí.
Globální výzvy a lokální řešení environmentální situace PhDr. Marty Kolářové, Ph.D.,
v rámci výzkumného programu Akademie věd ČR Strategie AV 21 „Globální konflikty
a lokální souvislosti“. Tato výzkumná aktivita se zaměřuje na kvalitativní výzkum
udržitelného životního stylu a udržitelné spotřeby v globálních a lokálních souvislostech
a zkoumá také sociální hnutí, která udržitelnost v životním stylu propagují.
• Marta Kolářová v rámci této Strategie AV 21 organizovala workshop s názvem
„Klimatická změna – jak se můžeme podílet na řešení? Sociální hnutí, komunitní
aktivity, osobní angažovanost“ (28. 5. 2019, Akademické konferenční centrum Praha),
který spojoval akademickou reflexi sociálních hnutí v době klimatické změny
a představení některých iniciativ u nás v současnosti aktivních.
• Marta Kolářová prezentovala na tomto workshopu také svůj příspěvek s názvem
„Hnutí za regeneraci ekosystémů i sociálních vztahů v době klimatické změny“.
• Marta Kolářová se dále ve spolupráci s FHS UK podílela na organizaci dalšího
workhopu k tématu klimatické změny, tentokrát s mezinárodní účastí: Climate Justice,
Technoecologies and Alternative Energy Futures, který se konal 23.–24. 9. 2019
v Akademickém konferenčním centru v Praze. Prezentovala zde také svůj příspěvek
na ptéma „Climate Change and the Transition Movement in Eastern Europe“.
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• Marta Kolářová se aktivně zúčastnila konference Naše společná přítomnost 2019:
Odpovědná spotřeba, na Filozofické fakultě ve dnech 24.–25. 4. 2019, kde prezentovala
příspěvek: „Mezi spotřebou a výrobou a mezi individuem a společností: udržitelný
životní styl, soběstačnost (DIY) a komunita“.
• Dále přednášela jako lektor na téma „Udržitelnost, soběstačnost a komunita v době
klimatické změny“ na Letní škole ochrany klimatu, soběstačnosti a udržitelnosti
v Hostětíně ve dnech 23.–28. 8. 2019.
• Marta Kolářová se také věnovala dalším přednáškám zaměřeným na klimatickou
změnu a udržitelnost z pohledu životního stylu, spotřeby a občanské angažovanosti
pro české i zahraniční studenty (Council on International Educational Exchange,
Charles University, Prague, Fakulta humanitních studií UK, Týden vědy a techniky
v SOÚ AV ČR) a veřejnost (přednáška v rámci cyklu Udržitelnost v Městské knihovně
v Praze, spolupráce se spolkem Permakultura CS).

Voda a půda pro krajinu PhDr. Jany Stachové, Ph.D., v rámci výzkumného programu
Akademie věd ČR Strategie AV21 „Rozmanitost života a zdraví ekosystémů (ROZE)“.
Cílem sociologické části aktivity bylo zmapovat společenskovědní výzkum krajiny
v Česku, provést sekundární analýzu výzkumů věnovaných krajině, a definovat
základní principy, přístupy a koncepty v oblasti výzkumu krajiny v českém sociálněvědním prostředí. Tato analýza přispěla k pochopení vnímání krajiny v Česku, neboť
vědecké poznání je jedním z důležitých aspektů přístupu ke krajině a zacházení s ní.
• Jana Stachová byla spoluorganizátorkou semináře Komise pro životní prostředí
a Výboru pro krajinu, vodu a biodiverzitu (MŽP) 9. 1. 2019 k současné situaci
v českém lesnictví, na kterém se podíleli všichni partneři v rámci řešeného tématu.
• Podílela

se

i

na

oficiálně

publikovaném

stanovisku

Komise

k tématu:

www.nasekrajina.eu/blog/2019/01/09/stanovisko-kzp-av-cr-k-seminari-soucasnasituace-v-ceskem-lesnictvi-dosavadni-pristupy-a-jejich-dusledky.

Semináře

se účastnilo 166 registrovaných účastníků. Na semináři prezentovala příspěvek:
Stachová, J. 2019. Vybrané společenské aspekty krize českého lesnictví. Současná
situace v českém lesnictví: dosavadní přístupy a jejich důsledky. Praha, Komise pro
životní prostředí AV ČR. 9. 1. 2019
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• Vyžádané vystoupení na veřejné debatě: Jakou budoucnost mají lesy v Pardubickém
kraji? A co na to veřejnost? Příspěvek: Stachová, J. Vnímání lesů a lesního hospodaření
v české společnosti. 5. 12. 2019.
• Byl zveřejněn článek v Ekolistu: Stachová, J. 2019. „Jak úspěšně chránit krajinu na
místní úrovni?“ Ekolist, 8. 7. 2019, 5 s.

7.2 Aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů
a. Vlastnické vztahy
SOÚ AV ČR je třetinovým spoluvlastníkem areálu Jilská–Husova v Praze 1 – Staré město,
ve kterém má ústav sídlo a kanceláře pro zajištění výzkumné činnosti. V areálu
se nachází i Akademické konferenční centrum, které je pracovníky ústavu využíváno pro
konference, workshopy, ústavní akce či semináře.
V roce 2019 SOÚ AV ČR díky finanční podpoře od zřizovatele AV ČR úplatně pořídil
nemovitost Linhartská č.p. 135/4 na Praze 1. Zápis do katastru proběhl dne 14. 1. 2020
s právními účinky vkladu ke dni 18. 12. 2019. Nemovitost bude využita na podporu
hlavní činnosti pro rozvoj výzkumné činnosti. Vzhledem k technickému stavu bude
v letech 2020–2022 probíhat rekonstrukce.
a. Pracovní vztahy a odbory

Pracovníky SOÚ AV ČR zastupuje základní organizace Odborového svazu pracovníků
vědy a výzkumu v SOÚ AV ČR. Pracovněprávní podmínky pracovníků jsou ošetřeny
Kolektivní smlouvou a Vnitřním mzdovým předpisem.
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Hašková, Hana - Dudová, Radka - Pospíšilová, Kristýna
Kde se berou jedináčci? Faktory související s jednodětností v ČR.
[Why an Only Child? Factors Connected with Having a Single Child in the CR.]
Demografie. Roč. 61, č. 2 (2019), s. 93-110. ISSN 0011-8265
Grant CEP: GA ČR GA17-04465S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: one-child families * small families * fertility intentions
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
http://hdl.handle.net/11104/0298064
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0298064
0504066 - SOÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kolářová, Marta
Subkultura kulturních kreativců a alternativní životní styl v Pravém domácím časopisu.
[The Cultural Creatives’ Subculture and Alternative Lifestyle in the Magazine ‘Pravý domácí
časopis’.]
Český lid, Etnologický časopis. Roč. 106, č. 1 (2019), s. 85-105. ISSN 0009-0794
Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
Program:StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: subculture * lifestyle * values * cultural creatives
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
http://ceskylid.avcr.cz/article/106/1/714/
DOI: 10.21104/CL.2019.1.05
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0295774
0517580 - SOÚ 2020 RIV BR eng J - Článek v odborném periodiku
Krejčík, Jiří
From Gandhi to Deendayal: Contradictions of conservative Hindu tendencies in Indian
environmental thinking.
Civitas - Revista de Ciências Sociais. Roč. 19, č. 2 (2019), s. 374-390. ISSN 1519-6089
Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
Program:StrategieAV
152

Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: India * Environmentalism * Traditionalism * Hinduism * Hindu nationalism *
Integral humanism
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Obor OECD: Political science
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/civitas/article/view/31973
DOI: 10.15448/1984-7289.2019.2.31973
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0302905
0520671 - SOÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Marková Volejníčková, Romana - Švarcová, Markéta - Křížková, Alena - Formánková,
Lenka
Podnikání matek malých dětí jako prekérní typ zaměstnání? Srovnání zkušeností
podnikatelek s malými dětmi původem z ČR a z Ukrajiny.
[Is Self-employment a Precarious Job for Mothers of Young Children? A Comparison of the
Experience of Czech and Ukrainian Entrepreneurs with Small Children in the Czech
Republic.]
Gender a výzkum / Gender and Research. Roč. 20, č. 2 (2019), s. 124-153. ISSN 2570-6578
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-21259S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: intersectional theory * precarity * self-employment
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
www.genderonline.cz/en/issue/48-volume-20-number-2-2019-feminist-re-interpretations-ofislam/582
DOI: 10.13060/25706578.2019.20.2.487
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0305308
0506823 - SOÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Nešpor, Zdeněk
Tradice a konstrukce tradice české reformace v novodobých protestantských církvích.
[Tradition and Construction of the Tradition ob Bohemian Reformation in Modern
Protestant Churches.]
Národopisná revue. Roč. 29, č. 2 (2019), s. 115-123. ISSN 0862-8351
Grant CEP: GA ČR GA17-02917S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: religious tradition * construction of tradition * Czech religiosity
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Religious studies
http://hdl.handle.net/11104/0297972
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0297972
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0507050 - SOÚ 2020 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Nyklová, Blanka - Cidlinská, Kateřina - Fárová, Nina
International Relations in the Czech Republic: Where Have All the Women Gone?
Mezinárodní vztahy. Roč. 55, č. 2 (2019), s. 5-23. ISSN 0323-1844
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: international relations * working/study environment * research field * academic
career
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Obor OECD: Organisation theory
https://mv.iir.cz/article/view/1616
DOI: 10.32422/mv.1616
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0298145
0499644 - SOÚ 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Šimon, Martin - Vašát, Petr - Poláková, Markéta - Gibas, Petr - Daňková, Hana
Activity spaces of homeless men and women measured by GPS tracking data: A comparative
analysis of Prague and Pilsen.
Cities. Roč. 86, March 2019 (2019), s. 145-153. ISSN 0264-2751
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: activity space * homelessness * daily mobility
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Impakt faktor: 3.853, rok: 2018
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275118305912.
DOI: 10.1016/j.cities.2018.09.011
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0293055
0478546 - SOÚ 2020 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Vlachová, Klára
Significant others and the importance of ancestry for Czech national identity.
National Identities. Roč. 21, č. 1 (2019), s. 57-72. ISSN 1460-8944
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LG12023
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: national identity * ancestry * immigration
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14608944.2017.1362378
DOI: 10.1080/14608944.2017.1362378
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0274641
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0507881 - SOÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Ferenčuhová, Slavomíra
Komplikace při formulování lokálních reakcí na klimatickou změnu.
[Complications accompanying formulation of local responses to climate change.]
Urbanismus a územní rozvoj. Roč. 22, č. 3 (2019), s. 5-9. ISSN 1212-0855
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-05263S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: climate change * local responses * barriers * adaptation
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
http://hdl.handle.net/11104/0298843
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0298843
0511807 - SOÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hamplová, Dana
Ve víře podobní, v postojích rozmanití: výsledky průzkumu víry a postojů českých
evangelikálů.
[The same faith, the different attitudes.]
Dingir. Časopis o současné náboženské scéně. Roč. 22, č. 2 (2019), s. 38-40. ISSN 1212-1371
Grant ostatní:MŠMT(CZ) CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001796
Program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: religion * survey * evangelicals
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
http://hdl.handle.net/11104/0302054
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0302054
0507966 - SOÚ 2020 RIV RO eng J - Článek v odborném periodiku
Hašková, Hana - Pospíšilová, Kristýna
Factors contributing to unfulfilment of and changes in fertility intentions in Czechia.
Anthropological Researches and Studies. Roč. 7, č. 9 (2019), s. 15-34. ISSN 2360-3445
Grant CEP: GA ČR GA17-04465S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: fertility intentions * changes in fertility intentions * low fertility
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
http://hdl.handle.net/11104/0298929
DOI: 10.26758/9.1.2
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0298929
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0506797 - SOÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Klingorová, Kamila
Rotunda, jatka, loď – sakrální krajina Prahy: vývoj sakrálních staveb v Praze v dynamice
společenského vývoje.
[Rotunda, slaughterhouse, boat – sacred landscape of Prague: the development of sacred sites
in Prague in the dynamics of social changes.]
Dingir. Časopis o současné náboženské scéně. Roč. 22, č. 2 (2019), s. 42-45. ISSN 1212-1371
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: religion * sacred landscape * sacred sites * historical development * Prague
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
http://hdl.handle.net/11104/0297958
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0297958
0521382 - SOÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Maříková, Hana - Vohlídalová, Marta
Bariéry versus preferované formy rodičovství u neheterosexuální populace.
[Barriers versus preferred forms of parenting in the non-heterosexual population.]
Fórum sociální politiky. Roč. 13, č. 6 (2019), s. 20-26. ISSN 1802-5854
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-07456S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: parenting desires and intentions * barriers to parenting * Czech Republic * nonheterosexual population
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
http://hdl.handle.net/11104/0306015
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0306015
0519501 - SOÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Maříková, Hana
Důvody, motivy a okolnosti bezdětnosti mužů.
[Causes, motives and circumstances of male childlessness.]
Fórum sociální politiky. Roč. 13, č. 5 (2019), s. 10-15. ISSN 1802-5854
Grant CEP: GA ČR GA17-04465S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: childlessness * men * Czech Republic
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
http://hdl.handle.net/11104/0304478
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0304478
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0504197 - SOÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Maříková, Hana
Nadějné vyhlídky? Péče o starší z perspektivy osob pečujících ve formální péči.
[Bright prospects? Care for the Elderly from the Perspective of Carers in Formal Care.]
Fórum sociální politiky. Roč. 13, č. 2 (2019), s. 9-14. ISSN 1802-5854
Grant CEP: GA ČR GA15-07898S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: formal care for elderly * marketization of care * public policies for elderly care *
Czech Republic
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
http://hdl.handle.net/11104/0295879
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0295879
0517337 - SOÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Nešpor, Zdeněk
Československá sociologická společnost při ČSAV jako institucionální báze obnoveného
oboru.
[The Czechoslovak Sociological Society as an Institutional Base for a Revived Discipline.]
Práce z dějin Akademie věd. Roč. 11, č. 1 (2019), s. 19-30. ISSN 1803-9448
Grant ostatní:MŠMT(CZ) CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001796
Program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: sociology – history of * Czech sociology * Czechoslovak Sociological Society
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
http://hdl.handle.net/11104/0302662
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0302662
0504612 - SOÚ 2020 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Patočková, Věra
Volný čas a práce v proměnách času.
[Leisure and Work Timeline.]
Ostium – internetový časopis pre humanitné vedy. Roč. 15, č. 1 (2019). E-ISSN 1336-6556
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: leisure * work * labour * ideal of leisure
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
http://ostium.sk/language/sk/volny-cas-a-prace-v-promenach-casu/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0296197
0522603 - SOÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Pilnáček, Matouš - Tabery, Paulína - Vávra, Martin
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Webové archivy a sociální vědy: příležitosti, problémy a řešení.
[Web Archives and Social Sciences: Opportunities, Problems and Solutions.]
Naše společnost. Roč. 17, č. 1 (2019), s. 43-58. ISSN 1214-438X
Grant CEP: GA MK(CZ) DG18P02OVV016
Klíčová slova: web archives * social sciences * ethical issues
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Media and socio-cultural communication
https://cvvm.soc.cas.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=5126&lang=en
DOI: 10.13060/1214438X.2019.1.17.495
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0307068
0517812 - SOÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Vinopal, Jiří - Čadová, Naděžda
Povaha aspektů pro měření objektivní kvality pracovního života.
[Nature of aspects for measuring objective quality of Working life.]
Časopis JOSRA. Roč. 12, listopad (2019). ISSN 1803-3687
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TL01000502
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Quality of Working life * Objectvive QWL
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
www.bozpinfo.cz/josra/povaha-aspektu-pro-mereni-objektivni-kvality-pracovniho-zivota
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303072
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0521016 - SOÚ 2020 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Petrúšek, Ivan - Kudrnáč, Aleš
Czech Republic: Political Developments and Data in 2018.
European Journal of Political Research Political Data Yearbook. Roč. 58, č. 1 (2019), s. 69-78.
ISSN 2047-8852
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-06096S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Czech politics * political parties * presidential elections
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Obor OECD: Political science
https://ejpr.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/2047-8852.12237
DOI: 10.1111/2047-8852.12237
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0305669
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0520678 - SOÚ 2020 CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Heřmanová, Marie
Who Shapes Global Migration Governance Today and Who’s Affected by It? Report from the
Conference ‘Geopolitics and Transnational Migration’.
Gender a výzkum / Gender and Research. Roč. 20, č. 2 (2019), s. 169-172. ISSN 2570-6578
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: conference, migration, governance, globalization, gender * migration *
governance * globalization * gender
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
www.genderonline.cz/cs/issue/48-rocnik-20-cislo-2-2019-feminist-re-interpretations-ofislam-feministicke-reinterpretace-islamu/587
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0305312
0511744 - SOÚ 2020 US eng J - Článek v odborném periodiku
Hrubec, Marek - Uhde, Zuzana
Global Conflicts and Local Interactions: Contradictions of Global Capitalism and Civil
Society.
Critical Sociology. Roč. 45, č. 6 (2019), s. 777-783. ISSN 0896-9205
Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
Program:StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: global conflicts * capitalism * militarisation * civil society
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Impakt faktor: 1.481, rok: 2018
DOI: 10.1177/0896920518798880
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0301978
0521121 - SOÚ 2021 US eng J - Článek v odborném periodiku
Kudrnáč, Aleš
A poll too far? A study of the moderating effects of obesity and poor health on the distance to
the ballot station and probability to vote relationship.
Party Politics. (2019). ISSN 1354-0688
Grant CEP: GA ČR GB14-36154G
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: distance to polling station * health * obesity * voter turnout
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Obor OECD: Political science
Impakt faktor: 2.615, rok: 2018
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DOI: 10.1177/1354068819867414
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0305776
0520677 - SOÚ 2020 CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Marková Volejníčková, Romana - Švarcová, Markéta
The Sociological Imagination: Do We Build Boundaries or Do We Want Solidarity?
Gender a výzkum / Gender and Research. Roč. 20, č. 2 (2019), s. 173-175. ISSN 2570-6578
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: sociological conference * labor market * gender
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
www.genderonline.cz/cs/issue/48-rocnik-20-cislo-2-2019-feminist-re-interpretations-ofislam-feministicke-reinterpretace-islamu/588
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0305311
0521688 - SOÚ 2020 eng J - Článek v odborném periodiku
Nyklová, Blanka
Challenging Gender Equality in the Czech Republic.
Global Dialogue. Roč. 9, č. 2 (2019). ISSN 2519-8688
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Gender studies * gender equality * Czech Republic * Central and Eastern
Europe * neoliberalism
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
http://globaldialogue.isa-sociology.org/challenging-gender-equality-in-the-czech-republic/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0306277
0518101 - SOÚ 2020 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Pospíšilová, Marie
Česká a mezinárodní kvantitativní data týkající se sledování médií – zdroje a jejich
využitelnost.
[Czech and international quantitative data on media usage – data sources and their usability.]
Mediální studia. Roč. 13, č. 2 (2019), s. 193-202. ISSN 1801-9978
Grant ostatní:MŠMT(CZ) CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001796
Program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: quantitative data * media usage * data sources
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
www.medialnistudia.fsv.cuni.cz/front.file/download?file=2019%2002%2009_pospisilova.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303283
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0506330 - SOÚ 2020 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Samec, Tomáš
Moc soukromého vlastnictví.
[Power of Private Property Ownership.]
Era 21. Č. 3 (2019), s. 28-30. ISSN 1801-089X
Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/13
Program:StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: mortgages * debt * homeownership * financialisation
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
www.era21.cz/cs/obsah-casopisu/2019/3/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0297605
0507048 - SOÚ 2020 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Stachová, Jana
Jak úspěšně chránit krajinu na místní úrovni?
[How to succesfully protect the landscape at local level?]
Ekolist. (2019). ISSN 1802-9019
Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/9
Program:StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: landscape * civil society
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0298142
DOI: 10.1007/s10708-019-10030-4
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0305801
0508572 - SOÚ 2020 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Švarcová, Markéta
Změna vnímání genderové rovnosti ve státní správě prostřednictvím nové evropské
legislativy?
[Changes in Perception of Gender Equality in the State Administration through New
European Legislation?]
Gender a výzkum / Gender and Research. Roč. 20, č. 1 (2019), s. 185-189. ISSN 2570-6578
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: gender equality * public sector * european legislative
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
www.genderonline.cz/cs/issue/47-rocnik-20-cislo-1-2019-vyjednavani-hranictransnacionalni-migrace-a-gender/574
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299437
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0508084 - SOÚ 2020 CZ cze, eng J - Článek v odborném periodiku
Uhde, Zuzana - Ezzeddine, P.
Transnacionální migrace: hranice, gender a globální spravedlnost.
[Transnational Migration: Borders, Gender and Global Justice Challenges.]
Gender a výzkum / Gender and Research. Roč. 20, č. 1 (2019), s. 3-17. ISSN 2570-6578
Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
Program:StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: transnational migration * gender * borders
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
www.genderonline.cz/cs/issue/47-rocnik-20-cislo-1-2019-vyjednavani-hranictransnacionalni-migrace-a-gender/560
DOI: 10.13060/25706578.2019.20.1.467
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299078
0523416 - SOÚ 2020 CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Večerník, Jiří
Introduction to the Thematic Issue.
Sociologický časopis / Czech Sociological Review. Roč. 55, č. 6 (2019), s. 693-696. ISSN 00380288
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-09220S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: social stratification * educational expansion * class attainment * Central Europe
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Impakt faktor: 0.554, rok: 2018
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0307774
0518417 - SOÚ 2020 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Veitová, Kristýna
K ženám je klimatická změna nespravedlivá hned dvakrát.
[Climate change as a double injustice to women.]
Ekolist. -, - (2019). ISSN 1802-9019
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: climatic change * gender
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/kristynan-veitova-k-zenam-jeklimaticka-zmena-nespravedliva-hned-dvakrat
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303561
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Monografie, kniha jako celek (český jazyk) – RIV - 3
0522044 - SOÚ 2020 RIV CZ eng, cze B - Monografie kniha jako celek
Zemplinerová, A. - Kudrnáč, Aleš - Drea, E. - Charvát, J. - Šimanová, J. - Poláček, J. Sojková, L. - Tungul, L. - Škodová, M. - Maškarinec, P. - Dvořák, T.
Middle Class at a Crossroads.
1. - Přerov: TOPAZ, 2019. 98 s. ISBN 978-80-88350-00-2
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: middle class * Czech republic * social class * media * economy * political party *
entrepreneur * EU
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Obor OECD: Political science
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0306558
0517696 - SOÚ 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Ďurďovič, Martin
Vyprávění a rozhovor. Teorie sociální intersubjektivity.
[Narrative and Dialogue. The Theory of Social Intersubjectivity.]
Praha: Sociologické nakladatelství (SLON): Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2019. 324
s. ISBN 978-80-7419-284-5; ISBN 978-80-7330-348-8
Grant CEP: GA ČR GA15-03295S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Intersubjectivity * hermeneutics * critical realism
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303000
0506185 - SOÚ 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Nešpor, Zdeněk - Beláňová, Andrea - Klementová, Táňa - Vojtíšek, Zdeněk
Malý slovník českých nekatolických náboženských osobností 20. a 21. století.
[Short Dictionary of Czech Non-Catholic Religionists of the 20th and 21st Centuries.]
1. - Praha: Kalich, 2019. 465 s. ISBN 978-80-7017-261-2
Grant CEP: GA ČR GA17-02917S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Religion * Czech Republic – religion * Protestantism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Religious studies
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0297474
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Kapitola v monografii (český jazyk) – RIV – 7
0518699 - SOÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Šafr, Jiří
Přílohy – základní informace o výzkumech a metodologické poznámky.
[Appendix - basic information about surveys and methodological notes.]
Volný čas, společnost, kultura: Česko – Slovensko. 1. Praha: Sociologické nakladatelství SLON,
2019 - (Chorvát, I.; Šafr, J.), s. 232-239. ISBN 978-80-7419-270-8
Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/14; MŠMT(CZ) CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001796
Program:StrategieAV; Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: leisure time * methodology * lifestyle
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303766
0518234 - SOÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Čermáková, Dita - Šalamounová, Petra
Případová studie: Sociální remitence – příklad moldavských migrantů v Česku a Itálii.
[Case study: Social remittances - an example of Moldovan migrants in the Czech Republic and
Italy.]
Migrace, rozvoj a cíle udržitelného rozvoje (SDGs). 1. Praha: IOM Praha, 2019 - (Schroth, J.), s.
67-71. ISBN 978-80-270-7106-7
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: international migration * migration and development * social remittances
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
Obor OECD: Cultural and economic geography
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303395
0518067 - SOÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Pivarč, Jakub - Bravená, N.
Lidská řeč–její pochopení a interpretace dítětem.
[Human Speech – Its understanding and interpretation by the child.]
Prakticko – teologické aspekty mezilidské komunikace. 1. Sokolov: Flavia Viera, 2019, s. 149157. ISBN 978-80-904954-4-9
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: interpersonal communication * human speech and children * religious
pedagogy
Kód oboru RIV: AM - Pedagogika a školství
Obor OECD: Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education
systems]
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303255
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0501923 - SOÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Patočková, Věra
Volný čas a práce v české a slovenské společnosti.
[Leisure and Work in the Czech and Slovak Societies.]
Volný čas, společnost, kultura: Česko – Slovensko. 1. Praha: Sociologické nakladatelství SLON,
2019 - (Chorvát, I.; Šafr, J.), s. 65-89. ISBN 978-80-7419-270-8
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: leisure time * culture * lifestyle
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0293895
0501913 - SOÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Paulíček, M. - Šafr, Jiří
Volný čas s médii a kulturou.
[Leisure with media and culture.]
Volný čas, společnost, kultura: Česko – Slovensko. 1. Praha: Sociologické nakladatelství SLON,
2019 - (Chorvát, I.; Šafr, J.), s. 175-202. ISBN 978-80-7419-270-8
Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/14; MŠMT(CZ) CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001796
Program:StrategieAV; Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: leisure time * culture * lifestyle
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0293888
0500890 - SOÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Gibas, Petr
Rytmy budování a péče / Geografie ‚zahrádkářů a zahrádkářek‘.
[Rhythms of building and caring / Geography of 'allotment gardeners'.]
Geografie „okrajem“: každodenní časoprostorové zkušenosti. 1. Praha: Karolinum, 2019 (Pospíšilová, L.; Osman, R.), s. 251-274. ISBN 978-80-246-4255-0
Grant CEP: GA ČR GA16-06077S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: allotments * urban gardening * rhythmanalysis
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0295568
0500790 - SOÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Vašát, Petr - Gibas, Petr
Žít (mezi) místy/Geografie „lidí bez domova”.
[Living (in between) places/The geography of homeless people.]
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Geografie „okrajem“: každodenní časoprostorové zkušenosti. 1. Praha: Karolinum, 2019 (Pospíšilová, L.; Osman, R.), s. 331-362. ISBN 978-80-246-4255-0
Grant CEP: GA ČR GA15-17540S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: homeless people * space-time * photovoice
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Obor OECD: Political science
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0295569

Kapitola v monografii (český jazyk) – do RIV jako O – 1
0519051 - SOÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Vašát, Petr
Co nám slumy mohou říct o bezdomovectví? Urbánní chudoba v době nové globální
ekonomiky.
[What can slums tell us about homelessness? Urban poverty in the era of the new global
economy.]
Bezdomovectví a veřejný prostor. 1. Praha: Architekti bez hranic, z.s., 2019, s. 72-89. ISBN 97880-907623-0-5
Grant CEP: GA ČR GA15-17540S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: homelessness * slums * city
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0304047

Kapitola v monografii (cizí jazyk) – RIV - 8
0518698 - SOÚ 2020 RIV CZ slo M - Část monografie knihy
Chorvát, I. - Šafr, Jiří
Úvod.
[Introduction.]
Volný čas, společnost, kultura: Česko – Slovensko. 1. Praha: Sociologické nakladatelství SLON,
2019 - (Chorvát, I.; Šafr, J.), s. 12-16. ISBN 978-80-7419-270-8
Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/14; MŠMT(CZ) CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001796
Program:StrategieAV; Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: leisure time * culture * lifestyle
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
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Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303765
0518536 - SOÚ 2020 RIV DE eng M - Část monografie knihy
Fónadová, L. - Katrňák, T. - Simonová, Natalie
The Czech Republic: From Ethnic Discrimination to Social Inclusion in the Educational
System.
The Palgrave Handbook of Race and Ethnic Inequalities in Education. Cham: Palgrave
Macmillan, 2019 - (Stevens, P.; Dworkin, G.), s. 379-419. ISBN 978-3-319-94723-5
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: educational inequality * race and ethnic inequalities
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
DOI: 10.1007/978-3-319-94724-2_10
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303654
0518191 - SOÚ 2020 RIV GB eng M - Část monografie knihy
Mansfeldová, Zdenka - Lacina, Tomáš
Czech Republic: Declining Bipolarity and New Patterns of Conflict.
Coalition Governance in Central Eastern Europe. 1. Oxford: Oxford University Press, 2019 (Bergman, T.; Ilonszki, G.; Müller, W.), s. 129-169. Comparative Politics. ISBN
9780198844372
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: elections * coalition governance * government coalition
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Obor OECD: Political science
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303359
0517706 - SOÚ 2020 RIV PL eng M - Část monografie knihy
Ďurďovič, Martin - Mlynář, J.
Energy and the public. How societies communicate and decide about energy issues?
Teachener edukit. Integrating Social Sciences and Humanities into Teaching about Energy. 1.
Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019 - (Stankiewicz, P.), s.
96-138. ISBN 978-83-231-4284-3
GRANT EU: European Commission(XE) 2016-1-PL01-KA203-026286
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: social impacts of energy systems and technologies * energy stakeholders *
sociology of energy
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303003
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0517701 - SOÚ 2020 RIV PL eng M - Část monografie knihy
Ďurďovič, Martin - Mlynář, J.
Philosophy and Ethics of Energy Development. What are the most general questions
concerning our attitudes to energy technologies?
Teachener edukit. Integrating Social Sciences and Humanities into Teaching about Energy. 1.
Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019 - (Stankiewicz, P.), s.
52-95. ISBN 978-83-231-4284-3
GRANT EU: European Commission(XE) 2016-1-PL01-KA203-026286
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: social impacts of energy systems and technologies * ethics * sociology of energy
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303002
0508342 - SOÚ 2020 RIV NL eng M - Část monografie knihy
Sedláčková, M. - Šafr, Jiří
Trust in Transition: Culturalist and institutionalist debate reflected in the democratization
process in the Czech Republic 1991-2008.
Trust in Contemporary Society. 1. Leiden: Brill, 2019 - (Sasaki, M.), s. 104-137. ISBN 978-9004-34880-6
Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/14; MŠMT(CZ) CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001796
Program:StrategieAV; Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: trust * legitimacy * democratic system
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
DOI: 10.1163/9789004390430_008
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299272
0506787 - SOÚ 2020 RIV CH eng M - Část monografie knihy
Uhde, Zuzana
Claims for Global Justice: Migration as Lived Critique of Injustice.
Challenging the Borders of Justice in the Age of Migrations. Cham: Springer, 2019 - (Velasco, J.;
La Barbera, M.), s. 183-204. ISBN 978-3-030-05589-9
Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
Program:StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Transnational migration * Critical Theory * lived critique * misrecognition *
global justice * care
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Obor OECD: Political science
www.researchgate.net/publication/332572146_Challenging_the_Borders_of_Justice_in_the_
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Age_of_Migrations
DOI: 10.1007/978-3-030-05590-5_10
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0297952
0501914 - SOÚ 2020 RIV CZ slo M - Část monografie knihy
Chorvát, I. - Šafr, Jiří
Voľný čas v Česku a na Slovensku v zrkadle troch desaťročí.
[Leisure time in the Czech Republic and Slovakia in the mirror of the last three decades.]
Volný čas, společnost, kultura: Česko – Slovensko. 1. Praha: Sociologické nakladatelství SLON,
2019 - (Chorvát, I.; Šafr, J.), s. 90-132. ISBN 978-80-7419-270-8
Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/14; MŠMT(CZ) CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001796
Program:StrategieAV; Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: leisure time * culture * lifestyle
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0295565

