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ÚVOD 

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., je v současnosti pracovištěm základního výzkumu, rozvíjejícím 
kvantitativně i kvalitativně orientovaný sociologický výzkum, sociologické teorie a metodologii. 
Pracoviště efektivně spolupracuje s evropským a mezinárodním výzkumem a s univerzitními a 
výzkumnými pracovišti v ČR. 

V roce 2007 se Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., rozvíjel v mnoha směrech. Organizační struktura 
výzkumných oddělení, funkční ekonomická správa, zázemí moderních počítačových technologií, v 
národním měřítku jedinečný Sociologický datový archiv, moderní nová oborová Sociologická 
knihovna, impaktované periodikum Sociologický časopis / Czech Sociological Review, akreditace 
doktorského studia, realizace kontinuálního výzkumu veřejného mínění – CVVM, Národní kontaktní 
centrum – Ženy a věda a další rozšiřující aktivity, jako je například Sociologický webzin SOCIOweb, 
činí z ústavu moderní výkonnou instituci vědy a výzkumu. Dosažené výsledky výzkumu stimulovaly 
aktivní participaci na získávání finančních zdrojů pro výzkumnou činnost v těch směrech a 
příležitostech, které vytváří soudobý český, ale zejména pak vysoce konkurenční evropský a 
mezinárodní prostor pro financování sociálních věd. K vědeckému standardu Sociologického ústavu 
AV ČR, v.v.i., v roce 2007 patřila produkce výsledků výzkumů s následným vysokým počtem 
vědeckých statí a publikací a dalších vědeckých aktivit.  

Získaná akreditace umožnila, ve spolupráci s FSV UK, realizovat doktorský program v oborech 
sociologie a veřejná politika. 

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., definoval pro období 2005–2010, jako hlavní předmět své činnosti 
sociologickou analýzu dlouhodobých sociálních procesů v české společnosti v kontextu evropských 
integračních politik, rozvoje znalostní společnosti, lidského, sociálního a kulturního kapitálu. 
Zaměření ústavu a jeho vědecké výsledky v roce 2007 systematicky a v plném rozsahu plnily cíle 
výzkumného záměru. Plnění výzkumného záměru bylo podporováno rozšiřující se projektovou a 
grantovou aktivitou a výsledky poznání byly zprostředkovány jak směrem k rozvoji oboru a 
interdisciplinárních přístupů, tak směrem k veřejnému využití. V plném rozsahu byly plněny také 
úkoly související s infrastrukturou výzkumu (archivace kvantitativních i kvalitativních dat) a distribucí 
dat a výsledků výzkumu jak k odborné komunitě, tak k veřejnosti.  

Sociologický výzkum a výzkum veřejného mínění byl rozvíjen v těchto vědeckých tematických 
zaměřeních a oblastech: institucionální, hodnotové a kulturní souvislosti ekonomického života, 
socioekonomie bydlení a instrumenty sociální politiky, výzkum v oblasti lokální a regionální 
problematiky, výzkum a teorie genderových identit a nerovností, kulturní a národní identity a 
hodnotové orientace, výzkum institucionálního rámce a multi-úrovňového systému vládnutí, výzkum 
vzdělanostních nerovností a role sociálního kapitálu, výzkum reprezentace zájmů v oblasti politiky, 
práce a kapitálu a podmínek rozvoje občanské společnosti, výzkum českého pohraničí, výzkum 
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společenské struktury, dynamiky a kvality života, výzkum veřejného mínění v národním rámci i v 
evropské komparaci a v některých dalších průřezových tématech.  

Přesahem plnění výzkumného záměru byla celkově vyšší úspěšnost při projektové podpoře 
výzkumného záměru, úspěšný průnik do evropského výzkumu, významné posílení počtu společných 
projektů v rámci spolupráce s vysokými školami a také úspěšnost mladých pracovníků při získávání 
zahraničních pobytů a stáží. Celkový objem projektové aktivity se v porovnání s rokem 1999 v 2007 
roce zvýšil 3,1x, počet grantů 2,2x a celkový objem financování SOÚ (včetně VZ a ostatních výnosů) 
se zvýšil více než třikrát (3,5x). To vše umožnilo soustředit sociologické bádání na zajímavé 
dlouhodobě sledované oblasti výzkumu, na mezinárodně komparované moduly (ISSP), na společensky 
aktuální nová témata a trendy či zaměření na dosud nezkoumané sociální jevy.  

 

V roce 2007 bylo úsilí celé instituce soustředěno také na ty oblasti, které byly důležité z hlediska 
interního vývoje a institucionální stability Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Byly to oblasti: 

• dokončení transformace Sociologického ústavu AV ČR na formu veřejné výzkumné instituce; 

• prohloubení interních evaluačních mechanismů;  

• rozvoj a prohloubení interní kooperace na společné publikaci; 

• vyhledávání a integrace soudobých výzev, změn, orientací a kooperací v rámci evropského a 
mezinárodního vědeckého prostoru do institucionálního rámce sociologického výzkumu a 
koordinace podpory pro jejich realizaci; 

• podpora rozvoje oboru jako vědecké i vzdělávací disciplíny; 

• komunikace s veřejností, budování vzájemného respektu a přijímání sociologie jako vědy, 
jejíž rozvoj je veřejným zájmem. 

V roce 2007 Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., disponoval dostatečnou vědeckou kapacitou tvůrčích 
vědeckých týmů, zajišťujících řešení širších problémů a konkurenceschopnost pracoviště. Rozvíjel 
perspektivní, dobře definovanou vědeckou koncepci, která úkoly související s transformací 
akcentovala a počala realizovat již v předcházejícím časovém období. V oblasti vědeckého zkoumání 
opíral rozvoj o cíle a strategie vyplývající z řešení výzkumného záměru. Sociologický ústav AV ČR, 
v.v.i., byl úspěšný jak z hlediska kvality výsledků výzkumu a jejich uplatnění, tak při získávání 
účelových či jiných mimorozpočtových prostředků z národních i zahraničních zdrojů. Personální 
politika ústavu byla opřena o charakteristiky struktury ústavu z 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. Ústav je 
dostatečně velký, pokud jde o počet zaměstnanců z hlediska řízení, správy a kontroly a disponuje 
dobře fungující infrastrukturou výzkumu. 

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., dokázal udržet i v náročném období transformace vysoký vědecký 
standard interních evaluačních mechanismů, které jsou zárukou zvyšování kvality sociologického 
výzkumu. Zejména se to týká: 

• zajištění atestací vědeckých a odborných pracovníků; 



 

 9

• hodnocení projektů a návrhů projektů Radou SOÚ AV ČR, v.v.i.; 

• hodnocení návrhů projektů vzhledem k provázanosti s výzkumným záměrem a s dlouhodobou 
koncepcí rozvoje oboru; 

• povinných vědeckých rozprav k ukončeným projektům; 

• kontroly odpovědností a podílu jednotlivých oblastí vědecké činnosti na úspěšném fungování 
a rozvoji instituce. 

 

Vývoj vědy a výzkumu jak v ČR, tak v mezinárodním kontextu přinesl v roce 2007 výzvy a změny, 
které bylo nutno akceptovat, realizovat a založit na nich další rozvoj instituce. Instituce dokázala tyto 
výzvy a změny vyhledávat, vyhodnocovat a integrovat do institucionálního rámce a koordinovat 
podporu pro jejich realizaci. Jednalo se zejména o tyto úkoly: 

 

• Posun sociologické výpovědi o vývoji české společnosti. K této prioritě se odkazují práce na 
společné syntetické publikaci, která bude připravena k tisku v roce 2008. 

• Ústav si udržel vysokou úroveň zapojení evropských mezinárodních sítí a posílil své ambice 
formou přijatých mezinárodních a evropských projektů a zapojil se do 7. RP. Vysoké a 
efektivní propojení s mezinárodními vědeckými sítěmi bylo realizováno formou udržení a 
posílení kontaktů a podporou mladých doktorandů při vstupu do tohoto prostoru. Reálně se 
tento trend odrazil ve vysokém počtu zahraničních pobytů, stáží a získaných prestižních 
stipendií. 

• Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., dodržel odpovědnost za vytváření a uchovávání 
poznatkových databází. Sociologický datový archiv je nenahraditelnou vitální aktivitou 
poskytující odborníkům a studentům datové soubory. Ústav ale realizoval mnohem širší 
poslání v důležitém, historicky podmíněném vytváření jedinečných datových souborů a 
soudobých analýz se sociologickou perspektivou úhlu pohledu k mnoha tématům a 
problémům současného společenského vývoje. Novým úkolem bylo rozšíření Sociologického 
datového archivu o Archiv kvalitativních dat a propojení této aktivity jak v českém, tak v 
mezinárodním vědeckém prostoru k aktivním poskytovatelům i uživatelům dat. 
Metodologicky souvisejí tyto aktivity s úsilím o dodržování norem a standardů vědecké práce 
v oblasti sociologického výzkumu a ve výzkumu veřejného mínění. Sociologický ústav má 
mimořádnou odpovědnost za tuto oblast, protože je jediným, nezastupitelným pracovištěm 
základního výzkumu v oboru s tak rozvinutou infrastrukturou a s tak významným potenciálem 
vědecké kapacity. 

• Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., systematicky a cíleně rozvíjel všechny možné formy a 
roviny spolupráce tak, aby dostál odpovědnosti instituce základního výzkumu za podporu 
kritického myšlení a rozvoj oboru. Výzkumná oddělení Sociologického ústavu patří bezesporu 
k nejlepším v české sociologii. Koncentruje se v nich sociologické vědění se schopností 
týmové práce. Vytvářejí kritická zázemí pro řešení výzkumných projektů a jsou prostředím, 
které umožňuje kvalitní vědeckou výchovu, a tedy i zvyšování znalostí a schopností mladých 
lidí. Aktivity jednotlivých výzkumných oddělení vycházejí ze strategií, které umožňují 
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prosadit se v konkurenci s jinými obory lépe, než když jsou srovnatelné aktivity rozvíjeny 
jedinci pracujícími na principu individuální práce. V soudobém porovnání jsou to právě 
vědecké týmy ústavu, které iniciují vytváření společných týmů (mezinárodních i českých) 
nebo získávají externí spolupracovníky na své vlastní projekty dnes už také z oblastí 
mezinárodního výzkumu. Jde v mnoha směrech bádání o rozvíjení nových cest a směrů k 
překonávání bariér spolupráce ve vědě a výzkumu. Ústav významně přispíval k průniku 
sociologického vědeckého poznání do oblastí, jako jsou interdisciplinární přístupy, 
společenská využitelnost výsledků sociologického výzkumu či kooperace v rámci sociálních a 
humanitních věd a institucí. Výzkumné týmy ústavu systematicky zdokonalovaly strategie, 
které jsou podmínkou pro prosazení společenské akceptace vědy a udržení jejího rozvoje. 
Otvíraly své týmy a projekty studentům, stážistům a doktorandům. Pro odbornou veřejnost byl 
v roce 2007 ústav prospěšným a efektivním aktérem.  

• Vývojové tendence v národních vědeckých systémech v posledních letech jsou 
charakterizovány principem, kdy kultura autonomie byla nahrazena kulturou skládání účtů. 
K této kultuře se ústav připojuje, rozvíjí ji a prosazuje. Tento princip je aktérem mnoha změn, 
kterými instituce ještě bude muset projít. Při jejich realizaci patří k prioritám instituce 
základního výzkumu rozvoj svobody a nezávislosti vědy a výzkumu nepodlehnout 
deformacím rozvoje vědeckého bádání a čelit poklesu vědecké výkonnosti ústavu. Klíčovým 
instrumentem vědy je hodnocení výsledků vědecké práce a publikačních výstupů. Jsou-li 
důležité pro posouzení výkonnosti vědce a instituce v sociálních vědách stati v impaktovaných 
časopisech, musela tomuto požadavku instituce dostát. Musela však dostát i jinému 
imperativu. Výsledky bádání v Sociologickém ústavu mají a musí oslovovat různé skupiny 
adresátů, vědeckou i širší komunitu, a tomu musí odpovídat i forma výstupů sociologického 
výzkumu. Naše činnost je financována především z peněz daňových poplatníků a ti mají právo 
znát naše výsledky a dostat výpověď o společnosti. Výpověď o společnosti jako celku či o 
jejích dílčích problémech a sociálních jevech je žádoucí podávat dostupnou a srozumitelnou 
formou. Proto instituce realizovala také vysoký počet publikačních a prezentačních aktivit. 
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1. CHARAKTERISTIKA SOÚ AV ČR, v.v.i. 

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., byl založen v roce 1965, po zrušení v roce 1970 byl obnoven až v 
roce 1990, kdy měl formu rozpočtové organizace a od poloviny roku 1998 do 31. 12. 2006 měl formu 
státní příspěvkové organizace. 1. ledna 2007 se stal veřejnou výzkumnou institucí, jejímž hlavním 
předmětem činnosti je výzkum, včetně zajišťování infrastruktury výzkumu, podporovaný zejména z 
veřejných prostředků. Nedílnou součástí této významné institucionální změny je založení a fungování 
Rady SOÚ AV ČR, v.v.i., a Dozorčí rady SOÚ AV ČR, v.v.i.,  Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., se 
řídí zákonem č. 351/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, a jeho zřizovatelem je Akademie 
věd ČR. Základní strukturu SOÚ AV ČR, v.v.i., zobrazuje následující organizační schéma:  

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. – organizační schéma 

 

 

 



 

 12

1.1. Složení, změny a činnosti orgánů SOÚ AV ČR, v.v.i. 

Ředitelka ústavu 

Ředitelkou Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., je PhDr. Marie Čermáková, která byla pověřena 
vedením ústavu od 1. 1. 2007 do 30. 4. 2007. Jmenována ředitelkou Sociologického ústavu AV ČR, 
v.v.i., byla 1. 5. 2007 s účinností do 30. 4. 2012. 

První zástupkyní ředitelky Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., je PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. 
Funkci zástupce ředitelky pro vědeckou a projektovou činnost Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., 
vykonává Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. Funkci zástupkyně ředitelky pro ekonomický rozvoj a 
infrastrukturu výzkumu Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., vykonává Ing. Petra Broskevičová. 

1.1.1. Rada SOÚ AV ČR, v.v.i. 

předsedkyně rady:  PhDr. Marie Čermáková  
místopředseda rady: doc. Milan Tuček, CSc. 
 
členové rady – interní: RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. 
 Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. 
 PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D. 
 Mgr. Marcela Linková  
 PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.  
 PhDr. Hana Maříková 
 Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D.  
 PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. 
 
členové rady – externí: doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. 
 doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. 
 prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc. 
 doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D. 
 doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. 
 
tajemnice: RNDr. Darina Vystrčilová 
 

Rada Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., byla zvolena na shromáždění výzkumných pracovníků dne 
15. ledna 2007 a zahájila činnost 18. ledna 2007. Dodatečná volba na jedno uvolněné místo, za Ing. 
Petru Broskevičovou, která odstoupila k 30. březnu 2007, proběhla 3. prosince 2007, kdy byla na 
ústavním shromáždění výzkumných pracovníků zvolena PhDr. Hana Maříková.  

Během roku 2007 se Rada Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., sešla na pěti zasedáních (18. 1., 1. 3., 
5. 4., 21. 5., 8. 10. 2007) a šestkrát se vyjádřila ke konkrétním otázkám per rollam. Udělala v první 
řadě všechny kroky nutné k fungování pracoviště jako veřejné výzkumné instituce: schválila potřebné 
vnitřní předpisy, zajistila výběrové řízení na obsazení funkce ředitele, na jehož základě předseda AV 
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ČR jmenoval s účinností od 1. května 2007 ředitelkou instituce PhDr. Marii Čermákovou. Dále 
schválila rozpočet instituce pro rok 2007 i kolektivní smlouvu a projednala změny zřizovací listiny, 
související s vložením spoluvlastnického podílu k majetku do v.v.i. Stěžejním obsahem práce Rady 
byly zejména záležitosti související s vědeckou činností instituce, mj. plnění výzkumného záměru, 
posuzování grantových projektů, projednání práce Atestační komise a pracovní skupiny pro 
vypracování kritérií hodnocení vědecké práce. 

1.1.2. Dozorčí rada SOÚ AV ČR, v.v.i. 

předseda rady:  doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. 
místopředseda rady: JUDr. Michal Illner 
 
členové rady:  Ing. Martin Kupka, CSc. 
 RNDr. Hana Sychrová, DrSc. 
 prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. 
 
tajemnice: Mgr. Martina Nováková 

 

Dozorčí rada Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., byla jmenována předsedou AV ČR s účinností k 1. 
květnu 2007. Řádné zasedání Rady se konalo dne 20. června 2007. Rada projednala a schválila návrh 
Jednacího řádu Rady včetně pozměňovacích návrhů, dále se seznámila se zněním Zřizovací listiny 
ústavu a vyslovila s ním jednohlasně souhlas. Rada se seznámila se strukturou Sociologického ústavu 
AV ČR, v.v.i., s jeho rozpočtem na r. 2007, činností ústavu a s aktuálními otázkami, které ústav řeší. 
Všechny tyto informace vzala Rada jednohlasně na vědomí. Další záležitosti byly řešeny formou per 
rollam. Rada jednohlasně schválila Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Sociologického ústavu, v.v.i. (viz 
přílohu 3) a Přílohu č. 1 Zřizovací listiny ústavu (viz přílohu 4) o vložení nemovitostí v areálu Jilská-
Husova do spoluvlastnictví Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., Filozofického ústavu AV ČR, v.v.i., 
a Ústavu dějin umění AV ČR, v.v.i., a návrh úpravy schváleného Dodatku ke Zřizovací listině ústavu 
a návrh změn v Příloze č. 1 k této listině, které vyplynuly z modifikace účetních cen budov v areálu 
Jilská–Husova.  

1.1.3. Ústavní rada, atestační komise a redakční rady 

Ústavní rada, atestační komise a redakční rady jsou poradními orgány ředitelky ústavu.  

a. Ústavní rada Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.  

členové:  PhDr. Marie Čermáková  
 Ing. Petra Broskevičová  
 Mgr. Anna Gabrielová  
 Mgr. Nela Hesová  
 PhDr. Václav Houžvička, Ph.D. 
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 RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. 
 Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.  
 PhDr. Alena Křížková, Ph.D.  
 PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. 
 prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. 
 Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D. 
 doc. Milan Tuček, CSc. 
 doc. Ing. Jiří Večerník, CSc. 
 PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. 
 
tajemnice: Eva Nechvátalová  

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

předseda:  doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. 
 
členové: RNDr. Ludmila Fialová, CSc. 
 PhDr. Dana Hamplová, Ph.D. 
 doc. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. 
 PhDr. Vladimír Krivý, CSc. 
 prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc. 
 doc. PhDr. et Ing. Radim Marada, Ph.D. 
 prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. 
 doc. ing. Daniel Münich, Ph.D. 
 PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D. 
 doc. Ing. Jiří Večerník, CSc. 
 
tajemnice: Eva Nechvátalová  

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

České vydání 

šéfredaktor:  PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D. 
 
členové: PhDr. Marie Čermáková 
 doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.  
 PhDr. Dana Hamplová, Ph.D. 
 JUDr. Michal Illner 
 PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D. 
 PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D. 
 PhDr. Hana Maříková 
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 prof. PhDr. Jiří Musil, CSc. 
 PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D. 
 prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, Ph.D. 
 prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc. 
 Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D. 
 Mgr. Dan Ryšavý, Ph.D. 
 doc. PhDr. Jan Sedláček, CSc. 
 Mgr. Ing. Jan Spousta 
 PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. 
 doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc.  
 prof. PhDr. Gerlinda Šmausová    
 doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. 
 doc. Ing. Jiří Večerník 
 PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. 

Anglické vydání 

šéfredaktor: doc. Ing. Jiří Večerník, CSc. 
 
členové: dr. Maarten Keune  
 PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. 
 prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. 
 prof. Georges Mink  
 prof. Stein Ringen  
 PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D.  
 prof. Michael Steiner  
 prof. Iván Szelényi  
 dr. Pieter Vanhuysse  
 prof. Georg Vobruba 

d. Redakční rada sborníku Historická demografie 

šéfredaktorka: PhDr. Pavla Horská, CSc. 
 
členové: PhDr. Josef Grulich, Ph.D. 
 RNDr. Ludmila Fialová, CSc. 
 PhDr. Hana Mášová, Ph.D. 
 prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. 
 PhDr. Alice Velková, Ph.D.
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e. Redakční rada recenzovaného časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum 

šéfredaktorka: Mgr. Zuzana Uhde   
 
členové: PhDr. Marie Čermáková  
 Mgr. Radka Dudová, Ph.D.  
 Mgr. Hana Hašková  
 PhDr. Alena Křížková, Ph.D.  
 PhDr. Hana Maříková  
 PhDr. Marta Vohlídalová 

f. Redakční rada recenzovaného časopisu Naše společnost  

šéfredaktorka: Mgr. Markéta Škodová 
 
členové: Mgr. Naděžda Čadová 
 Ing. Jan Červenka 
 Mgr. Michaela Dimitrová 
 PhDr. Daniel Kunštát, Ph.D. 
 Mgr. Gabriela Šamanová  
 PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. 

g. Redakční rada recenzovaného časopisu Data a výzkum – SDA INFO 

šéfredaktor: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. 
 
členové: PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D. 
 PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D. 
 Mgr. Yana Leontiyeva  
 Ing. Petr Soukup  
 PhDr. Olga Šmídová  
 Mgr. Martin Vávra 
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1.1.4. Výzkumná a servisní struktura SOÚ AV ČR, v.v.i. 

Strukturu ústavu tvoří 10 výzkumných oddělení a 4 servisní oddělení. Jejich základní personální 
obsazení včetně vedoucích oddělení a základní charakteristiky výzkumného či infrastrukturního 
zaměření uvádíme v abecedním pořadí. 