Konferenční příspěvek ve sborníku – RIV - 1
0506625 - SOÚ 2020 RIV HU eng, hun C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kostelecký, Tomáš
Czech Local Government - Dilemma between Political Accountability and Practical
Functionality.
Perspectives of Local Governments in Central-Eastern Europe. Common Learning and
Innovations. Budapest: Belügyminisztérium, 2019, s. 132-147. 2. ISBN 978-963-9208-58-2.
[Perspectives of local governments in Central-Eastern Europe. Common learning and
Innovations. Budapest (HU), 15.11.2018-16.11.2018]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Czechia * Local Government * small population size * governability
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0297833
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Recenze – RIV - 5
0520353 - SOÚ 2020 RIV CZ cze R - Recenze
Nešpor, Zdeněk
Dušan Janák: Klasická sociologie ve střední Evropě.
[Dušan Janák: Classical Sociology in Central Europe.]
[Janák, D.: Klasická sociologie ve střední Evropě. Mezi centrem a periferií. Sociologické
nakladatelství (SLON), Praha 2018, 378 s.]. Lidé města. Roč. 21, č. 3 (2019), s. 448-451. ISSN
1212-8112
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: history of * European sociology * Central Europe
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0305034
0523645 - SOÚ 2020 RIV CZ cze R - Recenze
Nešpor, Zdeněk
František Stárek Čuňas – Martin Valenta: Podzemní symfonie Plastic People.
[František Stárek Čuňas – Martin Valenta: Underground Smphony of the Plastic People.]
[Stárek Čuňas, F.; Valenta, M.: Podzemní symfonie Plastic People. Argo a ÚSTR, Praha 2018,
375 s.]. Český časopis historický. Historický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 117, č. 4 (2019), s. 10941098. ISSN 0862-6111
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: cultural history * music * sociology of music
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0307964
0518100 - SOÚ 2020 RIV CZ cze R - Recenze
Pospíšilová, Marie
Adéla Souralová a kolektiv: Péče na prodej. Jak se práce z lásky stává placenou službou.
[Adéla Souralová et al.: Care for Sale. How Work from Love Becomes a Paid Service.]
[Souralová, A.: Péče na prodej. Jak se práce z lásky stává placenou službou Brno, Masarykova
univerzita 2017, 256 s.]. Sociologický časopis / Czech Sociological Review. Sociologický ústav
AV ČR, v. v. i. Roč. 55, č. 2 (2019), s. 276-278. ISSN 0038-0288
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: care * care service * work-life balance
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303280
0508574 - SOÚ 2020 RIV CZ cze R - Recenze
Heřmanová, Marie
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Mobilita jako akt radikálního kosmopolitismu – poznámky k výzkumu migrantských
protestních hnutí.
[Mobility as an Act of Radical Cosmopolitism – Notes on Research into Migrant Protest
Movements.]
[Caraus, T.; Paris, E.: Migration, Protest Movements and the Politics of Resistance]. Gender a
výzkum / Gender and Research. Roč. 20, č. 1 (2019), s. 149-154. ISSN 2570-6578
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: mobility * migrant * cosmopolitanism
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
www.genderonline.cz/cs/issue/47-rocnik-20-cislo-1-2019-vyjednavani-hranictransnacionalni-migrace-a-gender/567
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299440
0508071 - SOÚ 2020 RIV CZ cze R - Recenze
Hašková, Hana
Nájemní domácí práce v kontextu genderových vztahů, postsocialistického vývoje rodinné
politiky a ideálů péče.
[Hired Domestic Work in the Context of Gender Relations, Post-socialist Development of
Family Policy and Care Ideals.]
[Sekeráková Búriková, Z.: Panie k deťom a na upratovanie. Podoby platenej práce v
domácnosti. Brno: Munipress. 2017]. Gender a výzkum / Gender and Research. Roč. 20, č. 1
(2019), s. 159-164. ISSN 2570-6578
Grant CEP: GA ČR GA17-04465S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: childcare * family and population policy * domestic work
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
www.genderonline.cz/cs/issue/47-rocnik-20-cislo-1-2019-vyjednavani-hranictransnacionalni-migrace-a-gender/569
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299017
0506159 - SOÚ 2020 RIV GB eng R - Recenze
Samec, Tomáš
A Review of „Reimagining home in the 21st century“, Edited by Justine Lloyd and Ellie Vasta.
„The home: multidisciplinary reflections“, Edited by Antonio Argandoña. [Review].
[Lloyd, J.; Vasta, E.; Argandoña, A.: Reimagining home in the 21st century. Elgar:
Cheltenham, 2017. The home: multidisciplinary reflections. Elgar: Cheltenham,
2018.]. International Journal of Housing Policy. Roč. 19, č. 2 (2019), s. 267-273. ISSN 19491247
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-07402S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: housing * home * housing policy
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Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0297415