Výzkumná oddělení 

Centrum pro výzkum veřejného mínění 

Vedoucí: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. 
Členové oddělení: Mgr. Naděžda Čadová, Ing. Jan Červenka, Mgr. Michaela Dimitrová, PhDr. 
Daniel Kunštát, Ph.D., Mgr. Martina Nováková, Mgr. Gabriela Šamanová, Bc. Jana Šípová, Mgr. 
Markéta Škodová, Bc. Iva Štohanzlová, Mgr. et Mgr. Paulína Tabery, Ing. Marie Tytková, Michal 
Veselský, DiS. 
Oddělení provádí pravidelné omnibusové průzkumy veřejného mínění se zaměřením na sledování 
vývoje postojů veřejnosti k řadě otázek. V rámci šetření jsou opakovaně zařazována politická, 
ekonomická i další společenská témata, řeší se v něm také metodologické a obecně teoretické otázky 
související s veřejným míněním a jeho zkoumáním. Jednotliví odborní a vědečtí pracovníci se v rámci 
svých specializací (sociologie, politologie, ekonomie, demografie, mediální studia, veřejná politika) 
zabývají veřejným míněním jako společenským jevem. CVVM realizuje empirická šetření ve 
spolupráci s dalšími odděleními SOÚ AV ČR, v.v.i., i pro externí zadavatele a vydává recenzovaný 
časopis Naše společnost, který vychází 2x ročně. 
Současné projekty: Naše společnost: kontinuální výzkum veřejného mínění (SOÚ AV ČR, v.v.i., 
PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.), Veřejná a mediální agenda: komparativní analýza tematizace veřejné sféry 
(společný projekt SOÚ AV ČR, v.v.i., a FSV UK v Praze, projekt je podpořen GA AV ČR, Mgr. 
Markéta Škodová) 

České pohraničí 

Vedoucí: PhDr. Václav Houžvička, Ph.D. 
Členové oddělení: Helena Gimenezová, Mgr. Lukáš Novotný, M.A.  
Oddělení se zabývá výzkumem společenské problematiky v pohraničních regionech. Výzkumný 
program je zaměřen na zhodnocení současného stavu a možného vývoje spolupráce ČR-SRN v 
pohraničních oblastech. Na základě výzkumu konkrétních komunit a dalších empirických údajů jsou 
analyzovány formy přeshraniční spolupráce a jejich sociální důsledky. Výzkum interních faktorů 
zahraniční politiky ČR systematicky a dlouhodobě sleduje specifické postoje obyvatel pohraničí k 
Německu a jeho roli v procesu integrace České republiky do euroatlantických struktur. Oddělení v 
současné době vydalo novou publikaci s názvem Otisky historie v regionálních identitách obyvatel 
pohraničí (SOÚ AV ČR, v.v.i., 2007). 
Dokončené projekty: Občanská dimenze česko-německých vztahů ve fázi vstupu ČR do Evropské 
unie s důrazem na pohraniční oblasti (SOÚ AV ČR, v.v.i., PhDr. Václav Houžvička, Ph.D.), 
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Historické mezníky v identitách regionu západočeské pohraničí (Sebedefinice a vzájemné vnímání 
Čechů a Němců v přímém sousedství), (Volkswagen Stiftung, PhDr. Václav Houžvička, Ph.D.) 

Ekonomická sociologie 

Vedoucí: doc. Ing. Jiří Večerník, CSc. 
Členové oddělení: doc. Ing. Vladimír Benáček, CSc., Ing. Mgr. Martin Lux, Mgr. Martina Mikeszová, 
PhDr. Mgr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D., Ing. Petr Sunega 
Oddělení rozvíjí svoji činnost v široké oblasti mezi ekonomií a sociologií od teoretických otázek po 
empirický výzkum, konkrétně v oblasti trhu práce, ekonomických nerovností a sociální politiky. 
Naposledy byly začleněny rovněž otázky hodnotových a náboženských souvislostí ekonomického 
života. Součástí oddělení je tým Socioekonomie bydlení (viz níže). Výzkum má významný 
komparativní rozměr, který se opírá o kontakty s OECD, ILO, EK a Luxembourg Income Study.  
Současné projekty: Jedinci a domácnosti v ČR: transformační změny a mezinárodní srovnání (GA 
ČR, doc. Ing. Jiří Večerník, CSc.), Detradicionalizace a individualizace náboženství v České republice 
a jejich sociopolitické a socioekonomické důsledky (GA ČR, společný projekt Ústavu religionistiky 
FF MU v Brně a Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., PhDr. Mgr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D.), Česká 
sociologie náboženství v mezinárodním a interdisciplinárním kontextu (GA AV ČR, PhDr. Mgr. 
Zdeněk R. Nešpor, Ph.D.), Proměny české religiozity v mezinárodním srovnání (ISSP 2008, GA ČR, 
PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.) 
 
V rámci oddělení pracuje samostatný tým: 

Socioekonomie bydlení 

Vedoucí týmu: Ing. Mgr. Martin Lux 
Členové týmu: Mgr. Martina Mikeszová, Ing. Petr Sunega 
Tým se zabývá přípravou, prováděním a analýzami sociologických výzkumů a anket dotýkajících se 
rozmanitých aspektů bydlení: výdajů domácností na bydlení, spokojenosti s bydlením, postojů občanů 
k různým formám bydlení nebo různým formám státních intervencí do oblasti bydlení aj. Zabývá se 
rovněž mezinárodní komparací systémů bytových politik se zvláštním důrazem na sociální aspekty 
bydlení: systémy sociálního bydlení, modely příspěvků na bydlení a dále ekonometrickým testováním 
evropských modelů příspěvku na bydlení v českém prostředí. 
Současné projekty: Trh s bydlením v metropoli prizmatem ekonomické sociologie: „tranzitivní“ 
faktory vysokých cen vlastnického bydlení v Praze (GA ČR, Ing. Mgr. Martin Lux), Regionální 
disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení 
regionálních disparit (MMR ČR, jedná se o společný projekt Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., 
katedry městského inženýrství VŠB-TU v Ostravě a Institutu regionálních informací, s.r.o., Ing. Mgr. 
Martin Lux) 
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Gender & sociologie 

Vedoucí: PhDr. Alena Křížková, Ph.D., v současné době zastupuje Mgr. Radka Dudová, Ph.D. 
Členky oddělení: PhDr. Marie Čermáková, Šárka Hastrmanová, Mgr. Hana Hašková, Mgr. Marcela 
Linková, PhDr. Hana Maříková, Eva Nechvátalová, Šárka Soudková, Mgr. Zuzana Uhde, PhDr. 
Marta Vohlídalová 
Hlavními tématy výzkumu jsou ženy na trhu práce, ženy ve vědě, genderové role v rodině, proměny 
rodinného a partnerského života a reprodukčního chování, kombinace práce a rodiny, muž v rodině, 
rovné příležitosti mužů a žen, genderové vztahy v organizacích a podnikání, mateřství, otcovství a 
bezdětnost, násilí na ženách a rozvoj občanské společnosti z hlediska genderu i politická participace 
žen. Oddělení propojuje výsledky získané z vlastních výzkumů s teoretickým studiem dané 
problematiky, a podílí se tak na analýze specifických otázek spojených s genderovou problematikou. 
Účast na mezinárodních komparativních projektech významně přispívá k rozvoji vědeckého oboru 
gender studies, k budování feministické sociologické metodologie a k realizaci konceptu rovných 
příležitostí mužů a žen v ČR v kontextu evropské politiky. Oddělení vydává recenzovaný časopis 
Gender, rovné příležitosti, výzkum, který vychází 2x ročně. 
Současné projekty: Podpora společenské akceptace a efektivního prosazování genderové rovnosti ve 
veřejné sféře (Program cíleného výzkumu, AV ČR, PhDr. Marie Čermáková), Souvislosti proměn 
pracovního trhu a forem soukromého, rodinného a partnerského života v české společnosti (MPSV 
ČR, Mgr. Radka Dudová, Ph.D.), Gendered Citizenship in Multicultural Europe: the Impact of 
Contemporary Women's Movements (6.RP, Mgr. Hana Hašková), Procesy a zdroje genderových 
nerovností v pracovních drahách žen v souvislosti s proměnou české společnosti po roce 1989 a 
členstvím ČR v EU (GA AV ČR, PhDr. Alena Křížková, Ph.D.) 
 
V rámci oddělení pracuje samostatný tým: 

Národní kontaktní centrum – ženy a věda (NKC-ŽV; MŠMT ČR, Program EUPRO) 

Vedoucí týmu: Mgr. Marcela Linková 
Členky týmu: Mgr. Alice Červinková, Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D., Mgr. Kateřina Šaldová, Bc. 
Hana Tenglerová, Barbora Tupá 
Cílem NKC-ŽV je přispívat k rozvoji debat o genderové rovnosti ve vědě a vzdělávání na úrovni státní 
správy, výzkumných institucí, univerzit, v rámci výzkumné komunity i v médiích, a tím působit na 
zavádění institucionálních změn ve výzkumných organizacích a nepřímo na zlepšení postavení žen a 
mladých lidí ve vědě. Přímá podpora vědkyň probíhá jednak formou osobní asistence a jednak 
prostřednictvím seminářů a workshopů, které NKC-ŽV pravidelně pořádá. Na podporu mladých lidí 
ve vědě provozuje informační portál INFOMAT (http://www.nkc.cz). Výzkumný zájem NKC-ŽV se 
soustřeďuje na oblast feministických studií vědy, procesy utváření vědeckého poznání a fungování 
výzkumných institucí z genderového hlediska. NKC-ŽV se také zaměřuje na ustavování počátku 
akademické dráhy a pozici začínajících výzkumníků a výzkumnic. NKC-ŽV vydává samostatné 
publikace a elektronický měsíčník newsLetter. 



 

 20

Současné projekty: Knowledge, Institutions, Gender: an East-West Comparative Study (6.RP, NKC-
ŽV jako koordinátor; Mgr. Marcela Linková), WS Debate (6.RP, NKC-ŽV jako partner za ČR; Mgr. 
Marcela Linková), Národní kontaktní centrum – ženy a věda (EUPRO, MŠMT, Mgr. Marcela 
Linková), Bariéry (NPVII, MŠMT, Mgr. Marcela Linková) 

Hodnotové orientace ve společnosti 

Vedoucí: Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D.  
Členové oddělení: PhDr. Dana Hamplová, Ph.D., Mgr. Jana Chaloupková, PhDr. Tomáš Lebeda, 
Ph.D., RNDr. Blanka Řeháková, CSc., Mgr. Eva Soukupová 
Hlavním cílem výzkumného oddělení je systematický výzkum hodnot a postojů, jejich kontinuity a 
změny, a vztahu k lidskému chování. Výzkumný záměr oddělení je postaven na předpokladu, že 
hluboce zakořeněné lidské hodnoty a postoje pomáhají vést, posuzovat, vysvětlovat a snad i 
„predikovat“ lidské chování. Hodnoty a postoje stojí za sociálními, politickými a ekonomickými 
změnami ve společnostech, a ty zpětně působí na změny hodnot a postojů. V centru výzkumného 
zájmu oddělení je česká společnost, avšak preferován je výzkum s možností mezinárodního srovnání. 
Velkým úkolem oddělení je zajištění pravidelného provádění hodnotového výzkumu „European Social 
Survey“ v České republice. Tematicky se oddělení zaměřuje zejména na výzkum kontinuity a změny 
obecných hodnotových orientací (politických, náboženských, morálních, rodinných a dalších) a 
kulturních a národních hodnotových orientací (např. národní identity, kulturní identity a jiných 
hodnotově založených skupinových identit).  

Současné projekty: Proměny české religiozity v mezinárodním srovnání (ISSP 2008, PhDr. Dana 
Hamplová, Ph.D.), Proměny rodinných a pracovních drah v ČR (GA AV ČR, Mgr. Jana 
Chaloupková), Analýza volebního chování ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky v letech 
1996–2008 (GA ČR, PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.) 

Lokální a regionální studia 

Vedoucí: RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc., v současné době zastupuje PhDr. Jana Stachová, Ph.D. 
Členové oddělení: Mgr. Josef Bernard, Kateřina Bernardyová, Mgr. et Mgr. Daniel Čermák, JUDr. 
Michal Illner, Mgr. Pavel Nejdl, Mgr. Věra Patočková, M.A., PhDr. Zdenka Vajdová, Mgr. Jana 
Vobecká  
Oddělení se zabývá výzkumem souvislostí mezi teritoriálně specifickými faktory – lokálními a 
regionálními – a procesy společenské změny, včetně utváření a fungování sociálněprostorových 
útvarů, institucionálních struktur, občanské participace, sociálního kapitálu a formování hodnot, 
postojů a politických orientací. Výzkumný zájem zahrnuje též sociologické aspekty lokální a 
regionální politiky.  
Současné projekty: Vládnutí v metropolitních oblastech a jeho vliv na sociálně-prostorové nerovnosti 
– české metropole v mezinárodním srovnání (GA AV ČR, RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.), 
PARTNER – Partnerství a participace v místní veřejné správě: význam, praxe, příslib (MŠMT ČR, 
Mgr. et Mgr. Daniel Čermák), Sociální kapitál jako faktor vysvětlující regionální disparity a regionální 
rozvoj (MMR ČR, PhDr. Jana Stachová, Ph.D.), Regionální rozvojové zájmy území Orlicka (v rámci 
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Dohody o spolupráci mezi AV ČR, Sdružením obcí Orlice a Pardubickým krajem, PhDr. Zdenka 
Vajdová), Rozvojové zájmy pohraničních regionů (MŠMT ČR, PhDr. Zdenka Vajdová), Bariéry a 
příležitosti: jak získat vědce a výzkumníky působící v zahraničí zpět do České republiky (MŠMT ČR, 
RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.) 

Sociologický datový archiv (SDA) 

Vedoucí: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. 
Členové oddělení: Mgr. Tomáš Čížek, Mgr. Yana Leontiyeva, Barbora Staňkovská, PhDr. Martin 
Vávra 
SDA shromažďuje data z dostupných českých sociologických výzkumů, výzkumů veřejného mínění a 
mezinárodních sociologických výzkumů s českou účastí. Hlavním cílem je jejich zpřístupnění pro 
účely akademického výzkumu a výuky. Mezi další cíle patří podpora sekundární analýzy dat a 
podpora pro speciální výzkumné projekty. SDA je členem Rady evropských sociálněvědních datových 
archivů (CESSDA, Council of European Social Science Data Archives) a sdružení středoevropských 
archivů REGIO. Členové oddělení se podílejí na řešení řady výzkumů včetně českých šetření 
mezinárodních programů ISSP a ESS. Prioritní oblastí zájmu je metodologický výzkum a kvalita dat. 
Hlavní přístup k datovým službám je vybudován na internetu: http://archiv.soc.cas.cz. Oddělení 
spravuje též archiv MEDARD, který poskytuje datové služby v oblasti kvalitativního sociologického 
výzkumu. Součástí datových služeb MEDARD je internetová technická a softwarová poradna pro 
kvalitativní výzkum a otázky digitalizace. Pro získání dat z kvalitativních výzkumů platí specifické 
podmínky. 
Současné projekty: Přípravný projekt pro posílení výzkumné infrastruktury Rady evropských archivů 
sociálních dat – CESSDA PPP. Projekt ESFRI, Infrastruktura výzkumu (7.RP, Mgr. Jindřich Krejčí, 
Ph.D.) 

Sociologie politiky 

Vedoucí: PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. 
Členové oddělení: Alžběta Bernardyová, Bc. Tomáš Lacina, PhDr. Lukáš Linek, Pat Lyons, Ph.D., 
Mgr. Vlastimil Nečas, PhDr. Petra Rakušanová, Ph.D., Bc. Barbora Stašková-Špicarová 
Oddělení se zabývá systematickým studiem základních procesů demokratického politického systému 
České republiky a některých jeho aktérů v evropském kontextu. Hlavními tématy výzkumu jsou 
politické strany a systém stran ČR, poslanci a senátoři Parlamentu ČR, volební chování, reprezentace 
zájmů v oblasti práce a kapitálu (sociální dialog), občanská společnost, vzájemný vztah občanské 
společnosti, politických stran a státu. Členové oddělení jsou zapojeni do mezinárodních výzkumných 
sítí a do řešení několika mezinárodních projektů.  
Současné projekty: Evropeizace politické reprezentace v České republice (GA ČR, PhDr. Zdenka 
Mansfeldová, CSc.), Vliv změn světa práce na kvalitu života (MPSV, společný projekt Výzkumného 
ústavu bezpečnosti práce, v.v.i., VŠE a SOÚ AV ČR, v.v.i., PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.), 
Legitimita politického systému a nerovnosti: vývoj v ČR v komparativní perspektivě (GA ČR, PhDr. 
Lukáš Linek), Občané a stát v České republice: Vliv a dědictví Pražského jara 1968–2008 (GA ČR, 
Pat Lyons, Ph.D.), NEWGOV – New Modes of Governance (6.RP, PhDr. Zdenka Mansfeldová, 
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CSc.), InTune – Integrated and United? A Quest for Citizenship in an Ever Closer Europe (6.RP, 
PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.), RECON – Reconstituting Democracy in Europe (6.RP, PhDr. 
Zdenka Mansfeldová, CSc.), ConstEPS – Citizenship, Publics and the Constitution for Europe: The 
Czech Republic, Germany, Latvia and Poland in European Integration (Volkswagen Stiftung, PhDr. 
Zdenka Mansfeldová, CSc.). 

Sociologie vzdělání a stratifikace  

Vedoucí: prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. 
Členové oddělení: Mgr. et Mgr. Josef Basl, Blanka Javorová, PhDr. Natalie Simonová, Michael L. 
Smith, M.A., Ing. Tomáš Konečný, M.A., RNDr. Jana Straková 
Oddělení se zaměřuje na výzkum sociálních nerovností a proměn sociální stratifikace v komparativní 
perspektivě. V centru jeho zájmu je zejména sociální a v poslední době především vzdělanostní 
mobilita a nerovnosti v přístupu ke vzdělání. Oddělení se dále zabývá subjektivními stránkami sociální 
stratifikace, vnímáním sociálních nerovností a vývojem představ o sociální spravedlnosti. Ve 
spolupráci s týmem ekonomické sociologie se oddělení podílelo na publikacích Zpráva o vývoji české 
společnosti 1989–1998 (Academia 1998) a Ten Years of Rebuilding Capitalism. Czech Society after 
1989 (Academia 1999). Práce oddělení do r. 1999 je shrnuta v monografii Petra Matějů a Kláry 
Vlachové Nerovnost, spravedlnost, politika (Sociologické nakladatelství 2000). Nejnovějšími 
monografiemi oddělení jsou publikace České vysoké školství na křižovatce (SOÚ AV ČR 2005) a 
(Ne)rovné šance na vzdělání (Academia 2006). Mezi dokončené projekty patří: Ekonomické, sociální 
a kulturní zdroje vzdělanostních nerovností a determinanty životního úspěchu: první fáze 
longitudinálního výzkumu (prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D.), Bariéry implementace investičního 
přístupu k financování vysokoškolského studia (prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D.).  
Současné projekty: Nerovnosti v šancích na vzdělání: jejich rozsah, zdroje, sociální a ekonomické 
důsledky, strategie řešení (prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D.), Od destratifikace ke stratifikaci? Vývoj 
sociálně-stratifikačního systému v České republice (MPSV ČR, prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D.), 
Vzdělanostní mobilita a vzdělanostní nerovnosti v České republice mezi lety 1936 až 2004 (GA ČR, 
PhDr. Natalie Simonová)
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Studia sociální struktury 

Vedoucí: doc. Milan Tuček, CSc. 
Členové oddělení: Ivo Bayer, M.A., PhDr. Marta Kolářová, Ph.D., Mgr. Markéta Sedláčková, Bc. 
Kateřina Srbková, PhDr. Jiří Šafr, Ph.D., Mgr. Ondřej Špaček, Mgr. Kateřina Vojtíšková  
Oddělení zkoumá proměny sociální struktury v důsledku společenské transformace a základní 
vývojové tendence kulturních a sociálních změn české společnosti po vstupu do EU. Empirické 
analýzy vycházejí především z rozsáhlých výzkumů sociální struktury, stratifikace a mobility z let 
1984, 1992, 1999, 2005–06, z kvalitativních i kvantitativních šetření elit (1996, 2001, 2004), percepce 
sociálních nerovností (2006) a z výzkumů postojů a hodnot jak na národní úrovni (1993, 1995 a 2001, 
série výzkumů v letech 2005–2007 v rámci omnibusových šetření CVVM), tak mezinárodní (moduly 
ISSP). V současnosti je výzkum zaměřen především na problematiku sociální a kulturní koheze, 
sociálního a kulturního kapitálu a interpersonální a institucionální důvěry. Tým se dále věnuje studiu 
sociálních diferenciací, životních stylů, nerovností a sociální spravedlnosti, problematice strukturace 
soudobých českých elit a aktuálním sociopolitickým otázkám ve veřejném mínění. 
Současné projekty: Sociální a kulturní soudržnost v diferencované společnosti (MPSV ČR, doc. 
Milan Tuček, CSc.), Sdílené hodnoty a normy chování jako zdroj posilování sociální koheze a 
překonávání negativních dopadů sociální diferenciace v ČR (MŠMT ČR, doc. Milan Tuček, CSc.), 
Sociální distance ve stratifikačním systému ČR (GA AV ČR, PhDr. Jiří Šafr)  

 

Servisní oddělení  

Tiskové a ediční oddělení 

Vedoucí: Mgr. Anna Gabrielová 
Členové oddělení: Mgr. Denis Jerie, redaktor, PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D., šéfredaktor českého 
vydání Sociologického časopisu / Czech Sociological Review, doc. Ing. Jiří Večerník, CSc., 
šéfredaktor anglického vydání Sociologického časopisu / Czech Sociological Review, Robin Cassling, 
výkonná redaktorka anglického vydání Sociologického časopisu / Czech Sociological Review, Monika 
Kuželová, asistentka, Mgr. Marta Svobodová, výkonná redaktorka českého vydání Sociologického 
časopisu / Czech Sociological Review, Mgr. Michaela Vojtková, šéfredaktorka webových stránek SOÚ 
AV ČR, v.v.i., RNDr. Darina Vystrčilová, výkonná redaktorka The Central European Journal of Social 
Sciences and Humanities (CEJSH) pro ČR 
Oddělení vzniklo v roce 2001 a slouží vydavatelským záměrům ústavu, zajišťuje komunikaci 
s veřejností (public relations) a prezentaci činnosti ústavu. Stará se o kontakt s médii, 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 periodik 
Sociologický časopis / Czech Sociological Review a Historická demografie, edice Sociologické studie / 
Sociological Studies, vydávání ústavních publikací a zpracování dat pro internetovou databázi 
Visegrádské čtyřky The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH).  
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Ekonomické oddělení 

Vedoucí: Ing. Petra Broskevičová  
Členové oddělení: Dana Bendová, finanční účetní, Bc. Jitka Německá, účetní, Marcela Dundychová, 
účetní, David Krupka, DiS., mzdový účetní, Milan Paučula, IT specialista, Ivana Vlháčková a Antonín 
Kvíčala, provozní pracovníci 
Oddělení vzniklo v roce 2002 po oddělení ekonomické správy od Filozofického ústavu AV ČR a 
zajišťuje provozně ekonomický chod ústavu. Ekonomické oddělení vede účetnictví ústavu, zajišťuje 
evidenci a finanční vedení vědeckých projektů a grantů, konzultuje finanční návrhy podávaných 
projektů a grantů, zabezpečuje infrastrukturu, správu movitého i nemovitého majetku, zabezpečuje 
kontakt se zřizovatelem Akademií věd ČR, finančními úřady, auditory atd. 

Sekretariát 

Členky oddělení: Šárka Zumrová, personalistka, Jana Blahnová, asistentka 
Sekretariát zajišťuje servisní služby a personální chod instituce. 

Sociologická knihovna 

Vedoucí: Mgr. Nela Hesová  
Členové oddělení: RNDr. Lumír Gatnar – výpůjční služby, Ing. Eva Mikolášová – časopisy, on-line 
databáze, Mgr. Radka Taucová – meziknihovní výpůjční služby 
Knihovna vznikla v roce 2003 oddělením od společné Filozofické a sociologické knihovny. Je 
koncipována jako veřejná specializovaná knihovna, sloužící nejen pracovníkům ústavu, ale i široké 
odborné veřejnosti. Uživatelům je k dispozici 20 000 svazků knih a 100 titulů odborných časopisů. 
Knihovna zprostředkovává přístup k on-line databázím WOK, SCOPUS, EBSCO, PROQUEST a 
JSTOR. On-line katalog je součástí souborných katalogů CASLIN a JIB.
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2. ZŘIZOVACÍ LISTINA SOÚ AV ČR, v.v.i., CHARAKTERISTIKA 
A ZMĚNY  

V souvislosti s přechodem Sociologického ústavu AV ČR ze státní  příspěvkové organizace na 
veřejnou výzkumnou instituci byla Sociologickému ústavu AV ČR, v.v.i., vydána nová zřizovací 
listina, která je signována 28. června 2006 a je veřejně uložena v Rejstříku veřejných výzkumných 
institucí, které spravuje MŠMT ČR, viz http://rvvi.msmt.cz. 

a. zřizovatel  

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

b. vznik   

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., vznikl ke dni 1. 1. 2007 na základě zákona č. 351/2005 Sb., o 
veřejných výzkumných institucích (předchozí právnická forma – státní příspěvková organizace).  

Dne 28. 6. 2006 byla vydána zřizovací listina Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., s účinností od 
1. 1. 2007, viz přílohu 2. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., v souladu se zřizovací listinou provozuje 
hlavní činnost, kterou je uskutečňování vědeckého výzkumu v oblasti sociálních věd, uskutečňování 
výzkumů veřejného mínění, využívání a šíření jejich výsledků a jejich aplikace. 

c. změny zřizovací listiny   

Dne 7. 12. 2007 byl vydán zřizovatelem dodatek č. 1 ke zřizovací listině Sociologického ústavu AV 
ČR, v.v.i., viz přílohu 3. Do zřizovací listiny byl vložen nový odstavec týkající se vkládaných 
spoluvlastnických podílů nemovitostí, které v dané době byly ve vlastnictví České republiky a ke 
kterým měl zřizovatel právo hospodařit. 

Vlastnické právo přešlo na Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., ve výši spoluvlastnického podílu 1/3 
vkládaných nemovitostí ke dni 1. 2. 2008. S vkládaným majetkem přešly na Sociologický ústav AV 
ČR, v.v.i., závazky, které jsou uvedeny v příloze č. 1 Zřizovací listiny vydané dne 7. 12. 2007, viz 
přílohu 4.
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3. HODNOCENÍ HLAVNÍ ČINNOSTI SOCIOLOGICKÉHO ÚSTAVU 
AV ČR, V.V.I. 

3.1. Hlavní činnost a výzkumný záměr v roce 2007 

Hlavní činností Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., je základní i aplikovaný sociálně-vědní výzkum 
a výzkum veřejného mínění, využívání a šíření jejich výsledků a jejich aplikace. Výzkumné aktivity 
směřují k poznávání současné české společnosti v evropském a mezinárodním kontextu.   

Rok 2007 byl třetím rokem řešení Výzkumného záměru „Sociologická analýza dlouhodobých 
sociálních procesů v české společnosti v kontextu evropských integračních politik, rozvoje znalostní 
společnosti, lidského, sociálního a kulturního kapitálu“. Pomocí teorie, výzkumu a metodologie 
rozvíjel ústav vědecké poznání složitých společenských procesů, vztahů, souvislostí a mechanismů ze 
sociologické perspektivy. Tuto perspektivu současně odborně kultivoval, podporoval projektovou a 
grantovou aktivitou a zprostředkovával výsledky poznání také směrem k rozvoji oboru a 
interdisciplinárních přístupů. V roce 2007 pokračovaly všechny hlavní činnosti prováděné v rámci 
tohoto výzkumného záměru. Výzkum zahrnoval následující tematické oblasti: 

 

• institucionální, hodnotové a kulturní souvislosti ekonomického života, 

• socioekonomie bydlení a instrumenty sociální politiky, 

• výzkum a teorie genderových identit a nerovností, 

• kulturní a národní identity a hodnotové orientace,  

• výzkum institucionálního rámce a multiúrovňového systému vládnutí, 

• výzkum vzdělanostních nerovností a role sociálního kapitálu, 

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

• výzkum českého pohraničí a biografické identity, 

• výzkum společenské struktury, dynamiky a kvality života, 

• výzkum veřejného mínění v národním rámci i v evropské komparaci, 

• teorie a metodologie datových analýz. 
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3.2. Výzkumné projekty – struktura a poskytovatelé 

Výzkumná činnost byla prováděna v rámci přijatých výzkumných projektů, které byly podpořeny 
granty. Celkem bylo v různých fázích rozpracování řešeno 41 projektů, z toho 8 bylo podpořeno GA 
ČR, 6 projektů podpořila GA AV ČR (2 juniorské a 4 standardní) a 2 výzkumné projekty byly řešeny 
v rámci programu Podpora projektů cíleného výzkumu. 6 výzkumných projektů podpořilo MŠMT ČR, 
6 projektů MPSV ČR a 2 projekty MMR ČR. Celkem 11 projektů bylo podporováno ze zahraničí, z 
toho 9 z programů v rámci European Research Area (1 projekt Socrates a 8 projektů 6. RP),  jeden 
projekt je podpořen International Visegrad Fund a jeden ASO Brno. Celkově bylo podáno 9 projektů 
do 7. RP. 

Graf 3.1 – Struktura projektů akademického výzkumu řešených v SOÚ AV ČR, v.v.i., v roce 2007 
podle poskytovatele (počet, %) 

2; 5%

6; 15%

8; 19%

6; 15%

6; 15% 2; 5%

11; 26%

AV ČR - cílený výzkum GA AV ČR GA ČR MPSV MŠMT MMR EU 

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

3.3. Výzkumné projekty – řešené v roce 2007 

Výzkumnou činnost ústavu lze realizovat pouze za podmínek získání finanční podpory na projekty, 
které řeší a rozvíjejí výzkumný záměr. Vstupní branou úspěšnosti řešení výzkumného záměru ústavu a 
rozvoje bádání v oboru sociologie je nutnost být úspěšný v získávání grantových podpor a dalších 
finančních zdrojů. Přehled projektů uvádějí tabulky 3.1 a 3.2.
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Tabulka 3.1 – Souhrnné údaje o projektech podporovaných ze státního rozpočtu ČR řešených v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i., v roce 2007 

řešení poř. 
číslo 

identifikační 
kód projektu 

poskytovatel řešitel/ 
spoluřešitel 

název 
od do 

1 1QS700280552 AV ČR Hamplová D. Sociální a ekonomické charakteristiky mimomanželské plodnosti v ČR po roce 1989 2005 2007 
2 1QS700280503 AV ČR Čermáková M. Podpora společenské akceptace a efektivního prosazování genderové rovnosti ve veřejné sféře 2005 2009 
3 IAA7028406 GA AV Kostelecký T. Politické chování v metropolitních oblastech v České republice 2004 2007 
4 IAA700280504 GA AV Maříková H. Změny v uspořádání genderových rolí v rodině: participace v rodině a domácnosti po návratu muže z 

rodičovské dovolené zpět do práce 
2005 2007 

5 KJB700280503 GA AV Dudová R. Rodičovství po partnerském rozchodu – rodičovské role a identity rozvedených matek a otců 2005 2007 

6 KJB700280603 GA AV Šafr J. Sociální distance ve stratifikačním systému ČR 2006 2008 
7 IAA700280701 GA AV Nešpor R. Z. Česká sociologie náboženství v mezinárodním a interdisciplinárním kontextu 2007 2008 
8 IAA700280702 GA AV Škodová M. Veřejná mediální agenda: komparativní analýza tematizace veřejné sféry 2007 2008 
9 GA403/05/2474 GA ČR Křížková A. Kombinace pracovního a rodinného života v perspektivě genderových vztahů, sociální a 

zaměstnavatelské politiky ČR 
2005 2007 

10 GA403/05/2769 GA ČR Večerník J. Adaptace pracovních sil v České republice: změny struktury profesí, mzdové diferenciace a 
pracovních orientací 

2005 2007 

11 GA403/06/0574 GA ČR Nešpor R. Z. Detradicionalizace a individualizace náboženství v ČR a jejich socioekonomické důsledky 2006 2008 
12 GA403/06/0915 GA ČR Lux M. Trh s bydlením v metropoli prizmatem ekonomické sociologie: „tranzitivní“ faktory vysokých cen 

vlastnického bydlení v Praze 
2006 2008 

13 GA403/06/1241 GA ČR Simonová N. Vzdělanostní mobilita a vzdělanostní nerovnosti v ČR mezi lety 1936 až 2004 2006 2008 
14 GA403/06/1421 GA ČR Linek L. Legitimita politického systému a nerovností: vývoj v ČR v komparativní perspektivě 2006 2008 
15 GA403/07/1626 GA ČR Lebeda T. Analýza volebního chování ve volbách do senátu Parlamentu České republiky v letech 1996–2008 2007 2009 

16 GA407/07/1395 GA ČR Mansfeldová Z. Evropeizace politické reprezentace v České republice 2007 2009 
17 WD-13-07-1 MMR Stachová J. Sociální kapitál jako faktor ovlivňující regionální disparity a regionální rozvoj 2007 2011 
18 WD-05-07-3 MMR Lux M. Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opaření na 

snížení regionálních disparit 
2007 2011 

19 1J028/04-DP2 MPSV Tuček M. Sociální a kulturní soudržnost v diferencované společnosti 2004 2008 
20 1J/005/04-DP2 MPSV Matějů P. Nerovnosti v šancích na vzdělání: jejich rozsah, zdroje, sociální a ekonomické důsledky, strategie 

řešení 
2004 2009 

...pokračování na následující straně
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dokončení tabulky... 
řešení poř. 

číslo 
identifikační 
kód projektu 

poskytovatel řešitel/ 
spoluřešitel 

název 
od do 

21 1J004/04-DP1 MPSV Mansfeldová Z. Politicko-právní institucionální rámec České republiky a jeho proměny v kontextu vstupu do Evropské 
unie 

2004 2009 

22 1J034/05-DP2 MPSV Dudová R. Souvislosti proměn pracovního trhu a forem soukromého, rodinného a partnerského života v české 
společnosti 

2005 2008 

23 1J039/05-DP1 MPSV Mansfeldová Z. Vliv změn světa práce na kvalitu života 2005 2008 
24 HR153/06 MPSV Leontiyeva Y. Výzkum záměru cizinců za třetích zemí, kteří přijíždějí do ČR pracovat na základě povolení k 

zaměstnání, usadit se dlouhodoběji či trvale 
2006 2007 

25 1N04192 MŠMT Krejčí J. Implementace mezinárodního dokumentačního standardu DDI a nové technologie pro správu a 
distribuci dat v Sociologickém datovém archivu 

2004 2007 

26 1P05OK459 MŠMT Linková M. Národní kontaktní centrum – ženy a věda 2005 2008 
27 2E06015 MŠMT Kostelecký T. Bariéry a příležitosti: jak získat vědce a výzkumníky působící v zahraniční zpět do ČR 2006 2008 
28 2D06014 MŠMT Tuček M. Sdílené hodnoty a normy chování jako zdroj posilování sociální koheze a překonávání negativních 

dopadů sociální diferenciace v ČR 
2006 2010 

29 2D06001 MŠMT Vajdová Z. Rozvojové zájmy pohraničních regionů 2006 2011 
30 2D06006 MŠMT Čermák D. Partnerství a participace v místní veřejné správě: význam, praxe, příslib 2006 2011 

Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
Poznámka: Projekty jsou řazeny podle poskytovatelů. 
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Tabulka 3.2 – Souhrnné údaje o zahraničních projektech řešených v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i., v roce 2007 

řešení projektu poř. 
číslo 

identifikační 
kód projektu 

poskytovatel mezinárodní 
koordinátor 

řešitel/ 
spoluřešitel 

název projektu acronym typ 
od do 

1 SAS6-CT-
2004-003582 

6.RP - EU Sociologický ústav 
AV ČR, v.v.i. 

Linková M. Central European Centre for Women and Youth  
in Science 

CEC-WYS SSA 2004 2007 

2 CIT1-CT-2004-
506392 

6.RP - EU European University 
Institute 

Mansfeldová Z. New Modes of Governance NewGov IP 2004 2008 

3 CIT3-CT-2005- 
513421 

6.RP - EU Universita degli Studi 
di Siena 

Mansfeldová Z. Integrated and United? A quest for Citizenship in 
an „Ever Closer Europe“ 

IntUne IP 2005 2009 

4 CIT5-029003 6.RP - EU The London School 
of Economics and 
Political Science, 
European Institute 

Kostelecký T. The Challenge of Socio-Economic Cohesion in the 
Enlarges Union 

SOCCOH STREP 2006 2008 

5 SAS6-017617 6.RP - EU Sociologický ústav 
AV ČR, v.v.i. 

Linková M. Knowledge, Institutions and Gender: an East-West 
comparative study 

Knowing STREP 2006 2008 

6 FP6 - 028746-2 6.RP - EU Universitetet I 
Bergen 

Hašková H.. Gendered Citizenship in Multicultural Europe: The 
Impact of the Contemporary Women's Movements 

Femcit IP 2007 2011 

7 FP6 - 028698-2 6.RP - EU Universitetet I Oslo - 
ARENA 

Mansfeldová Z. Reconstituting Democracy in Europe Recon IP 2007 2010 

8 SAS6-036651 6.RP - EU Hungarian Science 
and Technology 
Foundation 

Linková M. Stimulating Policy Debate on Women and Science 
Issues in Central Europe 

WS 
Debate 

SSA 2006 2008 

9 21-2007 ASO Brno Sociologický ústav 
AV ČR, v.v.i. 

Červinková A. Research on Social Sciences and Humanities: 
Sharing Experiences and Discussing 
Methodological Approaches  

- - 2007 2007 

10 9634 International 
Visegrad 
Fund 

- Skovajsa M. Social Anthropology in and of Post-Socialism - - 2007 2007 

11 2006-2797/001-
001 SO2-
61OBGE 

Socrates HIS Hochschul-
Informations-systém 
GmbH 

Matějů P. Public/private funding of higher education: a social 
balance 

- - 2007 2008 

Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
Poznámka: Projekty jsou řazeny podle poskytovatelů. 
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3.4. Charakteristiky výzkumných projektů – ČR 

Pro dále uvedené projekty byla získána podpora v grantových veřejných soutěžích v rámci ČR. Jsou 
tedy podporovány ze státního rozpočtu ČR a Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., je nositelem nebo 
spolunositelem projektu.1 

1. Sociální a ekonomické charakteristiky nemanželské plodnosti v České republice 

Řešitel: PhDr. Dana Hamplová, Ph.D. 
Poskytovatel: Program cíleného výzkumu AV ČR  
Doba řešení projektu: 2005–2007 
 
Projekt si klade za cíl zmapovat situaci neprovdaných matek po roce 1989 s důrazem na sociální a 
regionální aspekt problematiky a navrhnout a zhodnotit případné nástroje sociální politiky na základě 
zahraničních zkušeností. Doplňuje tak demografické práce, které upozorňují na to, že se v českém 
případě nemanželská plodnost kumuluje mezi mladými ženami s nízkým a velmi nízkým vzděláním. 

Součástí projektu je empirický výzkum, jehož cílem je zjistit, zda otcové dětí neprovdaných matek 
obvykle žijí ve stejné domácnosti a nakolik lze nárůst mimomanželské plodnosti vysvětlit rostoucí 
popularitou nesezdaných soužití. Výzkum se rovněž zaměřuje na otázku, zda a v jaké formě se muži 
zapojují do výchovy dětí a umožní srovnání rodin manželských a ostatních domácností s dětmi. Tímto 
způsobem se získává jedinečná informace o tom, jaký podíl mimomanželské plodnosti představují 
svobodné matky v tradičním smyslu slova, jaký je podíl neprovdaných matek žijících ve faktických 
manželstvích a jaká je sociální situace neprovdaných matek. 

2.  Podpora společenské akceptace a efektivního prosazování genderové rovnosti ve veřejné 
sféře 

Řešitel: PhDr. Marie Čermáková 
Poskytovatel: Program cíleného výzkumu AV ČR 
Doba řešení projektu: 2005–2009 

Předmětem sociologicky zaměřeného projektu je podpora společenské akceptace institucionálních 
mechanismů vedoucích k prosazování principu rovných příležitostí pro muže a ženy ve veřejné sféře. 
Těžiště přínosu projektu spočívá ve zpřístupnění výsledků výzkumu cíleným skupinám uživatelů, v 
realizaci iniciace porozumění a zvýšení společenské důvěry, v tematizaci genderových otázek a v 
konstrukci efektivní sociální intervence do genderově organizované společenské praxe. Výstupy 
projektu zhodnotí vliv intervence na tematizaci tabuizovaných problémů a na proces prosazování 
vědecké argumentace do společenských diskurzů vztahujících se k závažným problémům života 
českých žen a mužů. Jde o kritické zhodnocení reálného přínosu transferu genderově podmíněných 
poznatků, dat a výzkumů. Výzkumná orientace aplikovaného projektu koresponduje s nutností 

                                                           
1 Projekty jsou řazeny podle pořadového čísla v souhrnné tabulce 3.1.  
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posilovat kredibilitu a význam vědy a výzkumu pro řešení akutních a společensky naléhavých 
problémů současného světa. 

3.   Politické chování v metropolitních oblastech – komparace metropolitních oblastí v České 
republice s metropolitními oblastmi v S. Americe, Západní a Střední Evropě 

Řešitel: RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. 
Poskytovatel: Grantová agentura AV ČR 
Doba řešení projektu: 2004–2007 
 
Projekt je součást mezinárodního komparativního výzkumného projektu International Metropolitan 
Observatory, který se soustřeďuje na studium sociálně-prostorových změn, k nimž dochází v 
metropolitních oblastech, a jejich vlivu na změny politického chování. Výzkum testuje hypotézy o 
rostoucí prostorové segregaci sociálních skupin v metropolitních oblastech a jejich vzrůstajícím vlivu 
na politické chování obyvatel, klesající politické aktivitě obyvatel příměstských rezidenčních oblastí a 
rostoucí odlišnosti pražské metropolitní oblasti od ostatních metropolitních oblastí v České republice v 
důsledku většího vystavení globalizačním vlivům. Metodologicky je projekt založen na geografické a 
statistické analýze agregátních dat charakterizujících sociální strukturu a politické chování obyvatel. 
Jednotkou sledování jsou individuální obce v zázemí měst a městské části, resp. čtvrti v případě 
jádrových měst. Agregátní analýzy jsou doplněny případovými studiemi ve vybraných lokalitách. 

4.  Změny v uspořádání genderových rolí v rodině: participace v rodině a domácnosti po 
návratu muže z rodičovské dovolené zpět do práce 

Řešitel: PhDr. Hana Maříková 
Poskytovatel: Grantová agentura AV ČR 
Doba řešení projektu: 2005–2007 
 
Projekt je zaměřen na sledování participace pečujících otců v rodině a domácnosti jak během 
rodičovské dovolené, tak po jejich návratu zpět na trh práce s cílem porozumět jednání pečujících otců 
a identifikovat faktory, které podstatným způsobem ovlivňují rozsah i míru jejich participace ve 
sledovaných obdobích. Řešení projektu je postaveno na kvalitativním přístupu umožňujícím porozumět 
strategiím jednání sociálních aktérů v daných životních situacích. Přínosem projektu by mělo být 
prohloubení poznání o uspořádání genderových rolí ve specifických typech rodin v určitých fázích 
jejich rodinného cyklu, stejně tak jako poznání o konstrukci identit mužů – pečujících otců. 