Elektronický dokument – RIV -45
0521500 - SOÚ 2020 RIV US eng E - Elektronický dokument
Mysíková, Martina - Želinský, Tomáš - Garner, T. - Fialová, Kamila
Subjective equivalence scales and income poverty in Eastern vs Western European countries.
[textový dokument]. - Washington: U.S. Bureau of Labor Statistics, 2019. E
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-07036S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Europe * equivalence scale * subjective poverty
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
www.bls.gov/osmr/research-papers/2019/ec190090.htm
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0306104
0519628 - SOÚ 2020 RIV CZ eng E - Elektronický dokument
Vidomus, Eliška - Linková, Marcela - Veitová, Kristýna
Newsletter 2/2019.
[hypertextový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Gender equality * research * European Research Area
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
www.genderaveda.cz/wp-content/uploads/2020/01/news_EN_02_2019-final.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0304615
0519627 - SOÚ 2020 RIV CZ eng E - Elektronický dokument
Straková, Naděžda - Tenglerová, Hana - Linková, Marcela
Newsletter 1/2019.
[hypertextový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. E
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Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
www.genderaveda.cz/wp-content/uploads/2019/12/news_EN_01_2019_final.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0304613
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0519624 - SOÚ 2020 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Vidomus, Eliška - Tenglerová, Hana - Linková, Marcela - Veitová, Kristýna
Newsletter prosinec 2019.
[Newsletter December 2019.]
[hypertextový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. E
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Institucionální podpora: RVO:68378025
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Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
www.genderaveda.cz/wp-content/uploads/2020/01/newsletter_prosinec-2019.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0304612
0519269 - SOÚ 2020 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela
Naše společnost 2019 - únor.
[Our Society 2019 - February.]
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http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/V1902
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0305471
0519263 - SOÚ 2020 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela
České panelové šetření domácností 3. vlna - kontaktní formuláře.
[Czech Household Panel Survey - 3. wave - contact forms.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. E
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DOI: 10.14473/CHPS304
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0305472
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0519261 - SOÚ 2020 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela
České panelové šetření domácností 3. vlna- časové snímky (dospělí).
[Czech Household Panel Survey - 3. wave - time diary (adults).]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: household * family * work * housing
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/CHPS303
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0305473
0519259 - SOÚ 2020 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela
České panelové šetření domácností 3. vlna- časové snímky (děti).
[Czech Household Panel Survey - 3. wave - time diary (children).]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: household * family * work * housing
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/CHPS302
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0305474
0519258 - SOÚ 2020 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela
České panelové šetření domácností 3. vlna.
[Czech Household Panel Survey - 3. wave.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: household * family * work * housing
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/CHPS301
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Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0304630
0519257 - SOÚ 2020 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela
České panelové šetření domácností 3. vlna - tazatelé.
[Czech Household Panel Survey - 3. wave - interviewers.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: household * family * work * housing
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/CHPS305
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0304631
0519256 - SOÚ 2020 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela
České panelové šetření domácností 4. vlna - tazatelé.
[Czech Household Panel Survey - 4. wave - interviewers.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: household * family * work * housing
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/CHPS405
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0304633
0519255 - SOÚ 2020 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela
České panelové šetření domácností 4. vlna - kontaktní formuláře.
[Czech Household Panel Survey - 4. wave - - tazatelé.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: household * family * work * housing
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
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http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/CHPS404
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0304634
0519254 - SOÚ 2020 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela
České panelové šetření domácností 4. vlna - časové snímky (dospělí).
[Czech Household Panel Survey - 4. wave time diary (adults).]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: household * family * work * housing
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/CHPS403
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0304619
0519253 - SOÚ 2020 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela
České panelové šetření domácností 4. vlna.
[Czech Household Panel Survey - 4. wave.]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: household * family * work * housing
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/CHPS401
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0304621
0519247 - SOÚ 2020 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela
České panelové šetření domácností 4. vlna - časové snímky (děti).
[Czech Household Panel Survey - 4. wave - time diary (children).]
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: household * family * work * housing
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Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/CHPS402
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0304622
0519213 - SOÚ 2020 RIV CZ eng E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela
Our Society 2017 - April.
[metadata]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: public opinion * society * policy
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/V1704en
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0304623
0519212 - SOÚ 2020 RIV CZ eng E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela
Our Society 2017 - March.
[metadata]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: public opinion * society * policy
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/V1703en
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0304624
0519211 - SOÚ 2020 RIV CZ eng E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela
Our Society 2017 - February.
[metadata]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: public opinion * society * policy
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
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Obor OECD: Sociology
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/V1702en
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0304625
0519204 - SOÚ 2020 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela
Naše společnost 2019 - duben.
[Our Society 2019 - April.]
[metadata]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: public opinion * society * policy
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/V1904
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0304626
0519203 - SOÚ 2020 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela
Naše společnost 2019 - březen.
[Our Society 2019 - March.]
[metadata]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: public opinion * society * policy
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/V1903
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0304627
0519202 - SOÚ 2020 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela
Naše společnost 2019 - leden.
[Our Society 2019 - January.]
[metadata]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. E
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Institucionální podpora: RVO:68378025
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Klíčová slova: public opinion * society * policy
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/V1901
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0304628
0519200 - SOÚ 2020 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela
Naše společnost 2018 - prosinec.
[Our Society 2018 - December.]
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Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
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http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/V1812
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0304629
0519198 - SOÚ 2020 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela
Naše společnost 2018 - listopad.
[Our Society 2018 - November.]
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http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/V1811
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0304618
0519197 - SOÚ 2020 RIV CZ eng E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela
Our Society 2017 - January.
[metadata]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. E
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Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: public opinion * society * policy
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
DOI: 10.14473/V1701en
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0304617
0517704 - SOÚ 2020 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Tabery, Paulína - Ďurďovič, Martin - Pilnáček, Matouš - Červenka, Jan - Čadová,
Naděžda - Jirmanová, Radka - Hanzlová, Radka - Vitíková, Jana - Velčovská, Ivana Vinopal, Jiří - Tuček, Milan - Spurný, Martin - Plačková, Marie - Dostál, O.
Naše společnost 1911.
[Our society 1911.]
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http://archiv.soc.cas.cz/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303114
0517673 - SOÚ 2020 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Vidomus, Eliška - Tenglerová, Hana - Linková, Marcela - Veitová, Kristýna
Newsletter listopad 2019.
[Newsletter November 2019.]
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Obor OECD: Sociology
www.genderaveda.cz/wp-content/uploads/2019/12/news_listopad2019_final1.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0302978
0517671 - SOÚ 2020 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Vidomus, Eliška - Tenglerová, Hana - Linková, Marcela - Veitová, Kristýna
Newsletter říjen 2019.
[Newsletter October 2019.]
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Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
www.genderaveda.cz/wp-content/uploads/2019/11/nkc_newsletter_rijen2019.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0302976
0517670 - SOÚ 2020 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Vidomus, Eliška - Tenglerová, Hana - Linková, Marcela - Veitová, Kristýna
Newsletter červenec- srpen 2019.
[Newsletter July-August 2019.]
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Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
www.genderaveda.cz/wp-content/uploads/2017/09/news_srpen_2019_verze-na-web1.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0302974
0517665 - SOÚ 2020 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Vidomus, Eliška - Tenglerová, Hana - Linková, Marcela - Veitová, Kristýna
Newsletter září 2019.
[Newsletter září 2019.]
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www.genderaveda.cz/wp-content/uploads/2019/10/newsletter_zari_2019.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0302973
0517616 - SOÚ 2020 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Tabery, Paulína - Ďurďovič, Martin - Pilnáček, Matouš - Červenka, Jan - Čadová,
Naděžda - Jirmanová, Radka - Hanzlová, Radka - Vitíková, Jana - Velčovská, Ivana Vinopal, Jiří - Tuček, Milan - Spurný, Martin - Plačková, Marie - Dostál, O.
Naše společnost 1912.
[Our society 1912.]
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Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
http://archiv.soc.cas.cz/
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Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0304077
0517612 - SOÚ 2020 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Tabery, Paulína - Ďurďovič, Martin - Pilnáček, Matouš - Červenka, Jan - Čadová,
Naděžda - Jirmanová, Radka - Hanzlová, Radka - Vitíková, Jana - Velčovská, Ivana Vinopal, Jiří - Tuček, Milan - Spurný, Martin - Plačková, Marie - Dostál, O.
Naše společnost 1910.
[Our society 1910.]
[Datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. E
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Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
http://archiv.soc.cas.cz/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0304078
0517611 - SOÚ 2020 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Tabery, Paulína - Ďurďovič, Martin - Pilnáček, Matouš - Červenka, Jan - Čadová,
Naděžda - Jirmanová, Radka - Hanzlová, Radka - Vitíková, Jana - Velčovská, Ivana Vinopal, Jiří - Tuček, Milan - Milenovská, Marie - Spurný, Martin
Naše společnost 1909.
[Our society 1909.]
[Datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. E
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Klíčová slova: data file * survey * public opinion
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
http://archiv.soc.cas.cz/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0304079
0517610 - SOÚ 2020 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Tabery, Paulína - Ďurďovič, Martin - Pilnáček, Matouš - Červenka, Jan - Čadová,
Naděžda - Jirmanová, Radka - Hanzlová, Radka - Vitíková, Jana - Velčovská, Ivana Vinopal, Jiří - Tuček, Milan - Milenovská, Marie - Spurný, Martin
Naše společnost 1906.
[Our society 1906.]
[Datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. E
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: data file * survey * public opinion
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
http://archiv.soc.cas.cz/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0304058
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0517609 - SOÚ 2020 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Tabery, Paulína - Ďurďovič, Martin - Pilnáček, Matouš - Červenka, Jan - Čadová,
Naděžda - Jirmanová, Radka - Hanzlová, Radka - Vitíková, Jana - Velčovská, Ivana Vinopal, Jiří - Tuček, Milan - Milenovská, Marie - Spurný, Martin
Naše společnost 1905.
[Our society 1905.]
[Datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. E
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: data file * survey * public opinion
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
http://archiv.soc.cas.cz/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0304059
0517608 - SOÚ 2020 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Tabery, Paulína - Ďurďovič, Martin - Pilnáček, Matouš - Červenka, Jan - Čadová,
Naděžda - Jirmanová, Radka - Hanzlová, Radka - Vitíková, Jana - Velčovská, Ivana Vinopal, Jiří - Tuček, Milan - Milenovská, Marie - Spurný, Martin
Naše společnost 1904.
[Our society 1904.]
[Datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. E
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: data file * survey * public opinion
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
http://archiv.soc.cas.cz/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0304061
0517607 - SOÚ 2020 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Tabery, Paulína - Ďurďovič, Martin - Pilnáček, Matouš - Červenka, Jan - Čadová,
Naděžda - Jirmanová, Radka - Hanzlová, Radka - Vitíková, Jana - Velčovská, Ivana Vinopal, Jiří - Tuček, Milan - Milenovská, Marie - Štohanzlová, Iva
Naše společnost 1903.
[Our society 1903.]
[Datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. E
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: data file * survey * public opinion
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
http://archiv.soc.cas.cz/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0304062
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0517606 - SOÚ 2020 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Tabery, Paulína - Ďurďovič, Martin - Pilnáček, Matouš - Červenka, Jan - Čadová,
Naděžda - Jirmanová, Radka - Hanzlová, Radka - Vitíková, Jana - Velčovská, Ivana Vinopal, Jiří - Tuček, Milan - Milenovská, Marie - Štohanzlová, Iva
Naše společnost 1902.
[Our society 1902.]
[Datový soubor]. - Praha, 2019. E
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: data file * survey * public opinion
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
http://archiv.soc.cas.cz/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0304063
0517605 - SOÚ 2020 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Tabery, Paulína - Ďurďovič, Martin - Pilnáček, Matouš - Červenka, Jan - Čadová,
Naděžda - Jirmanová, Radka - Hanzlová, Radka - Vitíková, Jana - Velčovská, Ivana Vinopal, Jiří - Tuček, Milan - Milenovská, Marie - Štohanzlová, Iva
Naše společnost 1901.
[Our society 1901.]
[Datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. E
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: data file * survey * public opinion
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
http://archiv.soc.cas.cz/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0304064
0511601 - SOÚ 2020 RIV DE eng E - Elektronický dokument
Guasti, Petra - Mansfeldová, Zdenka - Myant, M. - Bönker, F.
Czechia Report. Sustainable Governance Indicators 2019.
[textový dokument]. - Gütersloh: Bertelsmann Stiftung Publishing House, 2019. E
Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
Program:StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: governance * sustainable policies * democracy
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Obor OECD: Political science
www.sgi-network.org/2019/Downloads
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0301845
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0507666 - SOÚ 2020 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Tenglerová, Hana - Cidlinská, Kateřina - Linková, Marcela - Straková, Naděžda Vašíčková, Karolína
Newsletter červen 2019.
[Newsletter June 2019.]
[hypertextový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Gender equality * research * anniversaries of famous female scientists
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
www.genderaveda.cz/wp-content/uploads/2019/07/news_cerven2019_FINAL_1.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0298651
0507665 - SOÚ 2020 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Tenglerová, Hana - Cidlinská, Kateřina - Linková, Marcela - Straková, Naděžda Vašíčková, Karolína
Newsletter květen 2019.
[Newsletter May 2019.]
[hypertextový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Gender equality * research * conference EUMENT-NET
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
www.genderaveda.cz/wp-content/uploads/2019/06/news_kv%C4%9Bten_2019_FINAL-1.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0298650
0507664 - SOÚ 2020 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Tenglerová, Hana - Cidlinská, Kateřina - Linková, Marcela - Straková, Naděžda Vašíčková, Karolína
Newsletter duben 2019.
[Newsletter April 2019.]
[hypertextový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Gender equality * research
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
www.genderaveda.cz/wp-content/uploads/2019/05/news_duben_2019_FINAL-1.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0298648
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0507663 - SOÚ 2020 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Tenglerová, Hana - Cidlinská, Kateřina - Linková, Marcela - Straková, Naděžda Vašíčková, Karolína
Newsletter březen 2019.
[Newsletter March 2019.]
[hypertextový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Gender equality * research * Conference Women in Science
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
www.genderaveda.cz/wp-content/uploads/2019/04/news_brezen2019_FINAL.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0298647
0507662 - SOÚ 2020 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Tenglerová, Hana - Cidlinská, Kateřina - Linková, Marcela - Straková, Naděžda Vašíčková, Karolína
Newsletter únor 2019.
[Newsletter February 2019.]
[hypertextový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Gender equality * research * insufficient appraisal of female scientists
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
www.genderaveda.cz/wp-content/uploads/2019/03/news_unor2019_FINAL-1.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0298646
0507661 - SOÚ 2020 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Tenglerová, Hana - Cidlinská, Kateřina - Linková, Marcela - Straková, Naděžda Vašíčková, Karolína
Newsletter leden 2019.
[Newsletter January 2019.]
[hypertextový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Gender equality * research * UN International Day of Women and Girls in
Science
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
www.genderaveda.cz/wp-content/uploads/2019/02/news_leden2019_FIN.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0298645
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Elektronický dokument – not RIV – 6
0521381 - SOÚ 2020 BE eng E - Elektronický dokument
Linková, Marcela
Innovating innovation: Policy brief on gender and innovation.
[datový soubor]. - Brusel: European Research Area and Innovation Committee – Standing
Working Group on Gender in Research and Innovation, 2019. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Gender equality, European Research Area, innovation * European Research
Area * innovation
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1210-2019-INIT/en/pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0306013
0517705 - SOÚ 2020 cze E - Elektronický dokument
Tabery, Paulína - Ďurďovič, Martin - Pilnáček, Matouš - Červenka, Jan - Čadová,
Naděžda - Jirmanová, Radka - Hanzlová, Radka - Vitíková, Jana - Velčovská, Ivana Vinopal, Jiří - Tuček, Milan - Spurný, Martin - Plačková, Marie - Dostál, O.
FF UK 2019.
[FF UK 2019.]
[Datový soubor]. - Praha, 2019. E
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: data file * survey * public opinion
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://archiv.soc.cas.cz/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303115
0517703 - SOÚ 2020 cze E - Elektronický dokument
Tabery, Paulína - Ďurďovič, Martin - Pilnáček, Matouš - Červenka, Jan - Čadová,
Naděžda - Jirmanová, Radka - Hanzlová, Radka - Vitíková, Jana - Velčovská, Ivana Vinopal, Jiří - Tuček, Milan - Milenovská, Marie - Spurný, Martin
Proměny pracovního života 2019.
[Changes of Working Life 2019.]
[Datový soubor]. - Praha, 2019. E
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: data file * survey * public opinion
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://archiv.soc.cas.cz/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303113
0517699 - SOÚ 2020 cze E - Elektronický dokument
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Tabery, Paulína - Ďurďovič, Martin - Pilnáček, Matouš - Červenka, Jan - Čadová,
Naděžda - Jirmanová, Radka - Hanzlová, Radka - Vitíková, Jana - Velčovská, Ivana Vinopal, Jiří - Tuček, Milan - Milenovská, Marie - Spurný, Martin
Rozvoj kvality pracovního života.
[Quality Development of Working Life.]
[Datový soubor]. - Praha, 2019. E
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: data file * survey * public opinion
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://archiv.soc.cas.cz/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303112
0517698 - SOÚ 2020 cze E - Elektronický dokument
Tabery, Paulína - Ďurďovič, Martin - Pilnáček, Matouš - Červenka, Jan - Čadová,
Naděžda - Jirmanová, Radka - Hanzlová, Radka - Vitíková, Jana - Velčovská, Ivana Vinopal, Jiří - Tuček, Milan - Milenovská, Marie - Spurný, Martin
Kvalita pracovního života 2019.
[Quality of Working Life 2019.]
[Datový soubor]. - Praha, 2019. E
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: data file * survey * public opinion
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://archiv.soc.cas.cz/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303111
0517697 - SOÚ 2020 cze E - Elektronický dokument
Tabery, Paulína - Ďurďovič, Martin - Pilnáček, Matouš - Červenka, Jan - Čadová,
Naděžda - Jirmanová, Radka - Hanzlová, Radka - Vitíková, Jana - Velčovská, Ivana Vinopal, Jiří - Tuček, Milan - Milenovská, Marie - Štohanzlová, Iva
Kvalita pracovního života žen.
[Quality of Working Life of Women.]
[Datový soubor]. - Praha, 2019. E
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: data file * survey * public opinion
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://archiv.soc.cas.cz/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303110
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Uspořádání konference, workshopu, výstavy – RIV - 31
0522606 - SOÚ 2020 RIV cze U - Uspořádání akce
Tabery, Paulína - Pilnáček, Matouš - Foltýn, T.
Využití dat webových archivů: Možnosti a limity.
[Using Web Archive Data: Possibilities and Limits.]
[Praha, 21.10.2019-21.10.2019, (W-CST 31/0)]
Grant CEP: GA MK(CZ) DG18P02OVV016
Klíčová slova: web archives * social sciences * technical issues
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Media and socio-cultural communication
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0307070
0518539 - SOÚ 2020 RIV eng U - Uspořádání akce
Sedláčková, Markéta - Šafr, Jiří - Sasaki, M. - Klicperová-Baker, Martina - Klusáček, Jan
Colloquium - Trust in Contemporary Society: Socialization, Social Capital and Democracy.
[Praha, 14.11.2019-14.11.2019, (W-CST 29/0)]
Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/14; MŠMT(CZ) CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001796
Program:StrategieAV; Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Institucionální podpora: RVO:68378025 ; RVO:68081740
Klíčová slova: trust * democracy * social capital * social reproduction
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie; AN - Psychologie (PSU-E)
Obor OECD: Sociology; Psychology (including human - machine relations) (PSU-E)
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303657
0518537 - SOÚ 2020 RIV eng U - Uspořádání akce
Ďurďovič, Martin
TEACHENER Social Sciences and Humanities Winter School for Natural Scientists in the
field of Energy.
[Leipzig, 25.01.2019-01.03.2019, (W-EUR 25/18)]
GRANT EU: European Commission(XE) 2016-1-PL01-KA203-026286
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: social aspects of energy * sociology of energy
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
www.teachener.eu/teachener-winter-school-held-in-leipzig-germany/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303655
0518204 - SOÚ 2020 RIV eng U - Uspořádání akce
Vasilikou, K. - Formánková, Lenka - Kudrnáčová, Michaela
Migration and transnacional family: women domestic workers in Greece.
[Praha, 10.10.2019-10.10.2019, (W-CST 22/0)]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-21259S
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Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: migration * women * Greece
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303368
0518110 - SOÚ 2020 RIV eng U - Uspořádání akce
Roseneil, A. - Sloboda, Zdeněk - Klusáček, Jan
Holding tight: The power of the couple-norm in contemporary intimate citizenship regimes.
[Praha, 03.10.2019-03.10.2019, (W-EUR 45/13)]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-07456S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: intimate life * couple-norm * cross-national study
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303289
0518109 - SOÚ 2020 RIV eng U - Uspořádání akce
Kuhár, R. - Sloboda, Zdeněk - Šalamounová, Petra
Gender as a hidden radical plan.
[Praha, 03.10.2019-03.10.2019, (W-EUR 33/9)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: gender ideology * neo-conservative social movements * LGBT
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303286
0518058 - SOÚ 2020 RIV eng U - Uspořádání akce
Krejčík, Jiří - Arnason, J. P.
Politics, Religion and Modernities in India.
[Praha, 29.04.2019-29.04.2019, (W-EUR 21/5)]
Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
Program:StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: India * modernity * religion * politics * secularism
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Obor OECD: Political science
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303250
0517591 - SOÚ 2020 RIV cze U - Uspořádání akce
Uhde, Zuzana - Klusáček, Jan
Transnacionální migrace a Afrika: Uganda v globálním geopolitickém kontextu.
[Transnational migration and Africa: Uganda in global geopolitical context.]
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[Praha, 17.10.2019-17.10.2019, (W-CST 24/0)]
Grant CEP: GA MŠk EF16_027/0008471
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: transnational migration * Uganda * Africa
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0302915
0517589 - SOÚ 2020 RIV eng U - Uspořádání akce
Mansfeldová, Zdenka - Liao, D.-Ch. - Šalamounová, Petra
The application of ‘big data’ methods to legislative studies.
[Praha, 21.10.2019-21.10.2019, (W-WRD 12/2)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: big data * legislatures * Taiwan
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0302914
0517584 - SOÚ 2020 RIV eng U - Uspořádání akce
Ku, S. C. Y. - Mansfeldová, Zdenka - Kudrnáčová, Michaela
Parliamentary Reforms in the Thailand, Indonesia and the Philippines: A Comparative
Perspective.
[Praha, 21.10.2019-21.10.2019, (W-WRD 8/3)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Thailand * the Philippines * Parliament * authoritarian regimes * democracy
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0302908
0517583 - SOÚ 2020 RIV eng U - Uspořádání akce
Dayé, C. - Skovajsa, Marek - Klusáček, Jan
The Social Life of Methods: Lessons from Cold War Social Science (Delphi Method and
Political Gaming).
[Praha, 28.11.2019-28.11.2019, (W-EUR 25/3)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: the Delphi technique * Political Gaming * social scientific techniques of
prognosis
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0302906
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0517500 - SOÚ 2020 RIV cze U - Uspořádání akce
Trlifajová, Lucie - Formánková, Lenka - Kudrnáčová, Michaela
Kdy je nejisté zaměstnání vnímané jako prekérní? Vnímání zaměstnání v biografiích první
generace migrantek z Ukrajiny.
[When is precarious employment perceived as precarious? Perceptions of employment in the
biographies of the first generation of migrant women from Ukraine.]
[Praha, 16.05.2019-16.05.2019, (W-CST 16/0)]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-21259S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: precarious employment * migration * Ukraine
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0302840
0517496 - SOÚ 2020 RIV cze U - Uspořádání akce
Formánková, Lenka - Kudrnáčová, Michaela
Uspořádání péče o rodinu v kontextu migrace – případová studie českých rodin na Islandu.
[Childcare arrangements in the context of migration – case study of Czech families in
Iceland.]
[Praha, 17.01.2019-17.01.2019, (W-CST 12/0)]
Grant CEP: GA MŠk EF16_027/0008471
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: childcare * family * migration * gender * Iceland
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0302832
0517491 - SOÚ 2020 RIV eng U - Uspořádání akce
Fonow, M. M. - Křížková, Alena - Klusáček, Jan
Feminist Transnational Labor Activism.
[Praha, 22.10.2019-22.10.2019, (W-CST 11/0)]
Grant ostatní:ESF(CZ) CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0006269
Program:Operační program Zaměstnanost
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: feminism * labor movements * activism
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0302819
0517348 - SOÚ 2020 RIV eng U - Uspořádání akce
Uhde, Zuzana - Ezzeddine, P.
Geopolitics and Transnational Migration.
[Praha, 25.10.2019-25.10.2019, (K-WRD 40/17)]
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Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
Program:StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: migration
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0302668
0517344 - SOÚ 2020 RIV cze, eng U - Uspořádání akce
Křížková, Alena - Pospíšilová, Marie - Jurik, N.
Workshop o příležitostech a bariérách pro ženy v podnikání nejen v České republice.
[Workshop on the Opportunities and Dilemmas for Women’s Entrepreneurship in the Czech
Republic and beyond.]
[Praha, 20.11.2019-20.11.2019, (W-EUR 13/4)]
Grant ostatní:ESF(CZ) CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0006269
Program:Operační program Zaměstnanost
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: self-employment * entrepreneurship * precarious work * work/life balance *
gender inequality
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0302667
0511712 - SOÚ 2020 RIV cze U - Uspořádání akce
Marková Volejníčková, Romana - Švarcová, Markéta - Wichterlová, L. - Skálová, H. Chržová, M.
Jak zlepšit podnikání žen v ČR. Diskuze nových zjištění.
[How to improve situation of self-employment women in the Czech Republic. Discussion of
new findings.]
[Praha, 27.05.2019-27.05.2019, (W-CST 15/0)]
Grant ostatní:ESF(CZ) CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0006269
Program:Operační program Zaměstnanost
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: self- employment * gender segregation * low income * work life balance
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0301932
0511706 - SOÚ 2020 RIV eng U - Uspořádání akce
Gibas, Petr - Šima, Karel
Rusian DIY and DIY in Russia: Stereotype and social practice.
[Praha, 16.09.2019-16.09.2019, (W-EUR 15/1)]
Grant CEP: GA MK(CZ) DG18P02OVV022
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Klíčová slova: do-it-yourself * Soviet modernization * socialism & post-socialism
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
www.facebook.com/events/435105757354169/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0301927
0511704 - SOÚ 2020 RIV eng U - Uspořádání akce
Gibas, Petr - Šima, Karel
The Politics of Amateur Art in post-1968 Communist Czechoslovakia.
[Praha, 04.11.2019-04.11.2019, (W-EUR 15/1)]
Grant CEP: GA MK(CZ) DG18P02OVV022
Klíčová slova: do-it-yourself * amateur art * socialism & post-socialism * kitsch
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
www.facebook.com/events/499197157596763/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0301925
0511703 - SOÚ 2020 RIV cze U - Uspořádání akce
Gibas, Petr
Svépomoc v bydlení.
[DIY and housing.]
[Praha, 04.10.2019-04.10.2019, (W-CST 10/0)]
Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/13
Program:StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: do-it-yourself * home & housing * socialism * post-socialism
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0301923
0510202 - EÚ 2020 RIV eng U - Uspořádání akce
Brož, Luděk - Vate, V. - Krejčík, Jiří - Capponi, G. - Keil, Paul G.
Emigrating Animals and Migratory Humans: Belonging, Prosperity and Security in MoreThan-Human World.
[Praha, 10.09.2019-11.09.2019, (W-WRD 29/18)]
Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
Program:StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378076 ; RVO:68378025
Klíčová slova: human and non-human migration * belonging * (bio)security * prosperity *
wild boar * human animal relations
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie; AD - Politologie a politické vědy
(SOU-Z)
Obor OECD: Antropology, ethnology; Political science (SOU-Z)
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https://boar.hypotheses.org/954
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0300810
0508382 - SOÚ 2020 RIV eng U - Uspořádání akce
Maříková, Hana - Křížková, Alena - Hašková, Hana - Sloboda, Z.
Private, Civil, and Public SEXUALITIES: XI. International Academic Conference.
[Praha, 02.10.2019-04.10.2019, (K-WRD 41/21)]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-07456S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: sexuality * sexualities * conference * Czechia * Slovakia * gender * body * queer
* homosexuality
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
http://sexuality.soc.cas.cz/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299528
0508346 - SOÚ 2020 RIV cze U - Uspořádání akce
Stöckelová, Tereza - Kudrnáčová, Michaela
Vzestup „precizní medicíny“ – vyvrcholení modernity, nebo její konec v lékařské péči?
[The rise of „precision medicine“ – a peak or the end of modernity in healthcare.]
[Praha, 14.03.2019-14.03.2019, (W-CST 27/0)]
Grant CEP: GA MŠk EF16_027/0008471
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: precision medicine * biomedicine * healthcare
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299276
0508345 - SOÚ 2020 RIV cze U - Uspořádání akce
Kudrnáč, Aleš - Šalamounová, Petra
Propojování fyziologie a politiky: Sdílení zkušeností z pobytu na University of Nebraska–
Lincoln.
[Interconnection of physiology and political science: Sharing experience from University of
Nebrasca-Lincoln.]
[Praha, 30.05.2019-30.05.2019, (W-CST 19/0)]
Grant CEP: GA MŠk EF16_027/0008471
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: political science * physiology * genetics
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299275
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0508344 - SOÚ 2020 RIV cze U - Uspořádání akce
Topinková, Renáta - Šetinová, M. - Šalamounová, Petra
Online seznamování.
[Online dating.]
[Praha, 13.06.2019-13.06.2019, (W-CST 21/0)]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-12099S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: online dating * mating * family
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299274
0507632 - SOÚ 2020 RIV cze U - Uspořádání akce
Gibas, Petr - Pauknerová, Karolína
Svépomoc v krajině: Antropologická a filosofická perspektiva.
[Selfhelp and DIY in a landscape: Anthropological and philosophical perspective.]
[Osečná, 05.08.2019-06.08.2019, (W-CST 6/0)]
Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/13
Program:StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: selfhelp * do-it-yourself * landscape studies
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0298613
0506322 - SOÚ 2020 RIV eng U - Uspořádání akce
Mansfeldová, Zdenka - Guasti, Petra
Democracy and non-democratic alternatives in the globalized world.
[Praha, 21.06.2019-21.06.2019, (W-WRD 25/7)]
Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
Program:StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: deconsolidation of democracy * globalization * populismus * governance
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Obor OECD: Political science
www.globalnikonflikty.cz/archives/2305
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0297597
0506174 - SOÚ 2020 RIV eng U - Uspořádání akce
Gibas, Petr - Šima, Karel
The moral economy of DIY: Practices of making things oneself and socio-economic orders in
modern consumer societies.
[Praha, 17.06.2019-17.06.2019, (W-EUR 20/1)]
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Grant CEP: GA MK(CZ) DG18P02OVV022
Klíčová slova: do-it-yourself * prosumption * suspended consumer society * post-socialism *
marketization
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
www.facebook.com/events/1122240867986758
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0297463
0506172 - SOÚ 2020 RIV cze U - Uspořádání akce
Gibas, Petr - Pauknerová, Karolína
Výzkum svépomocných aktivit v urbánním prostředí.
[Researching DIY in the urban environment.]
[Cheb, 13.06.2019-15.06.2019, (W-CST 8/0)]
Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/13
Program:StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: do-it-yourself * urban space * (non)participatory observation * ethnography *
research methodologies
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0297453
0506167 - SOÚ 2020 RIV cze U - Uspořádání akce
Kolářová, Marta
Klimatická změna – jak se můžeme podílet na řešení? Sociální hnutí, komunitní aktivity,
osobní angažovanost.
[Climate change – how can we participate? Social movements, community activities, and
personal engagement.]
[Praha, 28.05.2019-28.05.2019, (W-CST 43/0)]
Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
Program:StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: climate change * social movements
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0297420
0503915 - SOÚ 2020 RIV cze U - Uspořádání akce
Šrám, Radim - Dolejský, V. - Hédl, Radim - Čížek, Lukáš - Stachová, Jana - Müllerová,
Hana - Petřík, Petr
Současná situace v českém lesnictví: dosavadní přístupy a jejich důsledky.
[Current situation in the Czech forestry: existing approaches and their implications.]
[Praha, 09.01.2019-09.01.2019, (W-CST 166/0)]
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Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/9
Program:StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378025 ; RVO:67985939 ; RVO:60077344 ; RVO:68378122 ;
RVO:68378041
Klíčová slova: forests * crisis of Czech forest management * climate change
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie; AG - Právní vědy (USP-I); EH - Ekologie společenstva (BU-J); GK - Lesnictví (BC-A)
Obor OECD: Sociology; Biodiversity conservation (BU-J); Forestry (BC-A); Law (USP-I)
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0295678