5.  Rodičovství po partnerském rozchodu – rodičovské role a identity rozvedených matek a otců 

Řešitel: Mgr. Radka Dudová, Ph.D. 
Poskytovatel: Grantová agentura AV ČR 
Doba řešení projektu: 2005–2007 
 
Předmětem projektu je sociologická studie rodičovství po partnerském rozchodu v ČR, tak jak jej 
prožívají a realizují na jedné straně matky, které mají dítě (děti) svěřené do vlastní výchovy, a na druhé 
straně otcové, kteří s dítětem (dětmi) ztrácejí každodenní kontakt. Zároveň jsou analyzovány objektivní 
a institucionální podmínky výkonu mateřství a otcovství po partnerském rozchodu v současnosti v ČR. 
Projekt je založen na rozsáhlé kvalitativní studii doplněné o sekundární analýzu kvantitativních dat a 
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přímé pozorování. Hlavním cílem projektu je odhalit obtížnosti, s nimiž se setkávají české matky a 
otcové po rozvodu, analyzovat jejich reakce na tyto obtížnosti a porozumět strategiím jednání, jež v 
této situaci volí. 

6.  Sociální distance ve stratifikačním systému ČR 

Řešitel: PhDr. Jiří Šafr 
Poskytovatel: Grantová agentura AV ČR 
Doba řešení projektu: 2006–2008 
 
Sociální distance jsou studovány pomocí dvou výzkumů, vstupní kvalitativní sondy a reprezentativního 
šetření v dospělé populaci. Zkoumán je stratifikační prostor bez existujících apriorních klasifikací 
(typu status či třída). Cílem je zmapování celého stratifikačního prostoru včetně skupin lidí 
nezařazených ve standardním pracovním procesu. K tomu je využito především metody měření 
subjektivní sociální distance a percepce sociálních nerovností a přístupu měřící objektivní sociální 
distance v rámci sociální sítě jedince (generátory jmen a pozic). Aplikace tohoto přístupu umožňuje 
hledat odpověď na základní otázku, zda se v naší společnosti formují disjunktní, relativně homogenní 
sociální skupiny, které lze považovat za sociální třídy. Cílem je stanovit relativní vzdálenosti, a tedy i 
míru jejich uzavření. Získané subjektivní distance jsou porovnány s objektivními. Zkoumána je také 
predikční síla standardních koncepcí operacionalizace sociálního postavení. Zvláštní pozornost je 
věnována odlišnostem v percepci sociálních nerovností mezi muži a ženami. 

7.  Česká sociologie náboženství v mezinárodním a interdisciplinárním kontextu 

Řešitel: PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D. 
Poskytovatel: Grantová agentura AV ČR 
Doba řešení projektu: 2007–2008 
 
Studium náboženství sice má v české vědě dlouhou tradici (historie, sociologie, filozofie, 
religionistika, teologie), avšak dosud nebylo adekvátně zhodnoceno, přestože v mezinárodním měřítku 
dosáhlo značných úspěchů. Projekt je zaměřen na vývoj české sociologie náboženství ve dvacátém 
století, v období od emancipace sociologie od filozofie a historie přes postupnou marginalizaci 
sociologie náboženství v důsledku převahy sekularizační teze a nástupu marxismu až po současný stav. 
Důležitá přitom bude dvojí kontextualizace dějin této sociologické disciplíny, (1.) ve vztahu k ostatním 
vědám o náboženství, které zahrnují především studium dějin náboženství, filozofii náboženství, 
teologii (včetně náboženské sociologie) apod., ale i nenáboženský a protináboženský diskurz (včetně 
tzv. vědeckého ateismu), a (2.) posouzení charakteru, vývoje a výsledků české sociologie náboženství v 
mezinárodním kontextu (především vzhledem k sociologii náboženství v USA, Spojeném království, 
Německu, Francii, Itálii, pro období po roce 1948 také v SSSR a Polsku). 

Hlavním výstupem projektu bude monografie, jež bude zahrnovat také dosavadní poznatky získané v 
jiných projektech a rozšiřovat je do podoby komplexního zpracování dějin české sociologie 
náboženství v obou uvedených širších kontextech. 
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8.  Veřejná a mediální agenda: komparativní analýza tematizace veřejné sféry 

Řešitel: Mgr. Markéta Škodová 
Poskytovatel: Grantová agentura AV ČR 
Doba řešení projektu: 2007–2008 
 
Projekt si klade za cíl zmapovat, analyzovat a popsat procesy nastolování a vzájemné provázanosti 
témat v české veřejnosti a v nastavení tematické agendy tuzemských masových médií. Empirické 
šetření vychází z teorie konceptu „agenda-setting“ při komparaci výsledků analýzy agendy médií a 
analýzy hierarchie témat reflektovaných veřejností. Klasifikaci a následné srovnání veřejné a mediální 
agendy ve stanoveném období řešitelský tým považuje za logický první krok k širšímu výzkumu 
nastolování a distribuce témat v českém veřejném diskurzu. Cílem projektu je přinést validní data z 
domácího prostředí, a tím mimo jiné přispět k diskusi o postavení českých médií ve společnosti a jejich 
případném vlivu na formování veřejného mínění, neboť nedostatek poučené argumentace, vycházející 
z vědeckého poznání, považují řešitelé za problematický bod veřejné debaty o vztahu mezi veřejností a 
masovými médii v České republice. Veřejnou agendu bude zjišťovat Centrum pro výzkum veřejného 
mínění SOÚ AV ČR na reprezentativním panelu respondentů, agendu médií pak katedra mediálních 
studií IKSŽ FSV UK na reprezentativním vzorku mediálních obsahů.  

Spoluřešitel: Mgr. Vlastimil Nečas (Fakulta sociálních věd UK v Praze)  

9.  Kombinace pracovního a rodinného života v perspektivě genderových vztahů, sociální a 
zaměstnavatelské politiky ČR 

Řešitel: PhDr. Alena Křížková, Ph.D. 
Poskytovatel: Grantová agentura ČR  
Doba řešení projektu: 2005–2007 
 
Projekt navrhuje komplexní výzkum podmínek pro kombinaci pracovního a rodinného života v české 
společnosti. Zaměřuje se na legislativní, sociálně-politickou, institucionální, zaměstnavatelskou a 
individuální rovinu řešení kombinace pracovních a rodinných závazků na úrovni jednotlivce, páru a 
rodiny. Projekt je rozdělen do tří fází tak, aby teoretická a metodologická východiska byla propojena a 
vedla k dosažení těchto ucelených výstupů: A. expertní analýzy legislativních a sociálně-politických 
opatření pro kombinaci práce a rodiny, B. sociologické analýzy typů rodin s dětmi, pro které je 
kombinace práce a rodiny klíčová, C. komparativní analýzy podmínek kombinace práce a rodiny na 
zaměstnavatelské úrovni včetně srovnání přístupů a praxe v českých a zahraničních firmách. Přínosy 
realizace projektu spočívají jednak v prohloubení sociologického poznání vazeb pracovní a rodinné 
sféry z hlediska genderových podmínek, jak na teoretické, tak na metodologické úrovni, jednak v 
doporučeních využitelných v sociálně-politické, legislativní i zaměstnavatelské perspektivě.
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10.   Adaptace pracovních sil v České republice: změny struktury profesí, mzdové diferenciace a 
pracovních orientací 

Řešitel: doc. Ing. Jiří Večerník, CSc. 
Poskytovatel: Grantová agentura ČR 
Doba řešení projektu: 2005–2007 

Poznatky o pracovních silách v ČR jsou rozsáhlé, nejsou však integrované. Různé výzkumy popisují 
důležité charakteristiky, neposkytují však dostatečně komplexní obraz měnící se podoby a struktury 
lidských zdrojů. Zejména pak „tvrdé“ statistické údaje nejsou provázány s „měkkými“ postojovými 
daty. Komplexní informace je však nutná pro monitorování adaptace pracovních sil na požadavky 
formování dynamické a na znalostech založené společnosti. Projekt používá dva významné datové 
zdroje k analýze změn od poloviny 90. let k roku 2005. Prvním jsou statistické Mikrocensy (1996 a 
2002) obsahující demografické, profesní a mzdové proměnné. Druhým jsou moduly ISSP Pracovní 
orientace (z roku 1997 a 2005, provedený v rámci projektu), obsahující bohatý okruh postojů 
vztažených k objektivním znakům jednotlivců. Analýza vyúsťuje do mnohorozměrného a 
dynamického obrazu pracovních sil v ČR a jejich „stavu vědomí“, spolu s mezinárodním srovnáním 
hlavních rysů a identifikací klíčových problémů. 

11.  Detradicionalizace a individualizace náboženství v České republice a jejich sociopolitické a 
socioekonomické důsledky 

Řešitel: Dušan Lužný (ÚR FF MU Brno) 
Spoluřešitel: PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D. 
Poskytovatel: Grantová agentura ČR  
Doba řešení projektu: 2006–2008 
 
Cílem projektu je analyzovat procesy detradicionalizace, individualizace a privatizace náboženských 
hodnot a forem náboženského života v současné české společnosti, včetně implicitně náboženských 
jevů a jejich funkčních ekvivalentů. Kvantitativní výzkumy sice ukazují, že míra (deklarované) 
religiozity české populace je malá, avšak kvalitativní šetření naopak vedou ke zjištění, že pro soudobou 
religiozitu/spiritualitu jsou mnohem důležitější privatizované a detradicionalizované, „post-
durkheimovské“ formy náboženství, které výrazně ovlivňují politické a ekonomické jednání lidí, často 
aniž si toho aktéři jsou vědomi. Zdánlivá racionalita socioekonomického a politického jednání, s níž 
počítají neoklasické teorie, se tak ukazuje jako fikce, vedoucí k nesprávným modelům a predikcím. 
Projekt se proto zaměří na analýzu hlubinných kořenů těchto typů jednání, které lze shledávat v 
náboženské/spirituální oblasti, a na jejich praktické dopady v běžném sociálním provozu včetně 
rodinného života a reprodukce, sociálního jednání a vztahu k nadindividuálním entitám atd. Projekt je 
teoreticky a metodicky ukotven v sociologii náboženství, ekonomické sociologii, historii a sociální 
antropologii, vedle multidisciplinárního teoretického rozpracování problematiky bude zahrnovat 
kvantitativní i kvalitativní empirické šetření. 
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12.  Trh s bydlením v metropoli prizmatem ekonomické sociologie: „tranzitivní“ faktory 
vysokých cen vlastnického bydlení v Praze  

Řešitel: Ing. Mgr. Martin Lux 
Poskytovatel: Grantová agentura ČR 
Doba řešení projektu: 2006–2008 

Hlavním cílem projektu je zjistit, zdali existují takové „tranzitivní“, institucionálně a kulturně 
specifické faktory, které jsou příčinou vysokých cen a nízké finanční dostupnosti staršího i nového 
vlastnického bydlení v Praze, odhadnout jejich vliv stejně jako případný dopad jejich pominutí, 
odstranění. Prokáže-li se jejich podstatný vliv, mohou být závěry projektu významným posunem v 
oblasti základního evropského výzkumu fungování trhu bydlení. Analýza příčin vysokých cen bydlení 
by také přispěla ke zvýšení transparentnosti českého bytového trhu a mohla se stát užitečnou informací 
pro tvůrce české bytové i sociální politiky. Nízká finanční dostupnost bydlení může totiž mít závažné 
makroekonomické důsledky projevující se negativně v oblastech prorodinného chování mladých lidí a 
mobility domácností. Metodologický přístup kombinuje prvky ekonometrické analýzy s metodami 
kvantitativní i kvalitativní sociologie. Za inovační lze považovat zejména snahu o identifikaci příčin 
rigidit na trhu bydlení z pohledu hodnotových orientací a subjektivních postojů jeho hlavních aktérů. 

13.  Vzdělanostní mobilita a vzdělanostní nerovnosti v České republice mezi lety 1936 až 2004 

Řešitel: PhDr. Natálie Simonová 
Poskytovatel: Grantová agentura ČR  
Doba řešení projektu: 2006–2008 
 
Projekt vychází ze skutečnosti, že česká produkce z oblasti sociologie vzdělání se může již řadu let 
chlubit velkým množstvím původních studií věnujících se problematice vzdělanostních nerovností, 
avšak problematika vzdělanostní mobility zkoumána není. To vytváří značnou mezeru bránící 
ucelenému poznání dlouhodobého vývoje českého vzdělanostního a stratifikačního systému. Až na 
několik dílčích analýz mapujících období socialismu zde chybí jak poznatky o vývoji vzdělanostní 
mobility po roce 1989, tak analýzy srovnávající toto období s předchozími etapami, tedy v 
komparativní perspektivě. Současný sociologický pohled přistupuje ke vzdělanostním nerovnostem 
skrz optiku šancí a jejich poměrů, tedy přes technickou statistiku. Takový přístup vyžaduje očistit 
vzestupné a sestupné mobilitní pohyby od marginálních četností a poskytuje informaci o relativních 
nerovnostech. Stejných nerovností je však možné dosáhnout různými mechanismy a poznatky o nich 
česká sociologie nemá. Protože lze oprávněně předpokládat, že období před r. 1948, mezi lety 1948 a 
1989 a období po roce 1989 se v českých zemích vyznačovaly a vyznačují svými typickými 
mobilitními dráhami a navzájem odlišnými mobilitními vzorci, klade si řešitelkav této souvislosti dvě 
klíčové otázky: jak se od sebe tyto mobilitní režimy (předsocialistický, socialistický a 
postsocialistický) liší? Stává se český vzdělávací systém a nepřímo celá česká společnost čím dále 
otevřenější či uzavřenější? 
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14.  Legitimita politického systému a nerovností: vývoj v České republice v komparativní 
perspektivě 

Řešitel: PhDr. Lukáš Linek 
Poskytovatel: Grantová agentura ČR 
Doba řešení projektu: 2006–2008 

Cílem projektu je prozkoumat představy o vztahu legitimity politického a distributivního systému a 
jejich vzájemnou podmíněnost. Zabývá se také problematikou sociální nerovnosti a sociálního 
kapitálu. Zapojení do mezinárodní sítě umožňuje přistupovat k daným tématům v časové srovnávací 
perspektivě, která dovoluje srovnávat proměny představ v české společnosti, některých 
postkomunistických a západoevropských společnostech o těchto tématech od počátku 90. let. 

15.  Analýza volebního chování ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky v letech 1996 
– 2008 

Řešitel: PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D. 
Poskytovatel: Grantová agentura ČR 
Doba řešení projektu: 2007–2009 
 
Projekt zkoumá volební chování a volby do Senátu Parlamentu České republiky v období celé jeho 
dosavadní existence. Hlavním cílem je analyzovat vzorce volebního chování, dále důsledky proměnlivé 
a velmi nízké volební účasti a vliv volebního systému na reprezentaci stran. Vytyčená problematika je 
zkoumána na datových souborech obsahujících individuální charakteristiky všech kandidátů od roku 
1996, agregované sociální, demografické a ekonomické charakteristiky jednotlivých volebních obvodů 
a další kontextuální politické proměnné. Pro analýzu voleb 1996 budou přidána data z dosud 
neanalyzovaného výběrového šetření, která vypovídají o chování individuálních voličů. Data z 
výběrových šetření budou zahrnuta i za volby 2006 a 2008. Hodláme použít mimo jiné i pokročilé 
metody hierarchického lineárního modelování, které umožní analyzovat vztahy mezi individuálními 
charakteristikami kandidátů a agregovanými charakteristikami volebních obvodů, jejichž vzájemné 
interakce ovlivňují volební úspěch kandidátů. 

16.  Evropeizace politické reprezentace v České republice 

Řešitel: PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. 
Poskytovatel: Grantová agentura ČR 
Doba řešení projektu: 2007–2009 

Cílem projektu je zkoumání klíčových aspektů parlamentní reprezentace v České republice. Výzkum je 
zaměřen na tři základní témata: (1) Poslanci – kdo jsou volení zástupci ČR (poslanci PSP a EP) a jak 
chápou svou roli? (2) Vstup do EU – jak poslanci chápou politickou reprezentaci v systému 
víceúrovňového vládnutí? Existuje dělba práce nebo konkurence mezi zastupitelskými institucemi? 
Jaké jsou postoje českých poslanců k evropským institucím a jejich reformě? (3) Policy-making – jak 
poslanci vnímají legislativní proces? Došlo po vstupu ČR do EU k základní proměně procesu utváření 
politik? Projekt také dále navazuje na dosavadní výzkumy českého parlamentu na národní úrovni a 
zkoumá, jakým způsobem vstup do EU ovlivnil podobu politické reprezentace v ČR. Cílem projektu 
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je, na základě propojení teoretických a empirických přístupů, významným způsobem přispět k 
diskuzím o kvalitě a povaze politické reprezentace v ČR. 

17.  Sociální kapitál jako faktor ovlivňující regionální disparity a regionální rozvoj  

Řešitel: PhDr. Jana Stachová, Ph.D. 
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  
Doba řešení projektu: 2007–2011 
 
Předmětem řešení projektu je odhalování základních rysů regionálních disparit se zřetelem k úloze a 
významu sociálního a lidského kapitálu v rozvoji území. Projekt ověřuje hypotézy, vyjadřující vztahy 
mezi faktory socioekonomického rozvoje regionů a kvalitou (strukturou) sociálního kapitálu. 
Výsledkem projektu bude návrh opatření, která by sociální kapitál v regionech stabilizovala a 
posilovala. Příjemcem koordinátorem je Česká zemědělská univerzita, dalšími příjemci jsou 
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Sociologický ústav AV ČR v.v.i. 

18.  Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy 
opatření na snížení regionálních disparit 

Řešitel: Ing. Mgr. Martin Lux 
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Doba řešení projektu: 2007–2011 

Cílem projektu je zejména odhalit a kvantifikovat regionální disparity ve finanční a fyzické dostupnosti 
bydlení, jejich vývoj, analyzovat vybrané důsledky těchto disparit a navrhnout opatření, která povedou 
ke snížení disparit a zvýšení finanční a fyzické dostupnosti bydlení. Přínosem projektu by mělo být 
zejména odhalení a kvantifikace vývoje i aktuálních regionálních disparit mezi kraji NUTS 3 ve 
finanční i fyzické dostupnosti bydlení a komplexní analýza vybraných důsledků těchto regionálních 
disparit. Přínosem by rovněž mělo být definování přesnějších metod pro měření regionálních disparit 
ve finanční a fyzické dostupnosti bydlení mezi jednotlivými českými kraji. Smyslem projektu je 
následně též identifikovat jevy ovlivňující fyzickou i finanční dostupnost bydlení a regionální disparity 
ve finanční a fyzické dostupnosti bydlení, které je možno efektivně ovlivnit regulačními zásahy, a 
navrhnout různá konkrétní opatření dosažitelná těmito zásahy. 

19.  Sociální a kulturní soudržnost v diferencované společnosti 

Řešitel: prof. Jiří Musil  
Spoluřešitel: doc. Milan Tuček, CSc. 
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Doba řešení projektu: 2004–2008 

Formování sociální a kulturní soudržnosti v soudobých, rychle se měnících společnostech, je dnes 
naléhavým politickým problémem, jak o tom svědčí řada dokumentů Evropské unie (např. Smlouva o 
založení Evropského společenství, Lisabonská strategie a další). Přitom však není zcela jasné, co se 
vlastně pojmem koheze, soudržnost, případně solidarita přesně míní, ani jak jej vhodně uplatňovat v 
řídící praxi. Praktický tlak na zodpovězení této jedné z nejvážnějších otázek politické praxe i 
společenských věd je enormní. Předkládaný projekt má ambici na tuto otázku co nejlépe odpovědět s 
ohledem na konkrétní historickou situaci a vývojovou dynamiku české společnosti. Projekt má tři 
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obecné hlavní cíle a části: 1. část věnovanou České republice, 2. část věnovanou srovnání situace v 
České republice s jednotlivými zeměmi EU, 3. část implementační, věnovanou inovacím institucí a 
opatření ve veřejné a sociální politice. V prvé a druhé analytické části jde o spolehlivé poznání stavu a 
proměn soudržnosti současné české společnosti jak na mikro-, mezo-, tak i makroúrovni, a o 
formulování prognóz důsledků předpokládaných technologických, hospodářských a sociálně-
kulturních změn na stav koheze české společnosti v příštích 10–20 letech. Třetí část vyúsťuje do 
souboru konkrétních návrhů strategických změn řídící praxe podporujících sociální a kulturní 
soudržnost. 

20.  Nerovnosti v šancích na vzdělání: jejich rozsah, zdroje, sociální a ekonomické důsledky, 
strategie řešení 

Řešitel: prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. 
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  
Doba řešení projektu: 2004–2009 
 
Projekt si klade za cíl identifikovat hlavní zdroje a příčiny nerovností v přístupu k vyššímu vzdělání v 
ČR, o kterých je z předchozích analýz známo, že patří k největším v OECD. Předpokládáme, že tak 
jako v jiných zemích, k hlavním zdrojům těchto nerovností patří jak sociálně-ekonomický původ žáků, 
tak struktura školského systému určující otevřenost a průchodnost vzdělávacích institucí. Na rozdíl od 
mnoha vyspělých zemí, kde jsou vzdělanostní nerovnosti již řadu let v centru pozornosti výzkumu i 
politiky, se u nás vlivy těchto dvou zdrojů s největší pravděpodobností navzájem posilují. V návaznosti 
na již založené longitudinální panely budou v rámci projektu sledovány dvě věkové skupiny: žáci 
končící v roce 2003 povinnou školní docházku (panel respondentů založený v rámci OECD projektu 
PISA 2003) a studenti prvních ročníků vysokých škol (VS 2003/4). Analýza dat z těchto výzkumů 
doplněná o komparativní analýzy dat ze zemí OECD odhalí zdroje nerovností a mechanismy jejich 
reprodukce. Projekt bude zakončen rozsáhlou monografií a konkrétními návrhy reformních kroků 
směřujících k řešení problému vzdělanostních nerovností, který má dalekosáhlé sociální konsekvence i 
neblahé ekonomické důsledky (ztráty na lidských zdrojích a konkurenceschopnosti). 