Uspořádání konference, workshopu, výstavy – not RIV – 52
0520810 - SOÚ 2020 cze U - Uspořádání akce
Křížková, Alena - Marková Volejníčková, Romana - Vohlídalová, Marta
Vítání knihy Genderové nerovnosti v odměňování: problém nás všech.
[Welcome for the book Gender inequalities in renumeration: The thing all of us.]
[Praha, 30.01.2019, (W-CST 40/0)]
Grant ostatní:Evropská unie, Evropský sociální fond(CZ) CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003501
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: gender pay gap * gender segregation of labor market
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0305469
0518546 - SOÚ 2020 eng U - Uspořádání akce
Dvořáčková, Jana - Crofony, Timea
Gender Dimensions in Mobility Research and Urban Planning (workshop Bente Knoll).
[Praha, 26.11.2019-26.11.2019, (W-EUR 12/1)]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: gender * mobility * urban planning
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Social topics (Women´s and gender studies; Social issues; Family studies; Social
work)
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303664
0518543 - SOÚ 2020 cze U - Uspořádání akce
Dvořáčková, Jana - Crofony, Timea
Gender jako nedílná součást akčního plánu HR Award.
[Gender as an inherent part of HR Award action plans.]
[Plzeň, 28.11.2019-28.11.2019, (W-CST 41/0)]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013
Institucionální podpora: RVO:68378025
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Klíčová slova: gender * higher education * human resources development
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Social topics (Women´s and gender studies; Social issues; Family studies; Social
work)
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303661
0518542 - SOÚ 2020 cze U - Uspořádání akce
Dvořáčková, Jana
Gender v H2020 projektech.
[Gender in H2020 projects.]
[Praha, 19.06.2019-19.06.2019, (W-CST 30/0)]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: funding * gender
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Social topics (Women´s and gender studies; Social issues; Family studies; Social
work)
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303660
0518541 - SOÚ 2020 cze U - Uspořádání akce
Dvořáčková, Jana
Genderová rovnost jako součást řízení lidských zdrojů.
[Gender equality as part of human resources management.]
[Plzeň, 09.05.2019-09.05.2019, (W-CST 16/0)]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Higher education * gender * human resources development
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Social topics (Women´s and gender studies; Social issues; Family studies; Social
work)
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303659
0518540 - SOÚ 2020 cze U - Uspořádání akce
Dvořáčková, Jana
Rozvoj lidských zdrojů s ohledem na genderovou rovnost – proč a jak?
[Integrating of the gender perspective in human resources management – why and how?]
[Praha, 30.04.2019-30.04.2019, (W-CST 9/0)]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Higher education * gender * human resources development
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Social topics (Women´s and gender studies; Social issues; Family studies; Social
work)
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Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303658
0518538 - SOÚ 2020 cze U - Uspořádání akce
Gorčíková, M. - Šafr, Jiří - Šalamounová, Petra
Počáteční gramotnost: měření jazykových a kognitivních dovedností dětí a jejich rodičů
v panelové studii vývoje na prvním stupni ZŠ.
[Initial literacy: measurement of language and cognitive skills of children and their parents in
panel study of literacy evolution at primary schools.]
[Praha, 31.10.2019-31.10.2019, (W-CST 18/0)]
Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/14; MŠMT(CZ) CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001796
Program:StrategieAV; Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: literacy * schools
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303656
0518416 - SOÚ 2020 cze U - Uspořádání akce
Veitová, Kristýna - Vidomus, Eliška
Umělá inteligence a gender.
[Artificial Intelligence and Gender.]
[Praha, 11.11.2019-11.11.2019, (K-CST 54/0)]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: gender * artificial intelligence * science
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Obor OECD: Political science
www.genderaveda.cz/umela-inteligence-a-gender-prednaska-giny-neff/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303560
0518414 - SOÚ 2020 eng U - Uspořádání akce
Veitová, Kristýna - Vidomus, Eliška
Ethics, Bias and Artificial Intelligence. Discussion on algorithmic fairness, bias in policy and
decision making.
[Praha, 12.11.2019-12.11.2019, (K-CST 39/0)]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: gender bias * artificial intelligence * technology
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Obor OECD: Political science
www.facebook.com/events/841923616210223
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303559
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0518412 - SOÚ 2020 eng U - Uspořádání akce
Cidlinská, Kateřina
Introductory Workshop.
[Praha, 07.04.2019-07.04.2019, (W-EUR 11/0)]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: introductory workshop * mentoring
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303557
0518411 - SOÚ 2020 eng U - Uspořádání akce
Cidlinská, Kateřina
Introductory Workshop.
[Praha, 06.04.2019-06.04.2019, (W-EUR 14/0)]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: introductory workshop * mentoring
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303556
0518409 - SOÚ 2020 eng U - Uspořádání akce
Cidlinská, Kateřina
Introductory Workshop.
[Praha, 17.03.2019-17.03.2019, (W-EUR 16/0)]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: introductory workshop * mentoring
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303555
0518407 - SOÚ 2020 eng U - Uspořádání akce
Cidlinská, Kateřina
Introductory Worskhop.
[Praha, 16.03.2019-16.03.2019, (W-EUR 21/0)]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: introductory workshop * mentoring
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303554
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0518406 - SOÚ 2020 eng U - Uspořádání akce
Cidlinská, Kateřina - Maršálková, Kateřina
Time Management.
[Praha, 18.06.2019-18.06.2019, (W-EUR 16/0)]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: time management * mentoring
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303553
0518404 - SOÚ 2020 eng U - Uspořádání akce
Cidlinská, Kateřina - Maršálková, Kateřina
Academic presentation skills.
[Praha, 22.10.2019-22.10.2019, (W-EUR 6/0)]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: alumni event * mentoring
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303551
0518401 - SOÚ 2020 eng U - Uspořádání akce
Cidlinská, Kateřina - Picardi, I.
Inequality vs inclusiveness in changing academic governance: policies, resistances,
opportunities.
[Praha, 16.09.2019-17.09.2019, (K-EUR 100/85)]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: academia * inequality * gender * policy
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303550
0518396 - SOÚ 2020 eng U - Uspořádání akce
Fucimanová, Martina - Linková, Marcela - Tenglerová, Hana
Gender in international cooperation in Science, Technology and Innovation.
[Valetta, 07.11.2019-08.11.2019, (W-EUR 30/30)]
GRANT EU: European Commission(XE) 741466 - GENDERACTION
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: gender * international cooperation
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
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http://genderaction.eu/mlw-on-gender-in-international-cooperation-in-science-technologyand-innovation/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303545
0518395 - SOÚ 2020 eng U - Uspořádání akce
Fucimanová, Martina - Linková, Marcela - Tenglerová, Hana - Veitová, Kristýna
GenderAction Mid-term Event: The Future of Gender Equality in European Research and
Innovation.
[Brusel, 09.04.2019-09.04.2019, (K-EUR 69/64)]
GRANT EU: European Commission(XE) 741466 - GENDERACTION
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: gender * research * innovation
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
http://genderaction.eu/future4genderinresearch/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303544
0518393 - SOÚ 2020 eng U - Uspořádání akce
Cidlinská, Kateřina - Maršálková, Kateřina
Project Management for Beginners.
[Praha, 14.05.2019-14.05.2019, (W-EUR 13/0)]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: project management * mentoring
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303542
0518392 - SOÚ 2020 eng U - Uspořádání akce
Cidlinská, Kateřina - Maršálková, Kateřina
Project Management for Advanced Researchers.
[Praha, 16.05.2019-16.05.2019, (W-EUR 6/0)]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: project management * mentoring
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303541
0518390 - SOÚ 2020 eng U - Uspořádání akce
Fucimanová, Martina - Veitová, Kristýna
Gendering research management: enhancing excellence, removing barriers.
[Praha, 20.05.2019-20.05.2019, (W-EUR 11/11)]
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GRANT EU: European Commission(XE) 741466 - GENDERACTION
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: gender * research
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303540
0518389 - SOÚ 2020 eng U - Uspořádání akce
Cidlinská, Kateřina - Maršálková, Kateřina
Writting effective academic texts.
[Praha, 21.05.2019-21.05.2019, (W-CST 6/0)]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: academic writting * mentoring
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303539
0518386 - SOÚ 2020 eng U - Uspořádání akce
Cidlinská, Kateřina - Korvasová, O. - Wahlová, B. - Víta, M.
Mentoring–how to drive my PhD to a successful end.
[Brno, 07.10.2019, (K-EUR 70/15)]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: mentoring * academia * early-career researchers
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
http://orlz.mendelu.cz/article/how-to-start-a-research-career-quot-make-hay-while-the-sunshines-quot
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303536
0518205 - SOÚ 2020 eng U - Uspořádání akce
Testa, A. - Šalamounová, Petra
Theorising and Discussing Re-enchantment in Europe.
[Praha, 05.12.2019-05.12.2019, (W-CST 14/0)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: religiosity * secularisation * new religious movements
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303369
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0517883 - SOÚ 2020 cze U - Uspořádání akce
Veitová, Kristýna - Vidomus, Eliška
Klimatická krize na dosah: Ženy, chudoba a migrace.
[Climate crisis within reach: Women, poverty and migration.]
[Praha, 27.09.2019-27.09.2019, (W-CST 41/0)]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: science * gender * climate change
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303130
0517881 - SOÚ 2020 eng U - Uspořádání akce
Cidlinská, Kateřina - Maršálková, Kateřina
Alumni event.
[Praha, 28.09.2019-28.09.2019, (W-EUR 18/0)]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: alumni event * mentoring
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303129
0517865 - SOÚ 2020 cze U - Uspořádání akce
Cidlinská, Kateřina - Nyklová, Blanka
Věda a osobní život – jak to skloubit?
[Science and personal life - how to harmonize it together?]
[Praha, 03.06.2019-03.06.2019, (W-EUR 40/4)]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: science * personal life
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303123
0517862 - SOÚ 2020 cze U - Uspořádání akce
Crofony, Timea - Dvořáčková, Jana
Genderově senzitivní komunikace a jak na ni.
[Gender sensitive communication and how to make it happen.]
[Praha, 08.10.2019-08.10.2019, (W-CST 13/0)]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: gender * science * gender equaity * gender sensitive communication
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Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
www.genderaveda.cz/workshop-genderove-senzitivni-komunikace-a-jak-na-ni/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303122
0517861 - SOÚ 2020 cze U - Uspořádání akce
Crofony, Timea - Dvořáčková, Jana
Gender pay gap v akademické sféře.
[Gender pay gap in academic sphere.]
[Praha, 03.12.2019-03.12.2019, (W-CST 9/0)]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: gender * science * gender dimension in research
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
www.genderaveda.cz/workshop-gender-pay-gap-v-akademicke-sfere/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303121
0517716 - SOÚ 2020 cze U - Uspořádání akce
Crofony, Timea - Dvořáčková, Jana
Gender v obsahu výzkumu.
[Gender dimension in research.]
[Praha, 29.10.2019-29.10.2019, (W-CST 5/0)]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: gender * science * gender dimension in research
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
www.vedavyzkum.cz/akce/akce/integrace-genderove-dimenze-do-obsahu-vyzkumu-a-inovaci
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303009
0517715 - SOÚ 2020 cze U - Uspořádání akce
Tenglerová, Hana - Veitová, Kristýna - Fornůsková, Alena
Rodičovství, péče a vědecká profese: současnost a budoucnost.
[Parenthood, care and the scientific profession: present and future.]
[Praha, 10.10.2019-10.10.2019, (K-CST 66/0)]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013
Institucionální podpora: RVO:68378025 ; RVO:68081766
Klíčová slova: gender policy in research
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie; AO - Sociologie, demografie (UBO-W)
Obor OECD: Sociology; Social topics (Women´s and gender studies; Social issues; Family
studies; Social work) (UBO-W)
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303008
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0517454 - SOÚ 2020 cze U - Uspořádání akce
Klásková, M. - Šrám, K. - Bureš, L. - Šalamounová, Petra
Studentský blok čtvrtečních seminářů.
[Student’s block of Thursday seminars.]
[Praha, 24.10.2019-24.10.2019, (W-CST 13/0)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: European Union * refugee crisis * neoliberal capitalism * life project *
programming
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0302758
0517453 - SOÚ 2020 eng U - Uspořádání akce
Wladyniak, L. - Kudrnáčová, Michaela
Memory in the borderland. A study of collective memory in the former East Prussia region of
Poland and the Sudetes in the Czech Republic.
[Praha, 26.09.2019-26.09.2019, (W-CST 14/0)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: collective memory * Sudetes * former East Prussia * borderland
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0302757
0517452 - SOÚ 2020 cze U - Uspořádání akce
Wirthová, J. - Kudrnáčová, Michaela
Ekologie legitimizačních praktik ve vzdělávání: Ospravedlňování českých vzdělávacích
reforem.
[Ecology of legitimization practices in education: Justifying of Czech educational reforms.]
[Praha, 21.11.2019-21.11.2019, (W-CST 17/0)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: education * relacionistic ontology
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0302756
0517451 - SOÚ 2020 eng U - Uspořádání akce
Vráblíková, K. - Kudrnáčová, Michaela
Doing social sciences internationally.
[Praha, 24.10.2019-24.10.2019, (W-CST 25/0)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: academic work * international publications * international grants
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
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Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0302755
0517418 - SOÚ 2020 cze U - Uspořádání akce
Orcígr, V. - Kudrnáčová, Michaela
Na obranu bydlení: pohled anglo-americké radikální geografie na bytovou krizi a jeho využití
v České republice.
[On defence of housing: view of anglo-american radical geography on the housing crisis in the
Czech republic and its utilization.]
[Praha, 07.11.2019-07.11.2019, (W-CST 21/0)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: housing crisis * Prague * anglo-american radical geography
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0302744
0517417 - SOÚ 2020 eng U - Uspořádání akce
Filho, J. H. O. - Klusáček, Jan
The pains of migration: injuries and athletic masculinities.
[Praha, 31.10.2019-31.10.2019, (W-CST 13/0)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: football * futsal * migration * Brazil
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0302729
0511709 - SOÚ 2020 eng U - Uspořádání akce
Hrubec, Marek - Pinzani, A. - Klusáček, Jan
The largest antipoverty social program in the world: Effects of a conditional cash transfer
program on its participants in Brazil.
[Praha, 28.03.2019-28.03.2019, (W-CST 21/0)]
Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
Program:StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: poverty * social program * Brasil
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0301929
0508474 - SOÚ 2020 eng U - Uspořádání akce
Polak, P. - Šalamounová, Petra
The rise of the anti-vaccination movement: discourse and strategies in Poland.
[Praha, 11.04.2019-11.04.2019, (W-CST 20/0)]
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Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: vaccination * healthcare * parenthood
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299369
0508473 - SOÚ 2020 eng U - Uspořádání akce
Hoekstra, A. - Šalamounová, Petra
Ahoj, Hello: Similarities and Differences in the Cultures of the USA and Czech Republic.
[Praha, 07.03.2019-07.03.2019, (W-CST 17/0)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: culture * sociological imagination * Czechia * USA
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299368
0508472 - SOÚ 2020 eng U - Uspořádání akce
Wozniak, W. - Klusáček, Jan
Inequality as a social phenomenon and political topic in Poland. Discourse, reality and
political consequences.
[Praha, 09.05.2019-09.05.2019, (W-CST 23/0)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: economic inequality * politics * Poland
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299367
0508469 - SOÚ 2020 cze U - Uspořádání akce
Vidovičová, L. - Klusáček, Jan
Využití humanoidního robota pro aktivní stárnutí a otázka důstojnosti „hry“ v pozdějších
životních fázích.
[The use of humanoid robot for active aging and the question of dignity of „the game“ in the
late phases of life.]
[Praha, 06.06.2019-06.06.2019, (W-CST 10/0)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: ageing * technology * playing
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299366
0508467 - SOÚ 2020 cze U - Uspořádání akce
Soukup, P. - Klusáček, Jan
Jak je to opravdu s P hodnotami? A co je může nahradit či doplnit? Přehled soudobé diskuse.
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[What is the real status of p values? What can replace or complement them? Current
discussion overview.]
[Praha, 23.05.2019-23.05.2019, (W-CST 22/0)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: p-values * data analysis
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299363
0508466 - SOÚ 2020 slo U - Uspořádání akce
Mrva, M. - Sedláčková, Markéta - Šalamounová, Petra
Dôvera: slepačí vývar spoločenského života.
[Trust: Binder of Social Life.]
[Praha, 10.01.2019-10.01.2019, (W-CST 24/0)]
Grant ostatní:MŠMT(CZ) CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001796
Program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: interpersonal trust * institutional trust * Slovakia
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299361
0508465 - SOÚ 2020 eng U - Uspořádání akce
Dowell, M. - Kudrnáčová, Michaela
Sport, politics, and 'stateless nationhood' in the former British Empire: a contemporary
history.
[Praha, 02.05.2019-02.05.2019, (W-CST 16/0)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: sport, British empire * British empire * the Scottish independence referendum
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299360
0508464 - SOÚ 2020 cze U - Uspořádání akce
Kalvas, F. - Kudrnáčová, Michaela
Co nám entropie a fraktální dimenze mohou říct o veřejném mínění?
[What can entropy and fractal dimension say about public opinion?]
[Praha, 30.05.2019-30.05.2019, (W-CST 18/0)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: entropy * fractal dimension * public opinion
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299359
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0508463 - SOÚ 2020 eng U - Uspořádání akce
Haller, M. - Kudrnáčová, Michaela
The European Union - The failure of a dream? A pessimistic scenario proven true by the
Brexit.
[Praha, 16.05.2019-16.05.2019, (W-CST 21/0)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: brexit * European union * integration
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299358
0507726 - SOÚ 2020 cze U - Uspořádání akce
Veitová, Kristýna - Linková, Marcela
Ženy, věda, politika? Brunch s Rut Bízkovou a začínajícími vědkyněmi.
[Women, science, politics? Brunch with Rut Bízková and early career female researchers.]
[Praha, 18.06.2019-18.06.2019, (W-EUR 41/0)]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: gender * science
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Obor OECD: Political science
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0298705
0507725 - SOÚ 2020 cze U - Uspořádání akce
Jedličková, J. - Holáňová, A. - Vašíčková, Karolína - Straková, Naděžda
Výstava V zapomnění: ženy v naší vědě.
[Exhibition Forgotten: Women in Czech Science.]
[Olomouc, 23.04.2019-28.04.2019, (W-CST 60/0)]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: gender * female scientists
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0298703
0507700 - SOÚ 2020 eng U - Uspořádání akce
Fucimanová, Martina - Veitová, Kristýna
Gendering research management: enhancing excellence, removing barriers.
[Praha, 20.05.2019-20.05.2019, (W-EUR 11/11)]
GRANT EU: European Commission(XE) 741466
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: gender * research
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Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
www.genderaction.eu/euraxess-trainning/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0298687
0504211 - SOÚ 2020 slo U - Uspořádání akce
Sekeráková Búriková, Z. - Hašková, Hana - Pospíšilová, Marie - Křížková, Alena
Panie k deťom a na upratovanie: kto koho zastupuje pri delegovaní prác v domácnosti.
[Praha, 21.01.2019-21.01.2019, (W-CST 20/0)]
Grant CEP: GA ČR GA17-04465S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0295892
0504038 - SOÚ 2020 eng U - Uspořádání akce
Formánková, Lenka - Strelnyk, O. - Smiggles Kavková, J.
(Dis)empowered women? Promoting gender equality in the challenging contexts of Ukraine
and the Czech Republic.
[Praha, 16.04.2019-16.04.2019, (W-EUR 25/10)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: gender activism * right wing populism * human rights
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0295756