21.  Politicko-právní institucionální rámec České republiky a jeho proměny v kontextu vstupu 
do Evropské unie 

Řešitel: PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. 
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Doba řešení projektu: 2004–2007 

Projekt je zaměřen na analýzu exitujících institucionálních struktur zprostředkování zájmů mezi 
jedinci, sociálními skupinami, organizacemi a státem a jejich vliv na právní systém. Tento proces je 
zkoumán z hlediska sfér, v nichž se odehrává, procesů, jimiž se uskutečňuje, a aktérů těchto procesů. 
Středem výzkumného zájmu jsou hlavní politické instituce, postoje a aktivity nejvýznamnějších 
politických aktérů vůči zkoumaným institucím a vůči sobě navzájem a také občanská participace. 
Rostoucí specializací všech struktur moderních demokratických společností dochází k vytváření stále 
většího množství útvarů, roste jejich profesionalizace, mění se organizační formy, charakter členství a 
participace a dokonce i náplň činnosti. Tyto procesy jsou vzájemně propojené a podmíněné – dochází k 
poklesu tradiční dobrovolné členské organizovanosti a nárůstu pasivního členství, k rostoucí 
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profesionalizaci činností sdružení a proměně vzorce participace z přímé, osobní participace na 
zprostředkovanou, delegovanou a nepřímou (například využívání profesionálních lobbistických firem). 
Tyto procesy probíhající v České republice již dostaly výrazný impulz ustavením krajských samospráv 
a dostanou ještě silnější impulz začleněním do Evropské unie se současným přesunem některých 
rozhodovacích pravomocí na evropskou úroveň. 

22.  Souvislosti proměn pracovního trhu a forem soukromého, rodinného a partnerského života 
v české společnosti 

Řešitel: Mgr. Radka Dudová, Ph.D. 
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Doba řešení projektu: 2005–2008 

Cílem projektu je identifikovat hlavní proměny pracovního trhu a studovat jejich souvislosti a dopady 
na organizaci soukromého života obyvatel ČR. Konkrétně se projekt zaměří na proměny forem 
partnerského a rodinného soužití, výchovy, pluralizace životních strategií a životních stylů a bude 
analyzovat vztahy mezi pracovní a domácí sférou a jejich vzájemné ovlivňování a prolínání v české 
společnosti. Řešení projektu bude spočívat v rozsáhlém kvantitativním šetření a v deseti kvalitativních 
sondách, zaměřených na specifické skupiny a segmenty společnosti, které indikují tendence a směry 
jejího vývoje. Výsledky projektu přispějí k vysvětlení způsobů interakce změn pracovního trhu s 
organizací soukromého života české populace, s důrazem na proměny a vznik nových forem 
soukromého, rodinného a partnerského života v jednotlivých skupinách populace a na hodnocení 
životních perspektiv, strategií a spokojenosti lidí. 

23.  Vliv změn světa práce na kvalitu života 

Řešitel: Ing. Miloš Paleček, CSc. (VÚBP) 
Spoluřešitel: PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. 
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  
Doba řešení projektu: 2005–2008 
 
Cílem projektu je identifikovat a postihnout celosvětové trendy v kvalitě pracovního života, vliv 
globalizace a transnacionálních společností na pracovní podmínky a charakteristiky pracovního života, 
zmapovat jejich dopady na kvalitu pracovního života v ČR, predikovat další vývoj a navrhnout 
doporučení, metody a nástroje k eliminaci možných rizik jak na makro, tak i na mikroúrovni 
(metodické návody pro podnikatelskou sféru). Sleduje trendy ve světě práce a jejich dopady na kvalitu 
života, problematiku stárnutí populace, různé druhy diskriminace, nové formy organizace práce a 
změny v pracovních vztazích. 
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24.  Výzkum záměru cizinců z třetích zemí, kteří přijíždějí do ČR pracovat na základě povolení 
k zaměstnání, usadit se dlouhodoběji nebo trvale 

Řešitel: Mgr. Yana Leontiyeva 
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  
Doba řešení projektu: 2006–2007 
 
Cílem projektu je realizace kvalitativního a kvantitativního výzkumu cizinců, kteří pobývají v ČR na 
základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání, s důrazem především na 
demografické charakteristiky migrantů, jejich vzdělanostně-kvalifikační předpoklady, současnou 
profesi vykonávanou v ČR, délku a pracovní zkušenosti z předchozího pobytu v ČR, jazykové znalosti, 
a v neposlední řadě i jejich úvahy ohledně delšího pobytu, případně trvalého usazení se v ČR. 
Výsledkem projektu je kromě jiného také zhodnocení metodologických aspektů provedení 
reprezentativního empirického šetření cizinců v českém kontextu a doporučení pro provedení 
podobných  výzkumů v budoucnu. 

25.  Implementace mezinárodního dokumentačního standardu DDI a nové technologie pro 
správu a distribuci dat v Sociologickém datovém archivu 

Řešitel: Mgr. Jindřich Krejčí 
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR  
Doba řešení projektu: 2004–2007 
 
Cílem projektu je implementace mezinárodního standardu dokumentace dat Data Documentation 
Initiative (DDI), aplikace technologie NESSTAR v Sociologickém datovém archivu (SDA) 
Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., a prohloubení integrace českého archivu do mezinárodních sítí – 
především evropské sítě CESSDA. Implementace standardu DDI a technologie NESSTAR zlepšuje 
stávající technologie archivace elektronických dat v SDA, zejména pomáhá zajistit dlouhodobou 
kompatibilitu formátů dat a dokumentace vzhledem k vývoji softwaru a zvyšuje bezpečnost uložení 
dat. Přináší také mezinárodní kompatibilitu českých datových služeb, a umožňuje tak jejich 
plnohodnotnou integraci do mezinárodních systémů výměny dat. Technologie zjednodušuje a 
zdokonaluje přístup k datům v SDA, zlepšuje úrovně jejich dokumentace, umožňuje analýzu 
archivovaných dat přes Internet, propojení datového katalogu a služeb SDA se zahraničními archivy a 
tedy přímý přístup do zahraničních archivů a v neposlední řadě pomáhá udržet krok s hlavními trendy 
současného vývoje. 

26.  Národní kontaktní centrum - ženy a věda I. 

Řešitel: Mgr. Marcela Linková 
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
Doba řešení projektu: 2001–2008 
 
Své aktivity centrum rozvíjí ve dvou základních liniích. První je podpora badatelek v účasti na 
evropském výzkumu, podpora rovných příležitostí ve vědě a výzkumu a podpora mladých lidí ve VaV, 
včetně vytváření praktických nástrojů k dosahování těchto cílů a předkládání doporučení pro tvorbu 
politik. Druhou linií je teoretické zkoumání na poli feministických epistemologií a vědních studií z 
genderového hlediska v souvislosti s otázkami produkce vědění, moci a genderu. Centrum realizuje 
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projekty Infomat, Mladé talenty (projekt navazuje na projekt Žena měsíce a jeho cílem je představovat 
úspěšné a zajímavé mladé badatelky) a zaměřuje se na ženy evaluátorky a ženy v průmyslovém 
výzkumu. Centrum též publikuje vlastní informační newsLetter a online časopis Kontext: časopis pro 
gender a vědění. NKC-ŽV se od roku 2005 účastní celoevropské akce Noc vědců, které se účastní 
vědecká a výzkumná pracoviště, která nabízejí veřejnosti exkurze, besedy i možnost zúčastnit se 
nejrůznějších badatelských happeningů. Centrum dále organizuje pravidelné semináře Bod zlomu ve 
spolupráci s katedrou genderových studií FHS UK, workshopy a konference. 

27.  Bariéry a příležitosti: jak získat vědce a výzkumníky působící v zahraničí zpět do České 
republiky 

Řešitel: RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. 
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR  
Doba řešení projektu: 2006–2008 
 
Projekt se zaměřuje na analýzu všech typů faktorů, které ovlivňují rozhodování českých pracovníků 
vědy a výzkumu pobývajících pracovně v zahraničí o tom, zda se mají vrátit do České republiky, či 
nikoliv. Projekt prostřednictvím dotazníkového šetření oslovuje jak ty, kteří se rozhodli vrátit, tak ty, 
kteří se rozhodli nevrátit, a zkoumá rovněž institucionální podmínky pro přijímání navrátivších se 
vědců a výzkumníků na straně výzkumných institucí v České republice. Je prováděna sekundární 
analýza existujících programů podpory návratu vědců a výzkumníků ze zahraničí do mateřských zemí, 
jak je aplikována v jiných zemích. Výzkum slouží k formulaci návrhu na vytvoření cíleného programu 
„přitahování“ českých mozků zpět do České republiky. 

28. Sdílené hodnoty a normy chování jako zdroj posilování sociální koheze a překonávání 
negativních dopadů sociální diferenciace v ČR 

Řešitel: doc. Milan Tuček, CSc. 
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR  
Doba řešení projektu: 2006–2010 
 
Projekt „Sdílené hodnoty a normy chování jako zdroj posilování sociální koheze a překonávání 
negativních dopadů sociální diferenciace v ČR“ je řešen v rámci Národního programu výzkumu II 
týmy dvou pracovišť, konkrétně Centra sociálních a ekonomických strategií při FSV UK (řešitelské 
pracoviště) a Sociologického ústavu Akademie věd, v.v.i. Téma projektu se vztahuje k nalézání, 
vypracování a navržení implementací nových postupů směřujících k minimalizaci negativních 
důsledků nadměrné sociální diferenciace a marginalizace. Základním cílem projektu je rozkrýt nové 
procesy sociální diferenciace a jejich vazbu na struktury hodnot, věr a norem v české společnosti a na 
základě výzkumem zjištěných poznatků navrhnout manuály uplatnitelné při posilování sociální koheze 
v ČR. 
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29.  Rozvojové zájmy pohraničních regionů (na příkladu Orlicka) 

Řešitel: PhDr. Zdenka Vajdová 
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
Doba řešení projektu: 2006–2011 

Vedle diferenciace a marginalizace určitých sociálních vrstev populace dochází i k regionální 
diferenciaci a marginalizaci. Cílem je zmapování problematiky na úrovni celku a vybraného regionu, 
zjištění stupně marginalizace českého pohraničí a stanovení podmínek setrvalosti venkovského osídlení 
v něm. Projekt má upozornit na možnosti státní správy a samosprávy ohledně omezení dopadů 
marginalizace území. Příjemcem koordinátorem je Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., dalšími příjemci 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a Ústav soudobých dějin AV ČR, v.v.i., spolupříjemcem Sdružení 
obcí Orlicko.  

30.  PARTNER - Partnerství a participace v místní veřejné správě: význam, praxe, příslib 

Řešitel: Mgr. et Mgr. Daniel Čermák 
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
Doba řešení projektu: 2006–2011 
 
Cílem projektu je poznání toho, jak lokální společenství rozumí pojmům participace a partnerství, v 
jakém rozsahu jsou umožněny, jakými prostředky se participace realizuje a jaké struktury partnerství se 
mezi jednotlivými aktéry utvářejí. 

 

3.5. Charakteristiky výzkumných projektů – mezinárodní  
Pro dále uvedené projekty byla získána podpora ve veřejných soutěžích v rámci EU. Jsou tedy 
podporovány z rozpočtu na vědu a výzkum EU a Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., je v pozici 
mezinárodního koordinátora projektu (2 projekty) nebo je koordinátorem české části výzkumu (9 
projektů).2 

1.  CEC-WYS - Central European Centre for Women and Youth in Science 

Mezinárodní koordinátorka: Mgr. Marcela Linková 
Poskytovatel: European Commission 
Doba řešení projektu: 2004–2007 

Central European Centre for Women and Youth in Science se zaměřuje na rozvoj aktivit směřujících k 
dosažení rovných příležitostí ve vědě a výzkumu ve středoevropském regionu a na zkoumání a zlepšení 
postavení mladých lidí ve vědě. Centrum rozvíjí aktivity jak na úrovni aktivní asistence pro ženy a 
mladé lidi ve vědě, tak na úrovni vytváření doporučení týkajících se politik rovných příležitostí ve vědě 
a výzkumu. Projekt se také zaměřuje na otázku zahrnutí genderové dimenze do výzkumných projektů a 
na zvyšování genderové citlivosti ve vědě a výzkumu. Projekt je financován v rámci 6. rámcového 

                                                           
2 Projekty jsou řazeny podle pořadového čísla v souhrnné tabulce 3.2.  
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programu Evropské komise. Partnerskými zeměmi projektu jsou Česká republika, Francie, Itálie, 
Maďarsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko. 

2.  NewGov - New Modes of Governance 

Koordinátorka české části výzkumu: PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. 
Poskytovatel: European Commission  
Doba řešení projektu: 2004–2008 
 
Cílem projektu je vytvoření hlubšího konceptuálního, empirického a normativního porozumění všem 
aspektům vládnutí v Evropě. Zvláštní pozornost je věnována výskytu, vykonávání, vyhodnocování a 
vývoji nových a inovativních modelů vládnutí. Celoevropský a multidisciplinární vědecký tým je 
složen z politologů, ekonomů, právníků, sociologů, a zabývá se sběrem dat a mapováním a 
analyzováním inovací a transformací v nástrojích, modelech a systémech vládnutí, které se vyskytují v 
různých úrovních a oblastech stále se rozvíjejícího a rozšiřujícího evropského politického zřízení a 
ekonomiky. 

3.  IntUne - Integrated and United: A Quest for Citizenship in an ‘ever closer Europe’ 

Koordinátorka české části výzkumu: PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. 
Poskytovatel: European Commission  
Doba řešení projektu: 2005–2009 
 
Projekt je financován z 6. rámcového programu Evropské komise. Jeho cílem je výzkum změn v 
rozsahu, povaze a charakteristice občanství, které v současnosti prochází změnou v důsledku 
prohlubování a rozšiřování Evropské unie. Zaměřuje se na integrační a decentralizační procesy na 
národní i evropské úrovni, které ovlivňují tři základní dimenze občanství: identitu, reprezentaci a 
výkon dobrého vládnutí. 

4.  SOCCOH - The Challenge of Socio-economic Cohesion in the Enlarged European Union 

Koordinátor české části výzkumu: RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. 
Poskytovatel: European Commission  
Doba řešení projektu: 2006–2007 
 
Mezinárodní projekt koordinovaný London School of Economics and Political Science je zaměřený na 
roli sociálního kapitálu a občanské společnosti v dosahování cílů evropské regionální politiky ve 
zkoumaných evropských zemích (Německo, Itálie, Řecko, Španělsko, Česká republika, Maďarsko, 
Polsko, Bulharsko, Rumunsko). 

5.  KNOWING - Knowledge, Institutions and Gender: an East-West comparative study  

Mezinárodní koordinátorka: Mgr. Marcela Linková 
Poskytovatel: European Commission 
Doba řešení projektu: 2006–2008 

Výzkumný projekt Knowledge, Institutions and Gender: an East-West comparative study – 
KNOWING (Vědění, instituce a gender: evropská perspektiva) je mezinárodní srovnávací projekt, 
který se zaměřuje na procesy vytváření vědění a na institucionální podmínky a souvislosti těchto 
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procesů (ustavování výzkumných institucí a témat, financování výzkumu, možnosti budování vědecké 
kariéry). Cílem projektu je porozumět tomu, jak se na institucionální i individuální úrovni promítají do 
každodenní výzkumné praxe procesy transformace a globalizace. Projekt je financován v rámci 6. 
rámcového programu Evropské komise v programu „Strukturace evropské výzkumné oblasti“. Projekt 
probíhá v letech 2006–2008 a jeho koordinátorem je Sociologický ústav AV ČR., v.v.i. 

6.  FEMCIT - Gendered Citizenship in Multicultural Europe: The Impact of Contemporary 
Women’s Movement 

Koordinátor české části výzkumu: Mgr. Hana Hašková 
Poskytovatel: European Commission 
Doba řešení projektu: 2007–2010 

Mezinárodní projekt FEMCIT, který řeší výzkumné oddělení Gender & sociologie Sociologického 
ústavu AV ČR, v.v.i., a jehož řešení se účastní další výzkumnice a výzkumníci z celkem 14 
evropských výzkumných institucí, zkoumá měnící se pojetí, formy a praxe občanství v multikulturním 
prostoru severní, západní, jižní a východní Evropy. Důraz se klade na analýzu vlivu požadavků a 
aktivit občanských skupin orientovaných na problematiku genderové rovnosti a etnických i 
národnostních minorit na redefinice a uplatňování občanství v jednotlivých zemích v průběhu 
posledních padesáti let. Cílem výzkumného projektu je porozumět tomu, jakým způsobem reflektují 
pojetí a praxe občanství genderové, etnické a národnostní vztahy a jak se tato pojetí a praxe promítají 
do formulací a implementací sociálních politik.  

7.  RECON - Reconstituting Democracy in Europe 

Koordinátor české části výzkumu: PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. 
Poskytovatel: European Commission  
Doba řešení projektu: 2007–2011 
 
Cílem projektu RECON je objasnit, zda je demokracie možná za podmínek pluralismu, diverzity a 
komplexního víceúrovňového vládnutí, a to s ohledem na výzvy, kterým demokracie čelí v Evropské 
unii i v jednotlivých členských státech. Projekt RECON vyhodnocuje několik možných přístupů 
demokratické rekonstrukce a jejich životaschopnost – jak v empirickém, tak v normativním ohledu – 
prostřednictvím analýzy: konstitualizačního procesu; instucionálního komplexu na úrovni EU i 
jednotlivých států; role a postavení genderu v rozšířené Evropě; kvality demokracie a kapacity vládnutí 
Evropské unie v daňové/fiskální a zahraniční/bezpečnostní politice; a víceúrovňové konfigurace 
občanské společnosti/veřejné sféry. RECON rozšiřuje poznání procesu rozšíření EU: přeměnu a 
konsolidaci demokracie v nových členských státech a celkové výzvy způsobené globalizací v 
tradičních demokraciích. RECON určuje strategie, kterými by může být demokracie posílena a 
občanská participace zvýšena, a poskytuje sadu politických doporučení v souladu s těmito strategiemi. 
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8.  WS Debate - Stimulating Policy Debate on Women and Science Issues in Central Europe  

Koordinátor české části výzkumu: Mgr. Marcela Linková 
Poskytovatel: European Commission  
Doba řešení projektu: 2006–2008 
 
Cílem projektu je podpora vzniku širší veřejné debaty – a následně také politické – o situaci a 
možnostech žen ve vědě. Hlavní snahou je ovlivnění současné politiky směrem k překonání propasti 
mezi vytvářením politických opatření a programů a veřejným chápáním problémů spojených 
s tematikou žen ve vědě. Součástí projektu je také snaha o zvýšení genderového povědomí mezi tvůrci 
a tvůrkyněmi politik, vědkyněmi a vědci, mezi širokou veřejností, která se o současný stav vědy a její 
vývoj zajímá, a také v médiích. Výstupem projektu jsou publikace analyzující situaci žen ve vědě v 
České republice, Maďarsku, Slovensku, Slovinsku a Polsku. 

9.  Research on Social Sciences and Humanities: Sharing Experiencies and Discussing 
Methodological  Approaches  

Řešitelka české části výzkumu: Mgr. Alice Červinková 
Poskytovatel: ASO Brno 
Doba řešení projektu: 2007–2007 

Studia vědy a technologií mají dlouhou tradici ve zkoumání vědeckých kultur a praktik. Mnoho 
současných studií vychází z předpokladu, že věda je úzce svázaná se společností. Nicméně pozornost 
výzkumníků je zaměřena především na technické, přírodní a lékařské vědy. Sociální a humanitní vědy 
stojí na okraji zájmu, ačkoliv tyto vědecké disciplíny významně přispívají k utváření znalosti o světě a 
jejich výstupy se mohou šířit z akademických pracovišť ještě rychleji než výstupy věd přírodních a 
technických. V rámci workshopů v Praze a Vídni byly prezentovány konkrétní výzkumy o 
metodologických aspektech zkoumání sociálních a humanitních věd. Důležitým cílem těchto 
workshopů bylo také vytvoření sítě výzkumníků a výzkumnic, kteří se pohybují na poli zkoumání 
humanitních a sociálních věd, a tím přispět k rozvoji akademické debaty a další výzkumné spolupráce. 

10.  Sociální antropologie v postsocialismu - Monotematické číslo Sociologického časopisu / Czech 
Sociological Review 43 (1), 2007  

Řešitel: PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D. 
Poskytovatel: International Visegrad Fund Bratislava  
Doba řešení projektu: 2007–2007 
 
Monotematické číslo SČ/CSR věnované sociální antropologii (v) postsocialismu přináší bohatý výběr 
etnograficky i teoreticky zaměřených příspěvků. Úvodní programová stať prof. Chrise Hanna (Institut 
Maxe Plancka pro sociální antropologii, Halle), vyzývající k syntéze západní sociální antropologie a 
východoevropského národopisu na půdě antropologických a etnologických akademických institucí ve 
střední a východní Evropě, vyvolala pozoruhodnou diskusi, jíž se zúčastnili přední vědci z regionu i ze 
západní Evropy a USA. Doslovná anglická mutace celé diskuse byla publikována jako working paper 
MPISA na adrese http://www.eth.mpg.de/pubs/wps/pdf/mpi-eth-working-paper-0090.pdf, aby byla co 
nejdříve dostupná zahraničním zájemcům. Monotematické číslo dále přináší soubor empiricky 
založených etnografických studií věnovaných různým závažným problémům, jimž čelí 
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postsocialistické společnosti střední a východní Evropy – tématy, o nichž pojednávají jednotlivé 
příspěvky, jsou náboženský a etnický konflikt, uplatnění sociálního kapitálu z dob reálného socialismu 
v prostředí privatizovaných podniků, transnacionální migrační sítě, homosexuální turistika a prostituce, 
rozpory spojené s profesionalizací zaměstnanců neziskových organizací, marginalizace romské 
komunity. Autory studií jsou mladí sociální antropologové a antropoložky ze středoevropských 
postsocialistických zemí a ze Spojených států. Rubriky Recenze a Zprávy mapují nedávné dění v 
oblasti sociální antropologie postsocialismu v České republice i v zahraničí. Editoři: Yasar Abu Ghosh, 
Jakub Grygar, Marek Skovajsa. 

11.  Public/Private Funding of Higher Education: a Social Balance  

Řešitel: prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. 
Poskytovatel: European Commission  – Socrates 
Doba řešení projektu: 2007–2008 

Cílem projektu je poskytnout spolehlivá data a informace o pravé a efektivní distribuci nákladů  
vysokoškolského vzdělávání. Podíly veřejných a soukromých nákladů jsou počítány pro studenty 
různého socioekonomického původu, reflektujíce společenskou nerovnost a sociální exkluzi. Projekt 
poskytuje srovnání mezi jednotlivými státy jak na mikroekonomické, tak na makroekonomické úrovni. 
Propojením analýzy podílu všech přímých i nepřímých veřejných a soukromých nákladů na vzdělání 
s analýzou sociálně-ekonomického prostředí, ze kterého studenti pocházejí, je novým a jedinečným 
přínosem tohoto projektu. 
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3.6. Projekty aplikovaného výzkumu řešené na základě hospodářských 
smluv a odborné expertizy 

3.6.1. Projekty aplikovaného výzkumu 

Tabulka 3. 3 – Projekty výzkumu a vývoje řešené na základě hospodářských smluv v roce 2007 
zadavatel název projektu uplatnění 
Český statistický 
úřad 

Obraz Českého statistického úřadu u 
české veřejnosti 2007  

Zadavatel využívá výsledků průzkumu 
při rozvoji organizace a komunikaci 
s veřejností. 

City University of 
Hong Kong 

Vyrovnávání se s minulostí u české 
veřejnosti 

Zadavatel používá výsledky průzkumu 
ve své vědecké práci a publikacích o 
vyrovnávání se s minulostí 
v postkomunistických zemích. 

University of 
Wolverhampton 

Postoje české veřejnosti k českému 
a slovenskému jazyku 

Zadavatel používá výsledky průzkumu 
v rámci řešení svého grantového 
projektu na téma průniku angličtiny do 
národních jazyků. 

FOCUS Hodnotové orientace české 
veřejnosti 

Zadavatel používá výsledky průzkumu 
jako podkladů při řešení projektu 
analýzy hodnotových orientací obyvatel 
postkomunistických zemí. 

Fórum 50 % Názory české veřejnosti na 
zastoupení žen v politice 

Zadavatel používá výsledky průzkumu 
pro analýzu svého působení v oblasti 
prosazování politiky rovných příležitostí 
mužů a žen. 

Advokátní 
kancelář JUDr. 
Filip Horák 

Názory české veřejnosti na výši 
odškodnění pro pozůstalé tragické 
události 

Zadavatel používá výsledky průzkumu 
při jednání o odškodném ve 
vedených soudních případech. 

Správa úložišť 
radioaktivních 
odpadů 

Veřejné mínění v lokalitách 
zvažovaných pro zřízení úložiště 
radioaktivního odpadu 

Zadavatel používá výsledky průzkumu 
při rozvoji organizace a komunikaci 
s veřejností. 

Univerzita Karlova 
v Praze 

Mediální výchova v současné české 
rodině 2007 

Zadavatel používá výsledky 
předvýzkumu k analýze designu šetření, 
jehož hlavní část bude realizována 
v roce 2008. 

Úřad vlády ČR Postoje české veřejnosti 
k připravované reformě veřejných 
financí 

Zadavatel používá výsledky průzkumu 
jako zpětné vazby a ke komunikaci 
s veřejností. 

Univerzita Karlova 
v Praze 

Vztah publika k televizní seriálové 
produkci 

Zadavatel využívá výsledky průzkumu 
v rámci řešení svého grantového 
projektu. 

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

 

 



 

 49

3.6.2. Odborné expertiizy 

Přehled odborných expertiz vypracovaných v roce 2007: 

• Benáček, V. 2007. Public-Business Sector Alliance for Investment Attraction, Innovation and 
Export Development - Comparative Study of Development Policies of 12 Countries. 
Washington a Santiago a VB. Report za Českou republiku a expertiza pro země Latinské 
Ameriky. Sociologický ústav AV ČR, Praha. Zadavatel: OSN-ECLAC. 

• Houžvička, V. 2007. Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí. 
Expertní studie. Sociologický ústav AV ČR, Praha. Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních 
věcí ČR. 

• Křížková, A. 2007. Genderová diferenciace motivací vstupu do podnikání, kombinace 
pracovního a rodinného života a faktorů rozvoje malého podnikání v ČR (kvalitativní 
sociologická studie). Studie pro projekt: Sociálně ekonomické postavení osob samostatně 
výdělečně činných ve společnosti - 1J 047/05-DP1, Program Moderní společnost a její 
proměny. Sociologický ústav AV ČR, Praha. Zadavatel: Výzkumný ústav práce a sociálních 
věcí ČR. 

• Lux, M., P. Sunega, T. Kostelecký. 2007. Dostupnost bydlení v Praze. Hlavní faktory 
ovlivňující nízkou finanční dostupnost vlastnického bydlení v Praze. Expertní studie. 
Sociologický ústav AV ČR, Praha. Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 

• Lux, M., P. Sunega. 2007. Nástroje zvyšující dostupnost bydlení. Teoretické a empirické 
zhodnocení vybraných nástrojů bytové politiky. Expertní studie. Sociologický ústav AV ČR, 
Praha. Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

• Lux, M., P. Sunega. 2007. Orientační prognóza vybraných podmínek bydlení v ČR do roku 
2020. Expertní studie. Sociologický ústav AV ČR, Praha. Zadavatel: Vysoká škola báňská – 
Technická univerzita Ostrava. 

• Mansfeldová, Z., P. Rakušanová. 2007. Bertelsmann Reform Index Czech Republic 2007. 
Expertní studie. Sociologický ústav AV ČR, Praha. Zadavatel: Bertelsmann Stiftung. 

• Mansfeldová, Z., P. Rakušanová.  2007. Bertelsmann Transformation Index Czech Republic 
2007. Expertní studie. Sociologický ústav AV ČR, Praha. Zadavatel: Bertelsmann Stiftung. 

• NKC SOÚ AV ČR, v.v.i. 2007. Recommendations to Improve the Gender Balance in 
European Metrology. Expertní studie. Sociologický ústav AV ČR, Praha. Zadavatel: iMERA, 
projekt 6. RP ERA-NET Implementing the Metrology European Research Area. 

• Rakušanová, P., L.Veselá 2007. Analýza výzkumu poslankyň Parlamentu ČR. Expertní studie. 
Sociologický ústav AV ČR, Praha. Zadavatel: Fórum 50 %. 
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• Rakušanová, P. 2007. Sdružení Hasičů Čech Moravy a Slezska jako vitální součást občanské 
společnosti. První výsledky výzkumu SH ČMS. Praha, analýza pro potřeby SH ČMS. 
Sociologický ústav AV ČR, Praha. Zadavatel: Sdružení Hasičů Čech Moravy a Slezska 

• Večerník, J. 2007. Tackling Child Poverty and Promoting the Social Inclusion of Children. 
Expertiza za ČR. Sociologický ústav AV ČR, Praha. Zadavatel: EU NETWORK OF 
INDEPENDENT EXPERTS ON SOCIAL INCLUSION. 

• Vobecká J. a kol. 2007. Sociálně prostorová diferenciace Prahy. Podkladová analytická studie. 
Sociologický ústav AV ČR, Praha. Zadavatel: Útvar rozvoje hl. města Prahy. 

• CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., 2007. Veřejné mínění v lokalitách zvažovaných pro zřízení 
úložiště radioaktivních odpadů. Závěrečná zpráva z výzkumu včetně grafického zpracování, 
přílohových tabulek třídění 1. a 2. stupně a technické zprávy z výzkumu. Sociologický ústav 
AV ČR, Praha. Zadavatel: Správa úložišť radioaktivních odpadů. 

• CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., 2007. Obraz Českého statistického úřadu u české veřejnosti. 
Závěrečná zpráva z výzkumu včetně grafického zpracování, přílohových tabulek třídění 1. a 2. 
stupně a technické zprávy z výzkumu. Sociologický ústav AV ČR, Praha. Zadavatel: Český 
statistický úřad. 

3.7. Publikační výstupy  

Vědecké poznatky a výsledky výzkumů byly zveřejňovány ve vědeckých publikacích, domácích i 
zahraničních, prezentovány na seminářích, národních a mezinárodních konferencích a byly k dispozici 
orgánům státní správy, vzdělávacím a dalším institucím. Databáze pořízené v rámci výzkumných 
projektů byly zpřístupňovány odborné veřejnosti v Sociologickém datovém archivu pro jejich další 
využití ve výzkumu a při výuce. 

V roce 2007 ústav vydal 6 čísel (4x česky, 2x anglicky) recenzovaného impaktovaného oborového 
periodika Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 13 samostatných odborných 
recenzovaných monografií a dalších 11 odborných recenzovaných publikací v edici Sociologické 
studie / Sociological Studies. Dále vydával následující odborné časopisy a ročenky: Data a výzkum – 
SDA Info;  Gender, rovné příležitosti, výzkum; Historická demografie; Kontext: časopis pro gender a 
vědu; Naše společnost; newsLetter a sociologický webzin SOCIOweb. Přehled veškerých vydaných 
publikací a časopisů uvádí příloha 6. 

3.7.1. Publikační činnost Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., za rok 2007 

Rozsah a strukturu publikační činnosti výzkumných pracovníků ústavu dokumentuje následující 
tabulka. Je sestavena tak, aby odrážela dvě hlediska: celkovou publikační činnost a současně také 
publikační činnost, která je uplatněna v databázi Rady pro výzkum a vývoj ČR – RIV. Zachycuje také 
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ty  výsledky pracovníků ústavu, které byly publikovány v odborných časopisech a knihách vydaných 
jinými institucemi v ČR a v zahraničí. Seznam jednotlivých publikací je v příloze 5. 

Tabulka 3.4 – Přehled publikační činnosti Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., za rok 2007 

Typ dokumentu (zdroj: ARL/ASEP) jazyk  RIV/not RIV 
počet 
výsledků poznámka 

články v impaktovaných časopisech  cizojaz RIV 7   
články v impaktovaných časopisech  české RIV 6   
články v recenzovaných časopisech  cizojaz RIV 9   
články v recenzovaných časopisech  české RIV 33   
články v odborných časopisech  cizojaz not RIV 2   
články v odborných časopisech  české not RIV 27   
monografie recenzované cizojaz RIV 6   
monografie recenzované české RIV 22   
kapitola v monografii recenzované cizojaz RIV 18   
kapitola v monografii recenzované české RIV 39   
kapitola v monografii nerecenzované české not RIV 1   
konferenční sborník recenzovaný cizojaz RIV 1   
konferenční příspěvek v recenzovaném sb. české RIV 14   
konferenční příspěvek v nerecenzovaném sb. cizojaz not RIV 11   
konferenční příspěvek v nerecenzovaném sb. české not RIV 4   
recenze   not RIV 18   
elektronický dokument   RIV 35   
elektronický dokument   not RIV 1   
uspořádání akce   RIV 29   
výzkumné zprávy   not RIV 71 sběr dat 2008 
výzkumné zprávy   RIV 34 sběr dat 2007 
novinový článek   not RIV 55   
interní tisk   not RIV 2   
monografie nerecenzované  české not RIV 2   
Celkem záznamů v databázi ARL/ASEP     447   
Z toho zařazeno do RIV     253   

Zdroj: Databáze ARL/ASEP. 
Poznámka: Výsledky za rok 2007 registrované v databázi ARL/ASEP k 30. 5. 2008. 

3.8. Mezinárodní spolupráce 

Výzkumné aktivity probíhaly v souladu se současnými trendy v mezinárodním kontextu, a přesahovaly 
tak oblast národní vědy. Výzkum byl realizován ve spolupráci se zahraničními partnery; ústav je 
členem řady mezinárodních organizací, v řadě z nich reprezentuje Českou republiku. V roce 2007 
vzrostl průnik do 6. rámcového programu EU (6. RP) a byly podány další projekty do 7. rámcového 
programu EU (7. RP). Konference uspořádané pracovníky SOÚ AV ČR, v.v.i., v roce 2007 dosáhly 
významných ocenění od mezinárodní sociologické obce. Zvýšila se také účast mladých doktorandů a 
vědeckých pracovníků na zahraničních stážích a zapojení do doktorských zahraničních programů. SOÚ 
AV ČR, v.v.i., realizoval již patnáctý výzkum v rámci mezinárodního programu ISSP (International 



 

 52

Social Survey Programme) – v roce 2007 se jednalo o modul „Volný čas a sport“. Pokračovala 
spolupráce Sociologického datového archivu s partnerskými mezinárodními institucemi.  

Tabulka 3.4 – Mezinárodní vědecká spolupráce Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., dle vybraných 
forem vědeckých aktivit 

Počet uspořádaných konferencí s účastí zahraničních vědců 7
Počet aktivních účastí pracovníků ústavu na mezinárodních konferencích 124
Počet přednášek přednesených na těchto konferencích 119
Počet posterů 5
Počet přednášejících na zahraničních univerzitách 2
Počet členství v redakčních radách mezinárodních časopisů 5
Počet členství v orgánech mezinárodních vědeckých organizací 14
Počet přednášek zahraničních hostů v ústavu 4
Počet grantů a projektů financovaných ze zahraničí  11

 z toho z programů EU 9
Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 

3.9. Pedagogická činnost a spolupráce s vysokými školami 

Spolupráce s vysokoškolskými institucemi patří k prioritám vědecké orientace ústavu. Ústav se přímo 
podílel na realizaci doktorandských studií v oblasti sociologie, řada pracovníků se podílela na výuce ve 
více studijních oborech, ústav zprostředkovával přenos vědeckého zkoumání a výzkumných výsledků 
do vysokoškolské výuky a zpřístupňoval výzkumnou infrastrukturu vysokoškolským pedagogům a 
studentům.  

Vybrané souhrnné údaje o pedagogické činnosti jsou uvedeny v tabulkách 3.5 až 3.12.  

Tabulka 3.5 – Zapojení doktorandů do výzkumu v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i., v roce 2007 

Počet absolventů doktorského studia 4
Počet doktorandů k 31. 12. 2007 35
Počet nově přijatých v roce 2007 6
Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
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Tabulka 3.6 – Celkový rozsah pedagogické činnosti pracovníků Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., 
v roce 2007 

 
Letní 

semestr 
Zimní 

semestr 
Počet odpřednášených hodin na VŠ  
v programech bakalářských/magisterských/doktorských  1213 1091 
Počet hodin přednášek/seminářů/cvičení  
v bakalářských programech 630 536 
Počet hodin přednášek/seminářů/cvičení  
v magisterských programech 583 555 
Počet pracovníků ústavu působících na VŠ  
v programech bakalářských/magisterských/doktorských 21 21 

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

Tabulka 3.7 – Pedagogická činnost pracovníků ústavu v roce 2007: doktorské studium 

VŠ název předmětu / identifikace výukového programu  počet hodin
Fakulta architektury ČVUT Seminář pro doktorandy – Metody sociálního 

výzkumu v urbanismu a architektuře 
4

FSV UK Institut sociologických studií – doktorský program 15
FSV UK Institut ekonomických studií – doktorský program 1
FF UK Katedra sociologie – doktorský program 4
Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 

Tabulka 3.8 – Pedagogická činnost pracovníků ústavu v roce 2007: magisterské studium 

VŠ název předmětu / identifikace výukového programu  počet hodin
Fakulta přírodovědecká 
UJEP Ústí n. Labem 

Sociologie 13

Fakulta sociálně-ekonomická 
UJEP Ústí n. Labem 

Komunikace 26

FF UK Kognitivní přístupy v metodologii průzkumu 26
FF UK Vybrané kapitoly z metod a technik soc. výzkumu 26
FF UK Česko-německé vztahy po roce 1945 26
FF UK Kvalitativní metodologie výzkumu 26
FF UK Kritická globální studia 26
FF UP Olomouc Britský parlamentarismus 26
FF UP Olomouc Volby a volební systémy 26
FHS UK Genderová struktura české společnosti 22
FHS UK Gender, globalizace a sociální hnutí 28
FHS UK Občanská společnost, občanství a demokracie 26
...pokračování na následující straně



 

 54

dokončení tabulky... 
VŠ název předmětu / identifikace výukového programu  počet hodin
FHS UK Občanská společnost v EU 26
FHS UK, KŘSZSO Kvantitativní metody výzkumu v praxi 21
FHS UK, KŘSZSO Praktikum – elementární zpracování dat 

z kvantitativního výzkumu 
12

FSS MU Brno Multivariační analýza dat 26
FSS MU Brno Základy marketingového výzkumu 26
FSV UK Politická komunikace 12
FSV UK Politika a média 26
FSV UK Analýza a interpretace mediálních textů 26
FSV UK Sociologie genderu a rodiny 26
FSV UK Praha – kapitoly ze sociologie města 26
FSV UK Úvod do sociologie města 26
FSV UK Management sociálních dat a datové archivy 26
FSV UK Analytické metody výzkumu pro sociology 26
FSV UK Management dat 26
FSV UK SPSS a základy analýzy dat 78
FSV UK Statistika pro magistry 26
FSV UK Úvod do statistiky 39
FSV UK SPSS a analýza dat 39
FSV UK Statistika II. 78
FSV UK Výzkum trhu II. 26
FSV UK SAS a víceúrovňové modely 26
FSV UK Klíčové problémy vývoje sociální struktury 26
FSV UK Diplomový seminář 26
FSV UK Výzkumné kolokvium 26
FSV UK Sociální struktura ČR 26
FSV UK Sociální struktura ČR: stav, vývoj, Srovnání s EU 26
FSV UK Diplomový seminář (zimní část). 26
FSV UK Výzkumné kolokvium 26
FSV UK Empirický výzkum 26
FSV UK Globalizace jako sociolog. a antropolog. problém 26
PřF UK Gender a rodina 17
PřF UK Metody sociologického výzkumu v geografii 26
Univerzita Jana Ámose 
Komenského Praha 

Politologie a státověda 52

Univerzita Jana Ámose 
Komenského Praha 

Andragogický výzkum 52

VŠE Praha Sociální politika 78
Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
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Tabulka 3.9 – Pedagogická činnost pracovníků ústavu v roce 2007: bakalářské studium 

VŠ název předmětu/ výukového programu počet hodin
CERGE-EI a FHS UK Ideas Behind Politics: Communism, Post-Communism 

and Civil Society in Central Europe 
52

CERGE-EI a FHS UK European Integration from Central European 
Perspective 

52

Collegium Hieronymi 
Pragensis 

Societies in the new EU Member Countries: Related 
Topics in Social Change in the East Central Europe 

56

ETF UK Sociologie 52
ETF UK Metody a techniky sociálního výzkumu 26
Fakulta sociálně-ekonomická 
UJEP Ústí n. Labem 

Základy politologie 26

FSV UK International Finance 28
FSV UK International Trade 56
FSV UK Občanská společnost v sociologické perspektivě 26
FSV UK Data management 26
FSV UK Bakalářský seminář 26
FSV UK Kvantitativní praktika II 52
FSV UK Bakalářský seminář (zimní část) 26
FSV UK Kvantitativní praktika I. 26
FSV UK Velké empirické výzkumy ČR 26
FSV UK Obecné postupy při psaní analytických studií 26
FSV UK Statistika II. 39
FSV UK Data management pro bakaláře 9
Přírodovědecká fakulta UK Základy sociologie pro geografy 26
Vysoká škola veřejné správy 
a mezinárodních vztahů 

Metodologie výzkumu v sociálních vědách 28

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

Tabulka 3.10 – Pedagogická činnost pracovníků ústavu v roce 2007: vedení závěrečných 
studentských prací 

 počet
Vedení bakalářských prací 23
Vedení magisterských prací 39
Vedení doktorských prací 18
Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
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Tabulka 3.11 –  Členství v oborových radách doktorského studia v průběhu roku 2007 

jméno člena název instituce 
M. Čermáková  Oborová rada programu Sociologie na Fakultě sociálních věd Univerzity 

Karlovy 
M. Illner Oborová rada programu Sociologie na Fakultě sociálních věd Univerzity 

Karlovy 
M. Illner Oborová rada programu Veřejná a sociální politika na Fakultě sociálních věd 

Univerzity Karlovy 
T. Kostelecký Oborová rada studijního oboru Regionální a politická geografie na 

Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy 
K. Plecitá  Oborová rada doktorského programu Sociologie na Fakultě sociálních věd 

Univerzity Karlovy 
M. Tuček Oborová rada doktorského studijního programu Sociologie na Fakultě 

sociálních věd Univerzity Karlovy 
Z. Vajdová Oborová rada doktorského studijního programu Regionální a sociální rozvoj na 

Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity  
J. Večerník Oborová rada programu Veřejná a sociální politika na Fakultě sociálních věd 

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

 

Tabulka 3.12 – Projekty řešené ve spolupráci s vysokými školami v roce 2007 

Spolupracující VŠ název projektu 
Fakulta sociálních věd UK (CESES UK) Sociální a kulturní soudržnost v diferencované 

společnosti 
VŠE Praha, Fakulta podnikohospodářská Vliv změn světa práce na kvalitu života 
Masarykova univerzita v Brně Detradicionalizace a individualizace náboženství v 

České republice a jejich sociopolitické a 
socioekonomické důsledky 2006–2008 

CESES FSV UK Sdílené hodnoty a normy chování jako zdroj 
posilování sociální koheze a překonávání negativních 
dopadů sociální diferenciace v ČR 

Česká zemědělská univerzita, 
Přírodovědecká fakulta UK Praha 

Sociální kapitál jako faktor ovlivňující regionální 
disparity a regionální rozvoj 

 
Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
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3.10. Vědecké konference a semináře  

Vědecké konference 

Nejvýznamnější vědecké konference pořádané nebo spolupořádané Sociologickým ústavem AV ČR, 
v.v.i., v roce 2007: 

• Matějů, P., M. Smith, B. Javorová, J. Basl, N. Simonová, P. Soukup, J. Straková, A. Veselý. 
2007. ISA RC28 Spring Meeting „Social Inequality and Mobility in the Process of Social 
Transformation“ [Konference sekce RC28 ISA „Sociální nerovnosti a mobilita v procesu 
sociální transformace“]. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Fakulta sociálních studií 
Masarykovy univerzity, Brno 24.–27. 5. 2007. 