Výzkumná zpráva – RIV – do RIV jako O - 7
0518545 - SOÚ 2020 RIV CZ eng V - Výzkumná zpráva
Dvořáčková, Jana - Slezáková, Katarína - Cacace, M.
Quality Standards: Expert and Stakeholder Consultation.
1. - Praha: European Commission, 2019. 66 s.
Grant ostatní:European Commission(XE) 824585
Program:H2020
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Higher education * human resources development * gender
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Social topics (Women´s and gender studies; Social issues; Family studies; Social
work)
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303663
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0518544 - SOÚ 2020 RIV CZ eng V - Výzkumná zpráva
Dvořáčková, Jana - Rozsíval, F. - Slezáková, Katarína
Stakeholder consultation: needs assessment.
1. - Praha: European Commission, 2019. 71 s.
Grant ostatní:European Commission(XE) 824585
Program:H2020
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Higher education * research * gender
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Social topics (Women´s and gender studies; Social issues; Family studies; Social
work)
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303662
0517595 - SOÚ 2020 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
Hanzlová, Radka
Vnímání značky Akademie věd ČR.
[Brand perception of the Academy of Sciences of the Czech Republic.]
1. - Praha: Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., 2019. 29 s.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: perception * opinion * Czech Academy of Sciences
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0302917
0507684 - SOÚ 2020 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
Tenglerová, Hana (ed.) - Hásová, V. - Oliverius, V.
Postavení žen v české vědě. Monitorovací zpráva za rok 2017.
[The Position of Women in Czech Science. 2017 Monitoring Report.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 60 s. ISBN 978-80-7330-346-4; ISBN 97880-7330-347-1
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: science * representation * women
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0298662
0506327 - SOÚ 2020 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
Hanzlová, Radka
Názory české veřejnosti na chov a drezúru zvířat žijících v cirkusech.
[Opinions of the Czech Public on Breeding and Dressage of Animals Living in Circuses.]
1. - Praha: Svoboda zvířat, 2019. 17 s.
Institucionální podpora: RVO:68378025
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Klíčová slova: opinions * breeding and dressage * circus animals
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0297603
0506326 - SOÚ 2020 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
Hanzlová, Radka
Povědomí české veřejnosti o Fondech EHP a Norska.
[Czech Public Awareness of the EEA and Norway Grants.]
1. - Praha: Ministerstvo financí ČR, 2019. 19 s.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Public awareness * EEA and Norway Grants * research
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0297602
0505052 - SOÚ 2020 RIV CH eng V - Výzkumná zpráva
Křížková, Alena - Dudová, Radka - Rašticová, M. - Bédiová, M.
DAISIE - Country report: Czech Republic.
1. - Lausanne: University of Lasanne, 2019. 22 s. 4. ISSN 2296-1658
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: ageing * Czech Republic * employment
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
www.lives-nccr.ch/en/publication/daisie-country-report-czech-republic-n3454
DOI: 10.12682/lives.2296-1658.2019.77.4
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0296573

Výzkumná zpráva – not RIV – 130
0519038 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Marková Volejníčková, Romana - Švarcová, Markéta
Inovace a inovativní prostředí v ČR. Zpráva z kvalitativního výzkumu projektu Nápady do
praxe.
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Důvěra ústavním institucím v listopadu 2019.
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Česká veřejnost o stávkách za klima – říjen 2019.
[Czech Public on Climate Strikes – October 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, oe191119.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: climate * Fridays for Future * strikes
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/ecology/5052-czech-public-on-climatestrikes-october-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0302823
0511227 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda
Důvody hrdosti a studu na české občanství – říjen 2019.
[The reasons of pride and shame for Czech citizenship - October 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, ov191115.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: citizenship * shame * pride
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/relations-attitudes/5050-the-reasons-of-prideand-shame-for-czech-citizenship-october-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0302822

219

0511226 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda
Vztah českých občanů k České republice - říjen 2019.
[Czech citizens' relationship to the Czech republic - October 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, ov191112.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: citizenship * shame * pride
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/other/5048-czech-citizens-relationship-to-theczech-republic-october-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0302821
0511223 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
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Občané o ekonomické situaci svých domácností – říjen 2019.
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[Czech Public on So-Called Istanbul Convention – October 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, pm191107.
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https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/other/5020-evaluation-of-the-the-czecheducation-system-and-opportunities-to-receive-education-by-czech-public-september-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0301948
0510695 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – září 2019.
[Citizens on Economic Situation of the Czech Republic and Living Standard of Their
Households - September 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, ev191010.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: economic situation * living standard * household
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/economic-development/5018-citizenson-economic-situation-of-the-czech-republic-and-living-standard-of-their-householdsseptember-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0301950
0510693 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Hanzlová, Radka
Důvěra k vybraným institucím veřejného života – září 2019.
[Trust to Some Public Institutions – September 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, po191008.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: social institutions * institutions
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/other/5016-trust-to-some-publicinstitutions-september-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0301951
0510691 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Spurný, Martin
Postoje obyvatel České republiky k politickým stranám – září 2019.
[Attitudes towards political parties in Czech society – September 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 9 s. Tiskové zprávy CVVM, pv191007.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: political parties
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Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/election-parties/5014-attitudes-towardspolitical-parties-in-czech-society-september-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0304068
0510295 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Důvěra stranickým představitelům – září 2019.
[Popularity of Party Representatives - September 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pi191004.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: politicians * Chambers of Parliament * political parties
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/5012popularity-of-party-representatives-september-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0301952
0510287 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Důvěra ústavním institucím v září 2019.
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in
September 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, pi191002.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: institutions * Chambers of Parliamen * the President * Government * Local and
Regional Councils
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/5010confidence-in-constitutional-institutions-and-satisfaction-with-political-situation-inseptember-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0301953
0510283 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Pilnáček, Matouš
Volební model v září 2019.
[Likely voter model in September 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pv191001.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: political Parties * elections * Chamber of Deputie
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/election-parties/5008-likely-voter-modelin-september-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0301955
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0508931 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan - Ďurďovič, Martin
Znalost a hodnocení jaderné fúze – květen 2019.
[Knowledge about and evaluations of nuclear fusion – May 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, oe190916.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: energy * energy source * nuclear fusion
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/ecology/5004-knowledge-about-andevaluations-of-nuclear-fusion-may-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0301956
0508929 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan - Ďurďovič, Martin
Veřejnost o jaderné energetice – květen 2019.
[Czech Public Opinion on Nuclear Energy – May 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 9 s. Tiskové zprávy CVVM, oe190913b.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: energetic * nuclear energy * electricity
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/ecology/5002-czech-public-opinion-onnuclear-energy-may-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0301957
0508926 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan - Ďurďovič, Martin
Veřejnost o vývoji spotřeby elektrické energie, možnostech nahrazení klasických zdrojů při její
výrobě – květen 2019.
[Public on Development of Electricity Consumption, and Possibility to Substitute
Conventional Resources in Energy Production - May 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, oe190913a.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: energetic * electricity * conventional sources * alternative sources
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/ecology/5000-public-on-development-ofelectricity-consumption-and-possibility-to-substitute-conventional-resources-in-energyproduction-may-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0301958
0508910 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Sebezařazení na levopravé škále politické orientace – červen 2019.
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[Self-Classification on the Left-Right Scale of Political Orientation - June 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, po190903.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: left-right * political orientation * scale measures
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/other/4997-self-classification-on-the-leftright-scale-of-political-orientation-june-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0301959
0508908 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Spokojenost se životem – červen 2019.
[Contentment with Life - June 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, ov190827.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: satisfaction * life
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/relations-attitudes/4994-contentment-withlife-june-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0301960
0507044 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Tuček, Milan
Prestiž povolání – červen 2019.
[Prestige of Occupations - June 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, eu190724.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: occupations * medicine doctor * scholar
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/work-income-living-level/4991prestige-of-occupations-june-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0298131
0507042 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Tuček, Milan
Česká veřejnost o nezaměstnanosti – červen 2019.
[Czech Public on Unemployment - June 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, eu190723.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: unemployment * households * labour-market
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/work-income-living-level/4989-czechpublic-on-unemployment-june-2019
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Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0298132
0507041 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Občané o materiálních životních podmínkách svých domácností – červen 2019.
[Citizens on Material Living Conditions of Their Households - June 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, eu190722.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: material living conditions * households
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/work-income-living-level/4987-citizenson-material-living-conditions-of-their-households-june-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0298133
0507037 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – červen 2019.
[Citizens on Economic Situation of the Czech Republic and Living Standard of Their
Households - June 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, ev190614.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: economic situation * living standard
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/economic-development/4985-citizenson-economic-situation-of-the-czech-republic-and-living-standard-of-their-households-june2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0298134
0507034 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Občané o situaci ve světě a o působení klíčových aktérů na ni – červen 2019.
[Citizens on Situation in the World and on Effect of Key Actors on It - June 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, pm190719.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: international relations * economic * security * conflict * enviroment
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/international-relations/4983-citizens-onsituation-in-the-world-and-on-effect-of-key-actors-on-it-june-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0298135
0507030 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Spurný, Martin
Postoje české veřejnosti ke svému zaměstnání – červen 2019.
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[Attitudes of Czech Public to Their Jobs – June 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, eu190717.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: jobs * satisfaction * earnings * work
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/work-income-living-level/4981attitudes-of-czech-public-to-their-jobs-june-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0298137
0507028 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Důvěra vybraným institucím v červnu 2019.
[Confidence in some institutions - June 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, pi190711.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Ombudsman * Constitutional Court * Supreme Audit Office
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/4979confidence-in-some-institutions-june-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0298138
0507024 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Hanzlová, Radka
Hodnocení činnosti politických stran a vybraných institucí – červen 2019.
[Evaluation of the Activities of Political Parties and Selected Institutions – June 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pi190710.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: political parties * institutions
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/4977evaluation-of-the-activities-of-political-parties-and-selected-institutions-june-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299020
0507021 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Důvěra ústavním institucím v červnu 2019.
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in June
2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, pi190709.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Chambers of Parliament * President * Government * Local and Regional
Councils
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
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https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/4975confidence-in-constitutional-institutions-and-satisfaction-with-political-situation-in-june2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0298139
0506250 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Pilnáček, Matouš
Volební model v červnu 2019.
[Likely voter model in June 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pv190628.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: political Parties * elections * Chamber of Deputies
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/election-parties/4973-likely-voter-modelin-june-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0297570
0505911 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Hanzlová, Radka
Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků – květen 2019.
[Attitude of Czech Public to Accepting of Refugees – May 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, pm190626.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: refugees * military conflicts * immigration
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/international-relations/4971-attitude-ofczech-public-to-accepting-of-refugees-may-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0297571
0505844 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Hanzlová, Radka
Hodnocení ochrany životního prostředí – květen 2019.
[Evaluation of environmental protection - May 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 14 s. Tiskové zprávy CVVM, oe190625.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: environment * protection * enviromental protection
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/ecology/4969-evaluation-of-environmentalprotection-may-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0297572
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0505842 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Hanzlová, Radka
Hodnocení stavu životního prostředí – květen 2019.
[Evaluation of environment in the Czech Republic – May 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, oe190624.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: environment * nature * water * air
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/ecology/4967-evaluation-of-environment-inthe-czech-republic-may-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0297573
0505841 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Spurný, Martin
Názory občanů na drogy – květen 2019.
[Citizen's Views on Drugs - May 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, ob190620.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: narcotics * drugs * addiction
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/security-negative-phenomena/4965-citizen-sviews-on-drugs-may-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0298026
0505840 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Spurný, Martin
Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek – květen 2019.
[Attitude of Czech Public to consumption of addictive narcotics – May 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, ob190619.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: narcotics * drugs * addiction
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/security-negative-phenomena/4963-attitudeof-czech-public-to-consumption-of-addictive-narcotics-may-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0298027
0505839 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Tuček, Milan
Postoje občanů k trestu smrti – květen 2019.
[Attitudes Towards the Death Penalty - May 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, ob190618.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: death penalty
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Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/security-negative-phenomena/4961-attitudestowards-the-death-penalty-may-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0298028
0505837 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda
Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a prostituci – květen 2019.
[Public Opinion on Abortion, Euthanasia and Prostitution – May 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, ov190617.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: moral * abortion * euthanasia * prostitution
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/relations-attitudes/4959-public-opinion-onabortion-euthanasia-and-prostitution-may-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0298029
0505824 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Ohlédnutí za komunálními volbami 2018.
[Looking Back At 2018 Municipal Elections.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 9 s. Tiskové zprávy CVVM, pv190614.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: municipal elections * municipalities
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/election-parties/4957-looking-back-at2018-municipal-elections
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0298030
0505795 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Beláňová, Andrea - Trejbalová, T.
Role církví a význam religiozity v následné péči o propuštěné vězně: Vyhodnocení dotazníku
určeného pro dobrovolníky dopisující si s vězni.
[The role of churches and importance of religiosity in the re-entry care: Evaluation of a
questionnaire investigating the volunteers writing to the prisoners.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 16 s.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: volunteers * writing the prisoners * religion
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Religious studies
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0297184
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0505772 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – květen 2019.
[Citizens on Economic Situation of the Czech Republic and Living Standard of Their
Households - May 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, ev190614.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: economic situation * living standard
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/economic-development/4955-citizenson-economic-situation-of-the-czech-republic-and-living-standard-of-their-households-may2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0298031
0505770 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Hanzlová, Radka
Česká veřejnost k problematice geneticky upravených potravin – duben 2019.
[Attitude of Czech Public to genetically modified food – April 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, or190613.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: food * genetically modified food
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/other/4953-attitude-of-czech-public-togenetically-modified-food-april-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0298032
0505768 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Hanzlová, Radka
Vyhazování vzhledově nedokonalé zeleniny a ovoce jako jedna z forem plýtvání potravinami –
duben 2019.
[Throwing Away Fruit and Vegetables with Imperfections as a Form of Food Waste – April
2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, or190612.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: food wast * food habits
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/other/4951-throwing-away-fruit-andvegetables-with-imperfections-as-a-form-of-food-waste-april-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0298033
0505765 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Hanzlová, Radka
Spotřeba a plýtvání potravinami jako sociální problém – duben 2019.
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[Food Consumption and Waste as a Social Issue – April 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 10 s. Tiskové zprávy CVVM, or190611.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: food wast * food habits
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/other/4949-food-consumption-and-waste-asa-social-issue-april-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0298034
0505756 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Důvěra vrcholným ústavním činitelům – květen 2019.
[Popularity of Top Politicians - May 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pi190610.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: membres of government * chairmen of Senate * chairman of Chamber of
Deputies * parliamentary clubs * Constitutional Cour * Czech National Bank * ombudsman
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/4947popularity-of-top-politicians-may-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0298035
0505755 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Spurný, Martin
Postoje veřejnosti k právům homosexuálů – květen 2019.
[Czech public opinion on the rights of homosexuals – May 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, ov190607.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: tolerance * homosexual oriented * registered partnership
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/relations-attitudes/4945-czech-publicopinion-on-the-rights-of-homosexuals-may-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0298036
0505740 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Důvěra ústavním institucím v květnu 2019.
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in May
2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, pi190606.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: constitutional institutions * Chambers of Parliamen * President * Government *
Local and Regional Councils
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Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/4943confidence-in-constitutional-institutions-and-satisfaction-with-political-situation-in-may2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0298037
0505738 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda
Hodnocení činnosti ministerstev – květen 2019.
[Evaluation of Activity of Ministries - May 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pi190605.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: ministries * Office of the President
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/4939evaluation-of-activity-of-ministries-may-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0298038
0505735 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Občané o přijetí eura a dopadech členství ČR v EU – duben 2019.
[Citizens on Adoption of Euro and Impacts of EU Membership on the Czech Republic - April
2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 10 s. Tiskové zprávy CVVM, pm190531.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: euro * EU membership
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/international-relations/4937-citizens-onadoption-of-euro-and-impacts-of-eu-membership-on-the-czech-republic-april-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299021
0505709 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Pilnáček, Matouš
Volební model v květnu 2019.
[Likely voter model in May 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pv190530.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: political Parties * elections * Chamber of Deputies
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/election-parties/4935-likely-voter-modelin-may-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299022