Ve dnech 24.–27. 5. 2007 byla ve spolupráci s Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity 
uspořádána Mezinárodní konference Výboru pro sociální stratifikaci Mezinárodní sociologické 
asociace (ISA). Coby hlavní organizátoři jsme jako hlavní téma konference navrhli: „Sociální 
nerovnosti a mobilita v procesu sociální transformace“. Jedná se o nejprestižnější konferenční setkání v 
oblasti sociálněvědního výzkumu na světě. Tato mezinárodní konference sekce RC28 byla vůbec 
největší ve své historii: zúčastnilo se jí 152 vědců z celého světa (z toho bylo 138 účastníků ze 
zahraničí) a předneseno bylo 116 příspěvků ve 29 panelech. Všichni členové oddělení sociologie 
vzdělání a stratifikace zde prezentovali hlavní výsledky svých projektů. 

• Mansfeldová, Z. 2007. World of work and quality of life in globalized economy [Svět práce a 
kvalita života v globalizované ekonomice]. Mezinárodní konference. VŠE Praha, Sociologický 
ústav AV ČR, v.v.i., Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Praha 13.–14. 9. 2007.  

Mezinárodní konference si kladla za cíl přispět k poznání stavu a úrovně kvality pracovního života v 
podmínkách globalizované ekonomiky, s akcentem na ČR. Jejím záměrem bylo odhalit a identifikovat 
nová rizika spojená s rozvojem a rozšiřováním moderních přístupů v ekonomice organizací a 
managementu, se zaváděním progresivních technologií a změnou charakteru práce, se sociálními, 
ekonomickými a dalšími změnami. Konference poskytla svými příspěvky podněty pro státní správu, 
podnikatelskou sféru i neziskové organizace a přispěla k formulaci návrhů na vhodné způsoby řešení 
problémů světa práce pro oblast ekonomiky a managementu organizací, aby se minimalizovaly 
negativní dopady předpokládaných změn a zvýšila účinnost prevence rizik.
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• Křížková, A., R. Dudová, Z. Uhde, E. Nechvátalová, Š. Hastrmanová, J. Hampejzová, H. 
Hašková, H. Maříková, M. Vohlídalová. 2007. Konference Rodičovská práce nebo rodičovská 
dovolená? Sociologický ústav AV ČR, , v.v.i, Praha 16. 10. 2007. 

Zajištění kombinace pracovního a rodinného života je rozhodující pro životní spokojenost českých 
rodin. Slaďování práce a rodiny by se mělo stát důležitým politickým tématem v kontextu současných 
demografických změn a požadavků na dosahování rovnoprávného společenského postavení mužů a 
žen. Konference se zaměřila na téma rodičovství v rané fázi života dítěte a na jeho genderové 
zarámování sociální a rodinnou politikou, podmínkami trhu práce, politikou zaměstnanosti, 
(ne)dostupností institucionální péče o děti a rozdělením práce v rodinách. Cílem bylo jednak otevřít 
odbornou a veřejnou diskusi nad změnami v české rodinné politice, které jsou obsaženy v návrhu 
reformy veřejných financí a jednak ukázat, že rodičovství a péče o děti by měly být jednou z hlavních 
společenských hodnot. Konference proběhla pod záštitou Vladimíra Špidly, Eurokomisaře pro 
zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti. 

• Piscová, M., M. Čermáková, M. Bahna, J. Krejčí. 2007. Slovensko-české sociologické dni. 1. 
–2. října 2007, Smolenice, Slovensko. 

Konference navazovala na dvě předchozí setkání českých a slovenských sociologů. Specifickým cílem 
je přispívat k udržování, obnovování a prohlubování vztahů mezi komunitami sociálních vědců v obou 
zemích, jejichž význam je dán předchozím propojením vědeckých obcí ve společném státě. Program 
byl zaměřen na výsledky výzkumu ve třech oblastech: Demografické trendy a sociální souvislosti, 
Zájmové skupiny, občanské skupiny, občanská participace, Regiony – problémy a souvislosti rozvoje. 
Konferenci organizoval Sociologický ústav SAV ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR, 
v.v.i. 

 

Další konference a workshopy realizované v roce 2007: 

• Konference Podpora žen ve vstupu do politiky: možnosti uplatnění pozitivních nástrojů. 

• Konference Souvislosti soukromého a pracovního života v ČR.. 

• Konference Trans/formace: gender, věda a společnost.  

• Mezinárodní workshop Missing Links? Citizenship, Civil Society & Political Parties in 
European Constitutional Politics. 

• Mezinárodní workshop New Trends in Corruption Research: What Can Research Contribute 
to Anticorruption Policy? 

• Mezinárodní workshop Scientific excellence and 'sexy' research. 

• Mezinárodní workshop The Challenge of Socio-economic Cohesion in the Enlarged 
European Union (SOCCOH). 
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• Dva mezinárodní workshopy Research on Social Sciences and Humanities: Sharing 
Experiences and Discussing Methodological Approaches. 

Vědecké semináře 

V r. 2007 ústav uspořádal dva cykly veřejně přístupných odborných seminářů a diskusí, které 
zaznamenaly příznivý ohlas a vysokou návštěvnost. Celkem bylo zorganizováno 11 seminářů a dvě 
mimořádné přednášky zahraničních hostů: 

• Josef Basl: Počítačová gramotnost patnáctiletých žáků – dílčí téma pro výzkum 
vzdělanostních nerovností.  

• Dana Hamplová: Kdo jsou svobodné matky v České republice? 

• Michael Smith: Status, political orientations and the perception of corruption in the Czech 
Republic. 

• Petr Soukup, Ladislav Rabušic: Statistická významnost a její problémy. 

• Marcela Linková, Alice Červinková:  „Nezapomeňte dávat věci do RIVu“: jak souvisí 
vytváření a vykazování znalostí ve vědě? 

• Jana Vobecká: Venkovské obyvatelstvo v České republice, vymezení a charakteristiky. 

• Jana Stachová, Zdenka Vajdová: Sociální sítě v regionální politice. 

• Jan Urban, Milan Ščasný: Subjektivní hodnocení zdravotních rizik souvisejících s pracovním 
procesem. 

• Marie-Claude Maurel: Local Actors Facing the European Model Social Learning in 
LEADER Approach. 

• Radka Dudová: Kvalitativní výzkum porozvodového mateřství a otcovství. 

• Tomáš Čížek: Nové služby Sociologického datového archivu. Moderní trendy v ukládání, 
poskytování a prezentaci dat. 

• Petr Sunega: Vliv podmínek bydlení na zamýšlenou migraci české populace za prací. 

• Audun Offerdal: Deliberative Democracy. 
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3.11. Aplikovaný výzkum 

Řešení výzkumného záměru bylo prohloubeno o cílenou spolupráci v rámci aplikovaného výzkumu a 
podpory aktuálních potřeb společenské praxe. V rámci záměru byly vytvářeny informační zdroje a 
aktivity pro intervenci směrem k podpoře akcelerace rozvoje znalostní společnosti a k průniku 
vědeckého poznání k veřejnosti. V roce 2007 celkem 13 z projektů podpořených ze státního rozpočtu 
bylo řešeno ve spolupráci s institucemi státní správy a podnikatelskou sférou pro potřeby cíleného 
výzkumu. Dalších 10 projektů bylo řešeno na základě hospodářských smluv pro účely přímé aplikace v 
praxi. V praxi se uplatňují též výsledky řady dalších projektů.  

 

3.12. Veřejně přístupná výzkumná infrastruktura 

Významnou součástí činnosti je systematická podpora a rozvoj moderní, se standardem vyspělých 
zemí srovnatelné infrastruktury výzkumu a vědeckého bádání. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., je 
vydavatelem jediného českého recenzovaného, impaktovaného oborového periodika v oblasti 
sociologie Sociologický časopis / Czech Sociological Review, dále provozuje Sociologický datový 
archiv, který je jediným veřejně přístupným zařízením tohoto druhu v ČR, a veřejně přístupnou 
Sociologickou knihovnu. Další prvky výzkumné infrastruktury tvoří Naše společnost – dlouhodobý 
výzkumný program Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) SOÚ AV ČR, v.v.i, s tazatelskou sítí 
pro výzkum veřejného mínění a s rozsáhlou dokumentační činností a Národní kontaktní centrum – 
Ženy a věda. NKC-ŽV se zaměřuje na podporu řešení genderové problematiky a otázek rovných 
příležitostí v oblasti vědy. 

3.12.1. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 

Recenzovaný oborový vědecký časopis, který patří mezi impaktované časopisy, je citován v Current 
Contents/Social&Behavioral Sciences (CC/S&BS), v počítačové databázi Social SciSearch a v 
aktuálních oznámeních Research Alert, publikacích Institute of Scientific Information (ISI), USA. 
Obsah časopisu a plná znění statí jsou uveřejněna na internetu na adrese: http://sreview.soc.cas.cz. 
V roce 2007 vyšel ročník 43, č. 1–6, z toho dvě čísla v angličtině. Celkový objem celého ročníku je 
1236 stran.
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3.12.2. Sociologický datový archiv SOÚ AV ČR, v.v.i.  

Sociologický datový archiv SOÚ AV ČR, v.v.i., slouží jako národní, veřejně přístupný archiv datových 
souborů ze sociálních výzkumů pro účely jejich dalšího využití v oblasti akademického výzkumu a 
výuky. V roce 2007 byl úspěšně ukončen projekt přechodu na mezinárodní standard dokumentace dat 
DDI-DTD a na novou technologii poskytování datových služeb založenou na systému NESSTAR, 
který umožňuje publikaci dat na internetu, prohledávání dokumentace dat, kontroluje přístup k datům, 
umožňuje stahování dat a řešení řady analytických úloh prostřednictvím internetu. Tento počin se stal 
východiskem pro zapojení do mezinárodního projektu organizace CESSDA, jehož cílem je vybudování 
společného evropského systému sociálněvědních datových služeb. Projekt byl zařazen do mapy 
budování velkých evropských infrastruktur ESFRI a v lednu 2008 byla zahájena jeho přípravná fáze v 
7. RP. Aktivity SDA dále probíhaly ve všech hlavních oblastech činnosti: (a) akvizice a archivace dat, 
(b) datové služby pro badatelský výzkum a výuku: poskytování datových souborů, konzultace, přístup 
k analytickým publikacím, informační a datové zdroje, (c) podpora speciálních projektů: spolupráce při 
organizaci českých šetření a zpracování dat v rámci mezinárodních programů International Social 
Survey Programme (ISSP). 

3.12.3. Sociologická knihovna 

Knihovna SOÚ AV ČR, v.v.i., je veřejně přístupnou oborovou knihovnou. V roce 2007 knihovna SOÚ 
AV ČR, v.v.i., poskytovala výpůjční, bibliograficko-informační a reprografické služby 874 
registrovaným čtenářům a dalším návštěvníkům z řad odborné veřejnosti. Celkem knihovnu navštívilo 
3 477 uživatelů, kteří uskutečnili 4 893 prezenčních i absenčních výpůjček. Počet knih dosáhl 20 441, 
roční přírůstek činil 2 096 svazků. 
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Graf 3.2 – Tematické rozdělení knihovního fondu 

Sociologie Politické vědy Antropologie, etnografie Ekonomie

Filozofie a náboženství Psychologie Výchova a vzdělávání

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

Graf. 3.3 – Statistika počtu čtenářů a výpůjček v r. 2007 
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Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
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Graf 3. 4 – Struktura přírůstku v r. 2007 

Dary Nákup Výměna Přeevidování starého fondu

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

 
 
V roce 2007 začala knihovna přispívat do souborného katalogu Caslin. Výsledkem bylo zvýšení 
požadavků na výpůjčky od jiných institucí a knihoven. Prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby 
bylo půjčeno celkem 287 knih, což představuje nárůst o 57 %. 
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Graf 3.5 – Meziknihovní služby v r. 2007 
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Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
 
Katalog knihovny je součástí souborného katalogu Akademie věd Linca a Jednotné informační brány – 
největšího souborného katalogu v ČR. 

Knihovna získala dva významné knižní dary: od profesora Jaroslava Krejčího 850 knih a 400 svazků 
od doc. Phdr. Pavla Machonina, CSc.. 

Pro čtenáře je k dispozici přístup do následujících on-line databází: EBSCO, JSTOR, PROQUEST, 
SCOPUS a Web of Knowledge. Knihovna soustavně podává informace o možnostech využívání 
elektronických informačních zdrojů. 

V roce 2007 proběhla celková revize knihovního fondu podle Knihovního zákona 257/2001 Sb. 
Výsledkem revize bylo zjištění 43 nenalezených knihovních jednotek, což je 0,3 % revidovaného 
fondu. K odpisu bylo schváleno 24 knih a zbytek doporučen ke dvěma superrevizím v následujících 
letech. 

Knihovna se aktivně zúčastňuje Dne otevřených dveří v rámci Týdne vědy a techniky, kde formou 
přednášek podává informace studentům a odborné veřejnosti nejen o službách a fondu, ale také o 
vyhledávání v souborných katalozích a meziknihovním půjčování knih. 

Pracovníci prohlubují své znalosti o elektronických zdrojích na konferenci Inforum a každoročně si 
vyměňují zkušenosti na Setkání pracovníků humanitních knihoven v Brně. 
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Knihovna zveřejňuje on-line katalog na webových stránkách Sociologického ústavu. Ze stránek je 
rovněž přímý vstup do bibliografických i fulltextových databází. Měsíčně navštívilo web knihovny 
v průměru 872 uživatelů.  

Graf 3. 6 – Návštěvnost webu knihovny v jednotlivých měsících 
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Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
 
V roce 2007 si Knihovna Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., udržela dobrou pozici v síti 
specializovaných knihoven. Zapojením do souborného katalogu Caslin zvýšila informovanost o svých 
službách a knihovním fondu také u řady uživatelů dalších veřejných knihoven z celé republiky. Do 
budoucna plánuje zaměření na propagaci využití on-line databází a zvýšení počtu výpůjček. 

3.12.4. Naše společnost – dlouhodobý výzkumný program Centra pro výzkum 
veřejného mínění 

Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) SOÚ AV ČR, v.v.i., realizuje program pravidelných 
šetření veřejného mínění zaměřený na produkci informací určených široké veřejnosti a využitelných v 
badatelském výzkumu. V roce 2007 provedlo 10 omnibusových šetření výzkumného programu Naše 
společnost, který se zaměřuje na kontinuální sledování mínění české veřejnosti. Multitematická 
struktura projektu zahrnuje celou šíři otázek politických, ekonomických, hodnotových, obecně 
společenských atd. Výsledky průzkumů byly publikovány formou pravidelných tiskových zpráv a 
odborných statí, prezentovány na dvou tiskových konferencích, datové soubory jsou volně dostupné 
v Sociologickém datovém archivu SOÚ AV ČR, v.v.i. Dále se CVVM podílelo např. na projektech 
Veřejné mínění v lokalitách zvažovaných pro zřízení úložiště radioaktivních odpadů (SÚRAO), 
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Kredibilita Českého statistického úřadu (ČSÚ), Cena zdraví (VÚBP), The Czech Public Coming to 
Terms with the Past (MacMillan Center for Intl. & Area Studies at Yale), Čeština a Slovenština 
(University of Wolverhampton), Hodnoty v postkomunistických zemích (FOCUS, Bratislava), Názory 
veřejnosti na vzdělanostní nerovnosti a životní úspěch (SOÚ AV ČR, prog. ISSP). Pokračovala také 
mezinárodní spolupráce na společných výzkumných projektech v rámci CEORG (Central European 
Opinion Research Group). 

3.12.5.  Národní kontaktní centrum – Ženy a věda (NKC) 

Cílem NKC-ŽV je přispívat k rozvoji debat o genderové rovnosti ve vědě a vzdělávání na úrovni státní 
správy, výzkumných institucí, univerzit, v rámci výzkumné komunity i v médiích, a tím působit na 
zavádění institucionálních změn ve výzkumných organizacích a nepřímo na zlepšení postavení žen a 
mladých lidí ve vědě. Přímá podpora vědkyň probíhá jednak formou osobní asistence a jednak 
prostřednictvím seminářů a workshopů, které NKC-ŽV pravidelně pořádá. Na podporu mladých lidí ve 
vědě provozuje informační portál INFOMAT (http://www.nkc.cz). 

Výzkumný zájem NKC-ŽV se soustřeďuje na oblast feministických studií vědy, procesy utváření 
vědeckého poznání a fungování výzkumných institucí z genderového hlediska. NKC-ŽV se také 
zaměřuje na ustavování počátku akademické dráhy a pozici začínajících výzkumníků a výzkumnic. 
NKC-ŽV vydává samostatné publikace a elektronický měsíčník newsLetter. 

Současné projekty: 

Knowledge, Institutions, Gender: an East-West Comparative Study (6. RP, NKC-ŽV jako koordinátor; 
Mgr. Marcela Linková), WS Debate (6. RP, NKC-ŽV jako partner za ČR; Mgr. Marcela Linková), 
Národní kontaktní centrum – ženy a věda (EUPRO, MŠMT, řešitelka Mgr. Marcela Linková), Bariéry 
(NPVII, MŠMT, řešitelka Mgr. Marcela Linková). 

3.13. Popularizační aktivity 

Popularizační aktivity Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., zahrnují především následující: 

• systematická publikace výsledků výzkumu veřejného mínění Centra pro výzkum veřejného 
mínění (CVVM), 

• vydávání sociologického webzinu SOCIOweb, 
• pořádání otevřených dveří a participace na popularizačních programech v rámci AV ČR, 
• pořádání tiskových konferencí, 
• organizace veřejně přístupných seminářů k projektům ústavu, 
• internetové stránky ústavu, 
• vydání publikací pro veřejnou popularizaci vědecké kariéry, 
• distribuce publikací, 
• spolupráce s médii. 
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3.13.1. Systematická publikace výsledků výzkumu veřejného mínění CVVM 

V rámci výzkumného programu kontinuálních šetření Naše společnost realizovaného oddělením 
CVVM je nejširší veřejnost pravidelně seznamována s výsledky výzkumů veřejného mínění. Za tímto 
účelem jsou vydávány tiskové zprávy k jednotlivým tématům výzkumů, časopis Naše společnost, 
publikovány širší studie a organizovány tiskové konference. Tiskové zprávy a studie časopisu Naše 
společnost jsou veřejně přístupné v on-line archivu CVVM (www.cvvm.cas.cz, 
http://www.soc.cas.cz/). K odběratelům patří zejména média, státní správa, studenti, analytici a 
výzkumníci v různých oborech i laická veřejnost. V návaznosti na tento program proběhlo vystoupení: 
Vinopal, J. 2007. Immediate Validation. A Technique for the Cognitive Verification of the Meaning of 
Terms in a Survey Questionnaire. 60th Annual WAPOR Conference: Public Opinion and the 
Challenges of the 21st Century, Berlin, Germany, September 19-21, a prezentace posterů Škodová, M. 
2007. Tematická agenda české veřejnosti v letech 2006-2007. MIP otázka a její užití v šetřeních 
CVVM. Poster prezentovaný na konferenci Slovensko-české sociologické dni. Smolenice, kongresové 
centrum SAV, 1.–2. 10. 2007 a Vinopal, J. 2007. Okamžitá validizace. Technika kognitivního 
ověřování pojmů v dotazníku. Poster prezentovaný na konferenci Slovensko-české sociologické dni. 
Smolenice, kongresové centrum SAV, 1.–2. 10. 2007. 

3.13.2. Sociologický webzin SOCIOweb 

SOÚ AV ČR, v.v.i., od roku 2002 vydává internetový časopis SOCIOweb (http://www.socioweb.cz), 
jehož cílem je přiblížit srozumitelnou formou problematiku sociálního výzkumu a jeho výsledky široké 
veřejnosti. Webzin je určen zejména pro studenty a novináře, středoškolským pedagogům slouží jako 
zdroj pro přípravu výuky humanitních předmětů, maturantům pro přijímací řízení na 
společenskovědních oborech VŠ, začínajícím vysokoškolským studentům sociologie a příbuzných 
specializací pro orientaci v oboru i novinářům a redaktorům v médiích v jejich každodenní práci. V r. 
2007 bylo publikováno 12 tematicky zaměřených čísel (např. mimomanželská plodnost, historická 
paměť, spolupráce v regionech, vzdělanostní nerovnosti, rodičovská dovolená, zastoupení žen v 
politice, nerovnosti a kulturní kapitál, veřejné mínění, mezinárodní migrace). Rozsah Sociowebu 
obsáhl 365 normostran. 

3.13.3. Pořádání tiskových konferencí 

Ústav uspořádal několik tiskových konferencí ve spolupráci s Tiskovým odborem AV ČR. Dále byly 
pořádány konference a workshopy k zajímavým výsledkům výzkumu na půdě SOÚ AV ČR, v.v.i., na 
Akademii věd ČR, ve vile Lanna a na dalších místech. 
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3.13.4. Internetové stránky ústavu 

Internetové stránky SOÚ AV ČR, v.v.i., (http://www.soc.cas.cz), které slouží širokému okruhu českých 
a zahraničních uživatelů z řad odborné i laické veřejnosti, jsou pravidelně aktualizovány, obsahují 
informace o ústavu, výzkumech, probíhajících konferencích a dalších aktivitách, o výsledcích a 
nabízejí řadu publikací a materiálů ke stažení. 

3.13.5. Distribuce publikací 

Publikace vydávané v SOÚ AV ČR, v.v.i., jsou rozesílány veřejným knihovnám, vysokým školám, 
nevládním organizacím, vybraným výborům Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, 
partnerským zahraničním vědeckým institucím a univerzitám a jsou distribuovány Tiskovým a edičním 
oddělením SOÚ AV ČR, v.v.i., a dalšími distribučními sítěmi. 