235

0505679 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Tuček, Milan
Hodnocení evropské integrace – duben 2019.
[Opinions on European Integration – April 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, pm190528.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Integration * democracy * European Union
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/international-relations/4933-opinions-oneuropean-integration-april-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299023
0505676 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Hanzlová, Radka
Občané ČR o budoucnosti EU a dopadech odchodu Velké Británie z EU – duben 2019.
[The Czech Public on the future of the EU and impact of the UK leaving the EU – April 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, pm190527.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Great Britain * Brexit * European Union
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/international-relations/4931-the-czechpublic-on-the-future-of-the-eu-and-impact-of-the-uk-leaving-the-eu-april-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299024
0504759 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Tuček, Milan
Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti – duben 2019.
[Romanies and Coexistence with Them in View of Czech Public – April 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, ov190517.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Romany minority * minority
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/relations-attitudes/4929-romanies-andcoexistence-with-them-in-view-of-czech-public-april-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299025
0504758 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Důvěra stranickým představitelům – duben 2019.
[Popularity of Party Representatives - April 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, pi190506.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Chambers of Parliamen * politicians * political parties
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Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/4927popularity-of-party-representatives-april-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299026
0504756 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda
Názory veřejnosti na členství České republiky v Evropské unii – duben 2019.
[Public Opinion on the Czech Republic’s Membership in the European Union – April 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, pm190502.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: EU membership * EU
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/international-relations/4925-publicopinion-on-the-czech-republic-s-membership-in-the-european-union-april-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299027
0504755 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Medzihorská, Eva
Důvěra v evropské a mezinárodní instituce - duben 2019.
[Trust in European and international institutions - April 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pm190430.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: international institutions * European union
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/international-relations/4923-trust-ineuropean-and-international-institutions-april-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299028
0504741 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Spurný, Martin
Důležitost jednotlivých typů voleb očima veřejnosti – duben 2019.
[Importance of different kinds of elections in public view - April 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, pv190429.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: elections * President * Parliement * European Parliament
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/election-parties/4921-importance-ofdifferent-kinds-of-elections-in-public-view-april-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299029
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0504736 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Důvěra ústavním institucím v dubnu 2019.
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in April
2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, pi190426.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Chambers of Parliamen * President * Governmen * Local and Regional
Councils
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/4918confidence-in-constitutional-institutions-and-satisfaction-with-political-situation-in-april2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299068
0504735 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Pilnáček, Matouš
Voličské preference, faktory rozhodování a témata voleb do Evropského parlamentu v dubnu
2019.
[Voter preferences, decision-making factors and topics of the European Parliament elections
in April 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, pv190425.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: political parties * election * European union
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/election-parties/4916-voter-preferencesdecision-making-factors-and-topics-of-the-european-parliament-elections-in-april-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299030
0504665 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Pilnáček, Matouš
Volební model v dubnu 2019.
[Likely voter model in April 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pv190423.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: political Parties * elections * Chamber of Deputies
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/election-parties/4914-likely-voter-modelin-april-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299069
0504662 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Spurný, Martin
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Spokojenost se životem – březen 2019.
[Relations, Attitudes Contentment with Life - March 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, ov190418.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: satisfaction * life
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/relations-attitudes/4912-relations-attitudescontentment-with-life-march-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299031
0504529 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Tuček, Milan
Vztah české veřejnosti k národnostním skupinám žijícím v ČR – březen 2019.
[The Czech public’s views of ethnic groups living in the Czech Republic – March 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, ov190415.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: national groups * foreigners
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/relations-attitudes/4910-the-czech-public-sviews-of-ethnic-groups-living-in-the-czech-republic-march-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299033
0504528 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda
Postoje české veřejnosti k zaměstnávání cizinců – březen 2019.
[Attitudes of Czech Public Towards Employment of Foreigners - March 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, ov190412.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: foreigners * employment * migration
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/relations-attitudes/4908-attitudes-of-czechpublic-towards-employment-of-foreigners-march-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299034
0504525 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Tuček, Milan
Tolerance k vybraným skupinám obyvatel – březen 2019.
[Tolerance to Selected Groups of Population - March 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, ov190410.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: social distance * social groups * neighbours
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/relations-attitudes/4906-tolerance-to-selected239

groups-of-population-march-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299035
0504352 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Hanzlová, Radka
Postoje české veřejnosti k cizincům – březen 2019.
[The Czech public's views on foreign nationals – March 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, ov190409.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: foreigners * culture
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/relations-attitudes/4904-the-czech-public-sviews-on-foreign-nationals-march-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299036
0504350 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Beláňová, Andrea - Trejbalová, T.
Role církví a význam religiozity v následné péči o propuštěné vězně: Vyhodnocení dotazníku
určeného ke zjišťování potřeb duchovních pro zvýšení kvality postpenitenciární péče.
[The role of churches and importance of religiosity in the re-entry care: Evaluation of a
questionnaire investigating the needs of chaplains for improving the re-entry Care.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 14 s.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: prison chaplains * re-entry care * volunteers
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0296005
0504349 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Tuček, Milan
Míra naléhavosti různých oblastí veřejného života – březen 2019.
[Public opinion on how urgently various areas of public life need to be addressed – March
2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 21 s. Tiskové zprávy CVVM, po190408.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: public life * economic crime * immigration * corruption
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/other/4902-public-opinion-on-howurgently-various-areas-of-public-life-need-to-be-addressed-march-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299037
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0504347 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Hanzlová, Radka
Názory veřejnosti na usazování cizinců v ČR – březen 2019.
[Public opinion on foreign nationals settling in the Czech Republic – March 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, ov190408.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: foreigners * residing
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/relations-attitudes/4900-public-opinion-onforeign-nationals-settling-in-the-czech-republic-march-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299038
0504262 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Hanzlová, Radka
Důvěra k vybraným institucím veřejného života – březen 2019.
[Trust to Some Public Institutions – March 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, po190328.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: social institutions * trust
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/other/4898-trust-to-some-publicinstitutions-march-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299039
0504251 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Důvěra ústavním institucím v březnu 2019.
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in March
2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, pi190327.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: constitutional institutions * Chambers of Parliament * President * Government
* Local and Regional Councils
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/4896confidence-in-constitutional-institutions-and-satisfaction-with-political-situation-in-march2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299040
0504247 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Pilnáček, Matouš
Volební model v březnu 2019.
[Voter preferences to the European Parliament in March 2019.]
241

1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pv190325.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: party preferences * elections * political parties
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/election-parties/4894-likely-voter-modelin-march-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299041
0504246 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – únor 2019.
[Citizens on Economic Situation of the Czech Republic and Living Standard of Their
Households - February 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, ev190322.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: economic situation * living standard * household
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/economic-development/4892-citizenson-economic-situation-of-the-czech-republic-and-living-standard-of-their-householdsfebruary-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299042
0504245 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Tuček, Milan
Zájem politiků o názory občanů a možnosti občanů ovlivnit veřejnou sféru – únor 2019.
[Politicians´ Interest in the Views of Citizens and Citizens' Ability to Influence the Public
Sphere - February 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pd190320.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: politicians * public sphere
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/democracy-civic-society/4890-politiciansinterest-in-the-views-of-citizens-and-citizens-ability-to-influence-the-public-spherefebruary-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299043
0504036 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Tuček, Milan
Spokojenost se stavem vybraných oblastí veřejného života – únor 2019.
[Happiness with the state of selected areas of public life – February 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 20 s. Tiskové zprávy CVVM, ps190319.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: goods and services * culture * unemployment * human rights * corruption *
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economic crime * immigration
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/political-situation/4888-happiness-withthe-state-of-selected-areas-of-public-life-february-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299044
0504035 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Hanzlová, Radka
Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice – únor 2019.
[Attitude of Citizens about Social Policy of Families – February 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, es190318.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: social policy * family
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/social-policy/4886-attitude-of-citizensabout-social-policy-of-families-february-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299045
0504034 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Důvěra vybraným institucím v prosinci 2018.
[Confidence in some institutions - December 2018.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pi190314.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: institutions
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/4884confidence-in-some-institutions-december-2018
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299046
0504033 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda
Názory české veřejnosti na úroveň demokracie a respektování lidských práv v ČR – únor 2019.
[Public Opinion on the Functioning of Democracy and Respect to Human Rights in the Czech
Republic - February 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, pd190313.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: democracy * human rights
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/democracy-civic-society/4882-publicopinion-on-the-functioning-of-democracy-and-respect-to-human-rights-in-the-czechrepublic-february-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299047
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0504032 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Hodnocení vlády Andreje Babiše – únor 2019.
[Evaluation of Andrej Babis' Cabinet - February 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, pi190308.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Prime Ministe * government
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/4879evaluation-of-andrej-babis-cabinet-february-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299048
0504031 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Hanzlová, Radka
Zájem o politiku a názory na podílení se občanů na rozhodování – únor 2019.
[Interest in Politics and Views on the Participation of Citizens in Decision-Making – February
2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pd190307.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: politics * citizens * participation
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/democracy-civic-society/4877-interest-inpolitics-and-views-on-the-participation-of-citizens-in-decision-making-february-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299049
0504029 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Pilnáček, Matouš
Voličské preference do Evropského parlamentu v únoru 2019.
[Voter preferences to the European Parliament in February 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pv190304.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: political Parties * European Parliament
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/election-parties/4861-voter-preferences-tothe-european-parliament-in-february-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299050
0504028 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Důvěra ústavním institucím v únoru 2019.
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in February
2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, pi190305.
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Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Chambers of Parliament * President * Government * Local and Regional
Councils
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/4863confidence-in-constitutional-institutions-and-satisfaction-with-political-situation-infebruary-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299051
0504023 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda
Postoje české veřejnosti k odchodu Velké Británie z Evropské unie - únor 2019.
[Czech Public about the UK Leaving the EU - February 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, pm190301.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Brexit * European union * Great Britain
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/international-relations/4859-czech-publicabout-the-uk-leaving-the-eu-february-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299052
0504022 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Občané o inflaci a reálných příjmech – leden 2019.
[Inflation And Real Income Of Households In View Of Public - January 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, ev190227.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: income * household
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/economic-development/4857-inflationand-real-income-of-households-in-view-of-public-january-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299053
0504020 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Občané o materiálních životních podmínkách svých domácností – leden 2019.
[Citizens on Material Living Conditions of Their Households - January 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, eu190222.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: living conditions * households
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/work-income-living-level/4855-citizenson-material-living-conditions-of-their-households-january-2019
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Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299054

0504019 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Pilnáček, Matouš
Volební model v únoru 2019.
[Likely voter model in February 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pv190222.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: political Parties * party preferences * voter model
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/election-parties/4853-likely-voter-modelin-february-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299055
0504017 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – leden 2019.
[Citizens on Economic Situation of the Czech Republic and Living Standard of Their
Households - January 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, ev190221.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: economic situation
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/economic-development/4851-citizenson-economic-situation-of-the-czech-republic-and-living-standard-of-their-householdsjanuary-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299056
0504016 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Tuček, Milan
Na co si lidé půjčili, co v současnosti splácejí a jak snadno – leden 2019.
[Why People Have Borrowed Money, What They Currently Pay, And How Easily - January
2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, er190214a.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: lending * debt repayment
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/other/4838-why-people-haveborrowed-money-what-they-currently-pay-and-how-easily-january-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299057
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0504014 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Tuček, Milan
Názor na zadlužení obyvatel a státu – leden 2019.
[Opinion on the Indebtment of Citizens and the State - January 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, er190214.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: indebtment
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/other/4836-opinion-on-theindebtment-of-citizens-and-the-state-january-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299058
0504013 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Důvěra vrcholným politikům – leden 2019.
[Popularity of Top Politicians - January 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pi190213.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: politicians * President * government * Senate * Chamber of Deputies * political
parties * Constitutional Court * Czech National Bank * ombudsman
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/4834popularity-of-top-politicians-january-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299059
0504009 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Hanzlová, Radka
Hospodářská úroveň ČR v kontextu jiných zemí – leden 2019.
[Economic Level of Czech Republic in Context of Some Other Countries – January 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 10 s. Tiskové zprávy CVVM, ev190212.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: economic standard * international comparison
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/economic-development/4832economic-level-of-czech-republic-in-context-of-some-other-countries-january-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299060
0504007 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Důvěra vybraným politikům v mezinárodním kontextu – prosinec 2018.
[Confidence in Some Representatives in International Context - December 2018.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pm190211.
Institucionální podpora: RVO:68378025
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Klíčová slova: representatives * Politics
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/international-relations/4830-confidence-tosome-representatives-in-international-context-december-2018
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299061
0504006 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda
Postoje českých občanů k obraně ČR - leden 2019.
[Czech Citizens about Defense of the Czech Republic – January 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pm190208.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: NATO * defense
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/international-relations/4828-czechcitizens-about-defense-of-the-czech-republic-january-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299062
0504005 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda
Občané o členství České republiky v NATO – leden 2019.
[Czech citizens on the Czech Republic’s membership in NATO – January 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, pm190207.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: NATO
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/international-relations/4826-czechcitizens-on-the-czech-republic-s-membership-in-nato-january-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299063
0504004 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Hanzlová, Radka
Hodnocení vývoje vybraných oblastí veřejného života během uplynulého roku – leden 2019.
[Evaluation of Development in Selected Areas of Public Life in Last Year – January 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 24 s. Tiskové zprávy CVVM, pd190206.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Public Life * evaluation
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/democracy-civic-society/4824-evaluationof-development-in-selected-areas-of-public-life-in-last-year-january-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299064
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0504003 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Hodnocení působení Miloše Zemana v prezidentském úřadě – leden 2019.
[Public Opinion on Performance of President Miloš Zeman - January 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pi190205.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Miloš Zeman * President
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/4822public-opinion-on-performance-of-president-milos-zeman-january-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299065
0504002 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Důvěra ústavním institucím v lednu 2019.
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in January
2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, pi190204.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: constitutional institutions * confidence
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/4820confidence-in-constitutional-institutions-and-satisfaction-with-political-situation-in-january2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299066
0504001 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda
Česká veřejnost o americké zahraniční politice – prosinec 2018.
[Attitudes of Czechs towards U.S. Foreign Policy and Role of America in the World December 2018.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, pm190129.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: foreign policy * USA
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/international-relations/4818Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299067
0500546 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Pilnáček, Matouš
Volební model v lednu 2019.
[Likely voter model in January 2019.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pv190125.
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Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: political Parties * Chamber of Deputies * election
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/election-parties/4816-likely-voter-modelin-january-2019
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0295570
0500544 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Tuček, Milan
Česká veřejnost o zdravotnictví - prosinec 2018.
[Public Opinion on Health Care System - December 2018.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, oz190124a.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: health care * health care system * financing of public health
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/health-leisure-time/4810-public-opinion-onhealth-care-system-december-2018
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0295571
0500542 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Hanzlová, Radka
Názory občanů na zdravotní péči v ČR - prosinec 2018.
[Czech Citizens about Health Care in the Czech Republic - December 2018.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, oz190124b.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: health care * satisfaction * quality
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/health-leisure-time/4812-czech-citizensabout-health-care-in-the-czech-republic-december-2018
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0295572
0500541 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Tuček, Milan
Názory na poplatky ve zdravotnictví a jiná vybraná opatření - prosinec 2018.
[Public Views on Fees and Some Other Measures in Healthcare - December 2018.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, oz190124c.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: health care * charges * insurance
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/health-leisure-time/4814-public-views-onfees-and-some-other-measures-in-healthcare-december-2018
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0295573
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0500363 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Tuček, Milan
Veřejnost o svých obavách, pocitu bezpečí a spokojenosti s policií - listopad 2018.
[Public Fears, Feeling of Safety and satisfaction with the activities of the police - November
2018.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, ob190123a.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: fears * security * police
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/security-negative-phenomena/4804-publicfears-feeling-of-safety-and-satisfaction-with-the-activities-of-the-police-november2018?auid=778
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0295574
0500362 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda - Krajňák, Tomáš
Hodnocení bezpečnostní situace v Evropě – listopad 2018.
[Evaluation of the Security Situation in Europe – November 2018.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, ob190123b.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: assessment * security situation * Europe
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/security-negative-phenomena/4806evaluation-of-the-security-situation-in-europe-november-2018
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0295575
0500359 - SOÚ 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Veřejnost o svých obavách a bezpečnostních rizicích pro Českou republiku – listopad 2018.
[Security Threats for the Czech Republic in View of Public - November 2018.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 13 s. Tiskové zprávy CVVM, ov190123.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: security threats
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/relations-attitudes/4808-security-threats-forthe-czech-republic-in-view-of-public-november-2018
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0295576
0499753 - SOÚ 2019 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Hanzlová, Radka
Občané ČR o tzv. Istanbulské úmluvě – prosinec 2018.
[Czech Public on So-Called Istanbul Convention – December 2018.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 3 s. Tiskové zprávy CVVM, pm190111.
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Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Instabul Convention
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/other/4802-czech-public-on-so-calledistanbul-convention-december-2018
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0292063
0499749 - SOÚ 2019 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Voliči a strany a politická orientace občanů – listopad 2018.
[Parties and Voters and Political Orientation - November 2018.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 11 s. Tiskové zprávy CVVM, pv190110.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: political orientation * political Parties
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/election-parties/4800-parties-and-votersand-political-orientation-november-2018
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0292064
0499748 - SOÚ 2019 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Hanzlová, Radka
Občané o konfliktu v Sýrii – prosinec 2018.
[Citizens on Conflict in Syria – December 2018.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pm190109.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Syria * war conflict
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/international-relations/4798-citizens-onconflict-in-syria-december-2018
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0292065
0499356 - SOÚ 2019 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Hanzlová, Radka
Občané o vztazích ČR s některými zeměmi – prosinec 2018.
[Citizens on Relations of the Czech Republic to Other Countries – December 2018.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pm190108.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: international relations * foreign countries
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/international-relations/4796-citizens-onrelations-of-the-czech-republic-to-other-countries-december-2018
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0291772
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Ostatní výsledky –RIV – 2
0523417 - SOÚ 2020 RIV CZ eng O - Ostatní výsledky
Večerník, Jiří
Editorial of the thematic issue on social stratification of the Czech Sociological Review.
2019
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-09220S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: social stratification * educational expansion * class attainment * Central Europe
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0307785
0518421 - SOÚ 2020 RIV CZ cze O - Ostatní výsledky
Hoření Samec, Tomáš - Balgová, I. - Blažek, J. - Říšský, J. L. - Marková Volejníčková,
Romana - Vacková, B.
Svépomoc v bydlení: minulost! / budoucnost...?
[DIY Housing: past! / future…?]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. ISBN 978-80-7330-359-4. 1
Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/13
Program:StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: housing * DIY * self-help
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303563

Ostatní výsledky –not RIV – 5
0523405 - SOÚ 2020 cze O - Ostatní výsledky
Cidlinská, Kateřina - Maršálková, Kateřina
Mentoringový program pro začínající vědkyně a vědce.
[Mentoring for early-career researchers.]
2019
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: mentoring * early career researchers * career development
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Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0307770
0518399 - SOÚ 2020 cze O - Ostatní výsledky
Cidlinská, Kateřina - Maršálková, Kateřina
Mentoringový program pro začínající vědkyně a vědce.
[Mentoring for early-career researchers.]
2019
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: mentoring * early career researchers * career development
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303549
0518383 - SOÚ 2020 CZ eng O - Ostatní výsledky
Linková, Marcela - Tenglerová, Hana - Fajmonová, V.
D 8.1 External Monitoring and Evaluation Plan.
2019
GRANT EU: European Commission(XE) 824546 - Gender-SMART
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: monitoring, evaluation, gender equality plans * evaluation * gender equality
plans
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303533
0506852 - SOÚ 2020 CZ cze O - Ostatní výsledky
Nešpor, Zdeněk
Editorství -Tematické číslo "Tradice a náboženství" časopisu Národopisná revue (29, 2019, 2,
s. 103-165).
[Editorship of Thematic issue "Tradition and religion" of journal Národopisná revue (29,
2019, 2, pp. 103-165).]
2019
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: religion * tradition * Czech religiosity
Obor OECD: Antropology, ethnology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0297997
0506243 - SOÚ 2020 CZ cze O - Ostatní výsledky
Marková Volejníčková, Romana - Švarcová, Markéta
Návrh opatření pro výzvy zaměřené na podnikání žen.
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[Proposal for call focused on self-employed women.]
2019
Grant ostatní:Evropská unie, Evropský sociální fond(CZ) CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0006269
Program:Operační program Zaměstnanost
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: enterpreneurship
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0297525
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PŘÍLOHA 3
Anotace knižních publikací vydaných Sociologickým
ústavem AV ČR, v. v. i., v roce 2019
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Martin Ďurďovič
Vyprávění a rozhovor. Teorie sociální intersubjektivity
Kniha je příspěvkem k obecné sociální teorii. Argumentace je
vedena dvojím zájmem. Na jednu stranu je to zájem
o problematiku

intersubjektivity

v

sociologii.

Výzkum

intersubjektivity rozumění, která je předpokladem koordinace
jednání mezi jedinci, nabízí alternativu vůči často rozebíranému
dilematu mezi individualismem a holismem. Na druhou stranu
je to zájem o hermeneutiku, jak je studována ve filosofii.
Hermeneutika při výzkumech intersubjektivity umožňuje
překonat orientaci na reprodukci sociálního řádu, jež převažuje
ve fenomenologickém zpracování Alfredem Schützem. Kniha využívá konceptuální úvahy
filosofů Hanse-Georga Gadamera a Paula Ricoeura k dynamizaci intersubjektivity. Cílem je
vypracovat teorii, která umí objasnit sociální změnu probíhající v soudobých rozvinutých
společnostech.
Více: www.soc.cas.cz/publikace/vypraveni-rozhovor-teorie-socialni-intersubjektivity
Tomáš Hoření Samec (ed.), Ivana Balgová, Jan Blažek, Jan Lid
Říšský, Romana Marková Volejníčková, Barbora Vacková
Svépomoc v bydlení: minulost! / budoucnost...?
V posledních letech se stále častěji ozývá, že bydlení je finančně
nedostupné; že především ve velkých městech rostou ceny bytů
a domů a zvyšuje se nájemné. Co dál? Jak tuto situaci řešit?
Jednou z cest, byť rozhodně ne všespásnou, může být bydlení
řešené svépomocí.
Autoři brožury představují historické podoby svépomocného
bydlení z období 70. a 80. let 20. století, kdy bylo trpěnou praxí, která sice nekorespondovala
se socialistickou ideologií, ale dokázala zajistit doplnění kapacit státního či podnikového
bytového fondu pomocí družstevních bytů nebo individuálních rodinných domů.
Ukazují také potenciál svépomocného bydlení v současnosti; na to, jaký může mít ekologický
a etický přesah a jak jej lze prožívat a zakoušet když se stanete svépomocným stavitelem.
Začtěte se s nimi a nalézejte inspiraci i pro vaši svépomocnou stavbu nebo založení vzájemně
se podporujícího kolektivu stavitelů.
Publikace je dostupná online: www.soc.cas.cz/publikace/svepomoc-v-bydleni-minulostbudoucnost
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Petr Gibas a kol.
Kutilství: drobná mozaika svépomocné tvorby
Ačkoli se v zahraničí těší kutilství rostoucímu odbornému zájmu,
v českém akademickém prostředí se mu prozatím nedostalo větší
pozornosti. Kniha představuje výsledek snahy tuto mezeru alespoň
částečně zaplnit a nabídnout prvotní ucelený pohled na kutilství
jako zajímavý fenomén a zároveň rozšířenou praxi se svébytnou
historií a bohatou přítomností. V českém prostředí jde tedy o první
komplexnější pokus vymezit, co je kutilství, a nabídnout vhled do
mnohovrstevnaté a různorodé činnosti, které se věnují dnešní
kutilové a kutilky.
V knize chápeme kutilství jako komplex svépomocných manuálních výrobních aktivit,
drobných prací a oprav prováděných (povětšinou) ve volném čase. Takovýto soubor převážně
volnočasových aktivit je zároveň výrazně odlišný od historicky předchozích forem domácího
„vyrábění“, tedy řemesel, domácké, domácí či lidové umělecké výroby, a to hned z několika
důvodů, z nichž jedním z nejdůležitějších je právě otázka zisku. Do kutilství, jak jej v této
knize představujeme a jak mu rozumí současní kutilové a kutilky i autoři, kteří se kutilství
věnovali nebo se jím zabývali v minulosti, nepočítáme profesionální a poloprofesionální
rukodělnou výrobu ani výrobu za účelem zisku, obživy a prodeje na trhu.
Kniha sestává ze čtyř delších a více do hloubky jdoucích kapitol tematicky zaměřených
na různé ohledy českého kutilství vzhledem k jeho minulosti i současnosti. Ty doplňuje
několik kratších sond, jež mají za cíl upozornit na zajímavé, opomíjené či překvapivé
souvislosti kutilství. Kniha zároveň obsahuje řadu výroků – ať již od současných kutilů
a kutilek, nebo z nejrůznějších kutilských časopisů a příruček – a kratších příběhů kutilek
a kutilů či jejich výtvorů, jež mají za cíl dokreslit kolorit toho, co bylo a je kutilství. Citáty,
příběhy, stejně jako dvě poslední kapitoly, pocházejí přímo z výzkumu, který tvoří nejen
základ této knihy, ale také výstavy uspořádané v Retromuzeu Cheb na podzim roku 2019.
Konkrétní materiál představený a diskutovaný v jednotlivých kapitolách tak pochází převážně,
nikoli však výhradně, odsud. To však neznamená, že co kniha říká o kutilství, nemá obecnější
platnost. Jednotlivé výroky, příběhy, fotografie a ukázky kutilské praxe spolu se sondami do
dalších sfér kutilství poskytují mnohovrstevnatý obrázek současného kutilství a umožňují
začít utvářet aktuální porozumění tomuto proměnlivému, avšak stále přítomnému fenoménu.
Pomocí odkrývání významů věcí a jejich příběhů se kniha pokouší lépe pochopit nejen lidi,
kteří kutí, ale i situace a společnost, ve které žijí, a představit kutilství jako svérázný a bohatý
výraz každodenní lidské kreativity.
Publikace

je

dostupná

online:

www.soc.cas.cz/publikace/kutilstvi-drobna-mozaika-

svepomocne-tvorby
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Vojtěch Oliverius, Veronika Hásová
Postavení žen v české vědě. Monitorovací zpráva za rok 2017
Každoroční statistický přehled situace a vývoje v oblasti postavení
žen a mužů v české vědě včetně mezinárodního srovnání ukazuje,
že situace se sama od sebe pozitivním směrem – tedy
k vyrovnanějšímu zastoupení žen a mužů – nemění. Naopak,
v řadě oblastí lze konstatovat mírně negativní tendence, tedy
pokles zastoupení žen a zvyšování převahy mužů.
Autorský tým vycházel z průběžných statistických výkazů
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a z údajů poskytovaných Českým statistickým
úřadem. Z dat vyplývá, že i přes slušné zastoupení žen ve většině oborů studia a celkový růst
počtu výzkumníků zůstává podíl žen ve vědecké profesi velmi nízký, dokonce slabě klesá.
V roce 2017 pracovalo v ČR celkem 59 789 výzkumníků, z toho bylo jen 26,8 % žen.
Zpráva také poukazuje na genderové mzdové rozdíly, které najdeme mezi muži a ženami na
všech kvalifikačních stupních akademické dráhy – v roce 2017 se tyto rozdíly pohybovaly od
6,0 % v neprospěch žen na profesorských pozicích až k 10,6 % na pozicích lektorských.
Pozornost je zde také věnována zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích vědy
a výzkumu – v roce 2017 dosáhl například celkový podíl žen v čele výzkumných,
vysokoškolských a dalších institucí výzkumu a vývoje jen 14,1 %. Z hlediska zastoupení žen
ve výzkumu i na nejvyšších akademických pozicích tak Česko patří k nejslabším zemím
v Evropské unii.
Publikace

je

dostupná

online:

monitorovaci-zprava-za-rok-2017
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www.soc.cas.cz/publikace/postaveni-zen-v-ceske-vede-

PŘÍLOHA 4
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, za rok 2019
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PŘÍLOHA 5
Zpráva auditora o ověření účetní závěrky za rok 2019
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