3.13.6. Spolupráce s médii 

Výzkumné informace z většiny projektů jsou k dispozici médiím. Systematickou spolupráci 
zprostředkovává Tiskové a ediční oddělení SOÚ AV ČR, v.v.i. Řada pracovníků Sociologického 
ústavu AV ČR, v.v.i., pravidelně poskytuje médiím osobní konzultace a rozhovory, vystupuje v 
televizních a rozhlasových pořadech a přispívá do tisku. V roce 2007 pracovníci Sociologického ústavu 
AV ČR, v.v.i., např. publikovali 55 článků v novinách a časopisech pro veřejnost.
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4. PERSONÁLNÍ CHARAKTERISTIKA SOCIOLOGICKÉHO 
ÚSTAVU AV ČR, v.v.i. 

4.1. Personální zabezpečení výzkumné činnosti   

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., měl v r. 2007 v průměru 99 pracovníků. Při přepočtu fyzického 
počtu pracovníků na úvazek 1,0 činil v roce 2007 Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., průměrný 
přepočtený počet pracovníků 84,93.  

Pracovníci Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., jsou zařazováni do kategorií a kvalifikačních stupňů 
v souladu s Kariérním řádem Akademie věd ČR a Vnitřním mzdovým předpisem Sociologického 
ústavu AV ČR, v.v.i.  

Podíl výzkumných pracovníků (data jsou dále uváděná v průměrném přepočteném počtu na 1,00 
úvazek) byl 48 %, tj. 40,74 atestovaných výzkumníků a 52 % ostatních pracovníků dále členěných na 
odborné pracovníky (35,25); infrastrukturní pracovníky zajišťující technickou a hospodářskou činnost 
(6,33)  a pracovníky v dělnických profesích (2,61). Z toho 66 pracovníků tvořilo kmenový pilíř ústavu 
spjatý s výzkumným záměrem a 18,93 pracovníků bylo zaměstnáno v režimu přijetí na řešení projektů.  

Pracovníci zařazení v kategoriích vědecký pracovník a odborný vědecký pracovník VaV se dle 
Kariérního řádu na základě atestačních řízení řadí do kvalifikačních stupňů. Kategorie vědecký 
pracovník se dále člení na kvalifikační stupně vedoucí vědecký pracovník, vědecký pracovník, vědecký 
asistent a postdoktorand. Kategorie odborný pracovník VaV se člení na kvalifikační stupeň doktorand a 
odborný pracovník. 
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Graf  4.1 –  Struktura pracovníků dle kategorií 
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Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
 

Tabulka  4.1 – Struktura zaměstnanců Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., podle dosaženého 
kvalifikačního stupně dle Kariérního řádu 

Kvalifikační stupeň počet %

Atestovaní pracovníci  40,74 48,0
5.   Vedoucí vědecký pracovník 5,9 6,9
4.   Vědecký pracovník 9,05 10,7
3b.  Vědecký asistent 3,5 4,1
3a.  Postdoktorand 10,94 12,9
2.   Doktorand 10,35 12,2
1.   Odborný pracovník VaV      1 1,2

Nepodléhající atestacím 44,19 52,0
5.  Odborný pracovník – VŠ      29 34,1
4.  Odborný pracovník – SŠ       6,25 7,4
3.  Technicko-hospodářský pracovník 6,33 7,5
2. Dělnické profese 2,61 3,1

Celkem 84,93 100
Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 

 
Z pohledu věkové struktury je Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., řazen mezi pracoviště s mladší 
věkovou strukturou. V Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i., je 72,6 % pracovníků mladších 40 let 
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(36,4 % ve věku do 30 let, 35,1 %  ve věku 31–40 let), 9,4 % tvoří pracovníci ve věku 41–50 let a 6,6 
% pracovníci starší 60 let. Věková struktura, viz tabulku 4.2, je sledována v průměrném přepočteném 
počtu pracovníků podle věku a pohlaví.  

Tabulka  4.2 – Věková struktura pracovníků podle věku a pohlaví 

Věková struktura věk do 30 let 31–40 41–50 51–60 nad 60 let celkem 
muži 8,20 14,81 1,00 5,65 2,60 32,26
ženy 23,70 14,99 6,98 4,00 3,00 52,67
Celkem 31,90 29,80 7,98 9,65 5,60 84,93

Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
 
Ženy zaujímají v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i., 62 %, muži 38 %. Největší zastoupení žen 
oproti mužům je ve věkové kategorii do 30 let, kdy ženy tvoří 74,3 % dané kategorie, naopak ve 
věkové kategorii 51–60 let tvoří muži 58,5 %. 

Graf č. 4.2. Věková struktura pracovníků 
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Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
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5. HOSPODÁŘSKÉ POSTAVENÍ SOCIOLOGICKÉHO ÚSTAVU 
AV ČR, v.v.i. 

Tato část výroční zprávy poskytuje finanční informace o skutečnostech, které jsou významné jak z 
hlediska posouzení hospodářského postavení instituce, tak z hlediska vývoje instituce a perspektivy 
rozvoje jednotlivých segmentů vědecké činnosti. 

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

V roce 2007 Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., provozoval hlavní činnost s rozpočtem 74 495 tis. Kč a 
výsledek hospodaření z této činnosti v roce 2007 činil 37 tis. Kč. 

Graf 5.1 – Struktura financování hlavní činnosti 
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Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
Struktura financování činnosti Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., byla tvořena institucionální dotací 
na výzkumný záměr a dotací na činnost v celkové výši 34 745 tis. Kč, účelovou dotací poskytnutou na 
řešení 30 projektů poskytovateli v ČR ve výši 27 625 tis. Kč, účelovou dotací ze zahraničí na řešení 11 
zahraničních projektů ve výši 5 051 tis. Kč a ostatními výnosy v celkové výši 7 074 tis. Kč (prodej 
publikací, zakázky hlavní činnosti, úroky, kurzové výnosy, odpisy, použití a tvorba fondů atd.). 
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S ohledem na charakter činnosti Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., byla struktura financování 
tvořena z 47 % institucionální dotací na výzkumný záměr (34 732 tis. Kč), 44 % projektovou činností 
(32 676 tis. Kč) a 9 % ostatními výnosy. 

Graf 5.2 –  Struktura financování dle charakteru činnosti 
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Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
 
Projektová činnost Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., byla v roce 2007 podpořena celkem 41 
projekty v celkové výši 32 676 tis. Kč. Hlavním poskytovatelem účelové dotace na řešení projektů 
v roce 2007 bylo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR s poskytnutou dotací ve výši 8 688 
tis. Kč na řešení 6 projektů, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, které poskytlo dotaci ve výši 
7 639 tis. Kč na řešení 6 projektů, Grantová agentura ČR s dotací 5 961 tis. Kč (8 projektů). Dále 
projektovou činnost podpořily zahraniční granty (Evropská komise) s dotací 5 051 tis. Kč na řešení 11 
projektů, Grantová agentura AV ČR  podpořila 6 projektů s dotací ve výši 3 002 tis. Kč, Ministerstvo 
pro místní rozvoj ČR podpořilo 2 projekty s celkovou dotací 1 251 tis. Kč a Akademie věd ČR 
podpořila 2 projekty v rámci programu Podpora projektů cíleného výzkumu s dotací ve výši 1 084 tis. 
Kč. 
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Graf 5.3 – Struktura financování výzkumného záměru a projektové činnosti dle poskytovatelů 
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Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 

 

5.2. Hospodářský výsledek roku 2007 

Z hlediska struktury nákladů vynaložil Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., na hlavní činnost ústavu 
náklady v celkové výši 74 457 tis. Kč, z toho věcné náklady činily 34 %, tj. 25 282 tis. Kč, a osobní 
náklady (mzdové náklady včetně zákonného pojištění) 66 %, tj. 49 175 tis. Kč. Průměrný výdělek 
pracovníků Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., v roce 2007 činil 31 003,- Kč. Podrobnější struktura 
nákladů a výnosů včetně % vyjádření je uvedena níže v tabulce 5.1. 

5.3. Významné skutečnosti, které nastaly až po rozvahovém dni  

Jak již bylo zmíněno kapitole 2 (Zřizovací listina SOÚ AV ČR, v.v.i., charakteristika a změny), byl 
v průběhu roku 2007 připravován vklad nemovitého majetku, Areál Jilská–Husova včetně 
odpovídajících pozemků, do spoluvlastnictví tří veřejných výzkumných institucí formou ideálního 
spoluvlastnictví.  

Dne 7. 12. 2007 zřizovatel Akademie věd ČR připravil podklady – dodatky a přílohu ke zřizovací 
listině Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.  

Návrh na vklad do Katastru nemovitostí byl podán až v následujícím roce – ke dni 1. 2. 2008, ke 
kterému byl také Katastrálním úřadem zapsán do evidence. 
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Tabulka 5.1 – Hospodářský výsledek roku 2007 
Položka rozpočtu Celkem % 

501 - Spotřeba materiálu 3 888 5,22%
502 - Spotřeba energie  369 0,50%
503 - Spotřeba ost. nesklad. dod. 273 0,37%
511 - Opravy a udržování 221 0,30%
512 - Cestovné 3 157 4,24%
513 - Náklady na reprezentaci 267 0,36%
518 - Ostatní služby 11 167 15,00%
521 - Mzdové náklady 36 736 49,34%
524 - Zákonné sociální pojištění 11 262 15,13%
527 - Zákonné sociální náklady 1 176 1,58%
531 - Daň silniční 5 0,01%
538 - Ostatní daně a poplatky 2 0,00%
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 3 0,00%
542 - Ostatní pokuty a penále 14 0,02%
545 - Kurzové ztráty 153 0,21%
548 - Manka a škody 6 0,01%
549 - Jiné ostatní náklady 2 445 3,28%
551 - Odpisy dlouh.nehmot.a hmot.majetku 3 314 4,45%

Ná
kla
dy 

Celkem náklady 74 457 100,00%
601 - Tržby za vlastní výrobky 245 0,33%
602 - Tržby z prodeje služeb 2 428 3,26%
611 - Změna stavu – nedokončená zakázka -108 -0,14%
613 - Změna stavu zásob výrobků 257 0,35%
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 5 0,01%
644 - Úroky 161 0,22%
645 - Kurzové zisky 184 0,25%
648 - Zúčtování fondů 5 595 7,51%
649 - Jiné ostatní výnosy 3 358 4,51%
691 - Příspěvky a dotace  62 370 83,72%

Vý
no
sy 

Celkem výnosy 74 495 100,00%
Hospodářský výsledek 37 0,05%

Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
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6. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ ČINNOSTI SOCIOLOGICKÉHO 
ÚSTAVU AV ČR, v.v.i. 

a. zapojení do evropského výzkumu 

Vzhledem k současnému vývoji v oblasti vědy a výzkumu se Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., již 
v průběhu roku 2007 zaměřil na vyšší zapojení do mezinárodních konsorcií v rámci prvních výzev 7. 
rámcového programu Evropské komise. Tuto strategii bude dále aktivně rozvíjet i v budoucím období. 
Zapojení do evropských projektů je v souladu s vědní  koncepcí ústavu a  ústav bude plně využívat  
schválené novely zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, včetně průvodních vyhlášek a 
souvisejících zákonů, které řeší mimo jiné i otázky kofinancování evropských projektů. 

b. prodloužení řešení výzkumného záměru 

Na základě žádosti o prodloužení řešení Výzkumného záměru Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., 
(identifikační kód AV0Z70280505) „Sociologická analýza dlouhodobých sociálních procesů v české 
společnosti v kontextu evropských integračních politik, rozvoje znalostní společnosti, lidského, 
sociálního a kulturního kapitálu“, bylo zřizovatelem schváleno prodloužení výzkumného záměru o 
1 rok, tj. na období 2005–2011 v souladu s usnesením 42. zasedání Akademické rady AV ČR dne 
12. 2. 2008. 

c. zajištění zdrojů pro výzkum 

Předpokládaný budoucí vývoj Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., v dlouhodobém horizontu je silně 
závislý na současné přijaté reformě vědy a výzkumu v České republice a na rozhodnutích zřizovatele – 
Akademie věd ČR. Příprava na reformní změny vychází z vědecké koncepce ústavu, která rozvoj 
sociologického poznání společenských jevů, procesů a mechanismů opírá o dlouhodobý úspěšný vývoj 
instituce  zejména v oblastech, jako jsou: 
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• růst vědecké kvalifikace pracovníků Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.; 

• růst počtu vědeckých publikací a zvyšování jejich kvality; 

• průnik do evropských a mezinárodních vědeckých sítí; 

• dlouhodobá úspěšnost při získání podpory výzkumu a vysoká erudice všech fází projektové 
činnosti 

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., již v posledních letech udržuje poměr institucionálního financování 
– dotace na výzkumný záměr oproti své projektové činnosti a dalších aktivitách a výnosech v rámci 
hlavní činnosti v poměru cca 50:50, tedy získává průměrně z 50 % financování své činnosti z jiných 
zdrojů než dotací od zřizovatele. Tento dlouhodobý stav velmi pozitivně ovlivňuje rozvoj 
Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., a umožňuje větší podporu mladých výzkumných pracovníků. 

 

Graf 6. 1 – Struktura financování v letech 1999–2007 
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7. AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A 
V OBLASTI PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ 

7.1. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí 

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., vzhledem ke svému účelu veřejné výzkumné instituce zaměřené na 
oblast sociálního výzkumu nerealizuje přímou činnost v oblasti ochrany životního prostředí. Podporuje 
však ochranu životního prostředí nepřímou formou výzkumu veřejného mínění. Realizuje dlouhodobě  
pravidelná kontinuální šetření, která se otázkami ochrany životního prostředí zabývají. V roce 2007 to 
byl zejména rozsáhlý blok otázek k ekologickému chování, vztahu k životnímu prostředí a 
ekologických problémů, zařazený v květnovém průzkumu. Základní výsledky publikované formou 
tiskových zpráv jsou volně dostupné na stránkách CVVM SOÚ AVČR, v.v.i. Jsou pravidelně 
využívané médii, státní správou i ekologickými organizacemi, viz http://www.cvvm.cas.cz/. 

7. 2. Aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů 

a. vlastnické vztahy 

Vedení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., v letech 2006–2007 usilovalo o získání vlastnictví 
nemovitého majetku, budovy Jilská 1, ve kterém má své sídlo, nejprve do výlučného vlastnictví. 
Následně v návaznosti na probíhající jednání s ostatními institucemi, které mají v areálu Jilská–Husova 
sídlo a vzhledem k rozhodnutí zřizovatele, byla navržena a realizována varianta ideálního 
spoluvlastnictví celého areálu Jilská–Husova. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., usiloval o získání 
nemovitého majetku pro zajištění odpovídajících standardů vybavenosti kancelářských prostor pro své 
zaměstnance a především pro zajištění rozvoje ústavu v příštích letech. 

b. pracovní vztahy a odbory 

Pracovníky Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., zastupuje základní organizace Odborového svazu 
pracovníků vědy a výzkumu v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i. Pracovněprávní podmínky 
pracovníků jsou ošetřeny Kolektivní smlouvou a Vnitřním mzdovým předpisem. 



Příloha 1 – Výrok auditora k účetní závěrce za rok 2007 
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poskyovaly piim6ienf zhklad pro vyj6dieni qiroku auditora.
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Piiloha k fietnf zfvErce2007

A. Popis riietni jednotky

Udetni jednotka: Sociologickf ristav AV in, v.v.i.
Sidlo: Jilsk6 t, 110 00 praha I
Ie: 683 78 025
DIC: C2683 78 025
Pr5vni forma: veiejn6 vyzlotmn|instituce (v.v.i.)
Rozvahovy den: 31.12.2007

Sestavil ridetni z6vdrku: ing. petra Broskevidovd
Datum sestaveni: 25.1.2009

Stafutrimi z5stupci a rady:

Reditelka: phDr. Marie iermdkov6

Dozordi rada: Doc. phDr. Radomir Vldek, CSc., piedseda
JIIDr. Michal Illner, mistopiedseda
RNDI. Hana Sychrov6, DrSc.
Ing. Martin Kupka, CSc.
prof. RNDr. Jiii Zlatu5ka" CSc.

Rada SOU: phDr. Marie ierm6kov6, piedsedkynE

interni ilenovd Rady
RNDr. Tom55 Kostelecky, CSc.
Mgr. Jindiich Krejdi
PhDr. Tom65 Lebeda, ph.D.
Mgr. Marcela Linkov6 t
PhDr. Zdenka Mansfeldov6. CSc.
PhDr. Hana Maffkov6
Mgr. et Mgr. Klara Plecitd, ph.D.
Doc. Mgr. Milan Tudek, CSc.
Mgr. Jiii Vinopal, Ph.D.

extern[ ilenovd Rady
doc. PhDr. Jiii BuriSnek, CSc.
doc. RNDr. Du5an Drbohlav, CSc.
prof. PhDr. Ing. Vdra Majerov6, CSc.
doc.Ing. Daniel Mrinich, ph.D.
doc. PhDr. Jiii Subrt. CSc.

Udel vzniku:

Udelem ziizertt Sociologick6ho ristavu AV iR, v.v.i., je uskutedfiov6ni vddeck6ho vyzkumu v oblastisoci6lnich v6d a uskutedriovdni vj'zkumu veiejn6ho mindni, vyuLivhn a Siienf jejich v!,sledkri a jejich
aplikace.
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Piedm6t dinnosti:

piedmdtem hlavni dinnosti Sociologickdho irstavu AV eR, v.v.i., je z6kladni i aplikovany soci6lnd-vddni

vfzkum a vlizkum veiejn6ho *in6ni podporovan;i zejm6na z veiejnlich prostiedkri, zaji5t'ov6ni

infrastruktury tohoto rlizkumu, zpracov6ni dat a sluZby datovfch archivri, poradensk6 dinnost v oblasti

soci6lnich uld u vydavatelsk6 a nakladatelsk6 dinnost (vyd6v6ni knih a periodickjch i neperiodichjch

publikaci, jejichZ obsahem jsou qisledky spoledenskovEdniho qfzkumu). Sociologicki ristav AV CR,

v.v.i., v r6mci piedmdtu sv6 hlavni dinnosti piispivA ke zvf5eni rirovn6 poznini a vzd6lanosti v oblasti

soci{lnich vdd, k vyuZiti qisledkfi soci6lnE-vddniho vfzkumu, zisk6v6, zpracov6v6 a roz5iiuje vddeck6

informace. Poskytuje vddeckd posudky, stanoviska a doporudeni,rcuiji mezin6rodnf spoluprAci vdetnd o

spoledn{ho qizkumu se zahranidnimi partnery, v:imdnu vEdeckjch poznatkri a piipravu spolednlich
publikaci, piijim6 a vysilA stiZisfy. Organizuje.a pof6d6 vddeck6 setk6ni, konference, semin6ie, kurzy a

dal$i odborn6 akce, vdetn6 mezin6rodnich. Ukoly realizuje samostatnE i ve spoluprAci s vysokfmi
Skolami a dal5imi v6dec[imi a odbornfmi institucemi veiejndho i soukrom6ho sektoru (tuzemskjmi i
zahranidnimi). Ve spolupr6ci s vyso[imi Skolami uskutediluje doktorskd studijni programy a vychov6v6
v6deckd pracovnfky.

B. Zfizovatel a vznik

Ziizovatelem Sociologickdho fstavu AV C& v.v.i., je Akademie vdd eR. Sociologicky tstav AV
eR, v.v.i.,vznikl ke dni 1.1.2007 na z6kladd zhkona 6.351i2005 Sb., o veiejnlch qfzkumn;ich
institucich.

C. Uietni informace:

Uietni obdobi: l. 1. 2007 -31. 12. 2007

PouZitd riietnfch metody a zdsady riietnictvi
Sociologic[f ristav AV eR, v.v.i., v roce 2007 zpracoval irdetni z6v6rku v souladu se z6konem d.
563/1991 Sb., o irdetnicfvi ve zndni pozdEj5ich dodatkri a v souladu s vyhl65kou d. 504/2002 Sb.,
kterou se provdddji n6kterd ustanovenf zAkonaE.5631199l Sb., o irdetnictvi, ve zndni pozdEj5ich
piedpistr, pro trdetni jednotky, u kterlich hlavnim piedmEtem dinnosti neni podnik6ni, pokud
ri.dtuji v soustavE podvojndho irdetnicwi v platn6m znEni.
Udetnictvi respektuje obecn6 irdetni z6sady, pfedev5im z6sadu o ocef,ov6ni majetku historic\imi
cenami, z6sadu ridtov6ni ve v6cn6 a dasov6 souvislos$r, zhsadu opatmosti a piedpoklad o
schopnosti ridetni jednotky pokradovat ve s""-ich aktivit6ch. Udaje v t6to ridetni z6v6rce jsou
vyj6dieny v tisicich korun6ch deskjch (Kd).

zprisoby zpracovdni riietnfch zfuznamfr
Sociologich-i ristav AV eR, v.v.i., vyuZiv6 pro zpracov6nf finandniho irdetnictvi informadnE
ekonomic\i systdm iFis spolednosti BBM a pro zpracov6ni mzdov6ho irdetnictvi mzdov,-i systdm
spolednosti Elanor.

zprisoby a mista rischovy rtietnich ziznamfi
Udetnf zhznamy jsou z6lohov6ny v elektronick6 verzi na z6kladd servisni smlouvy uzavien6 se
Stfedisko spolednych dinnosti AV eR, v. v. i., soudasnd Sociologickf ristav AV iR, v.v.i.,
uschov6v6 fidetni zhznamy v ti5tdnd podobd, kterou archivuje v souladu se z6konem o ridetnictvi
v platn6m zndni.

zprisoby oceiov6ni a odpisovdni , pokud je jejich znalost v;fznamn6 pro posouzenf finanini,
majetkov6 situace a qfsledku hospodaieni riietni jednotky, odchylkich od riietnich metod
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D.

podle $ 7 odst. 5 zfkona s uvedenim vlivu na maietek a zitvazky, na finanini situaci a

nytt"aut hospodaieni irietni jednotkl

Sociologickj, Ortu" eV dR, vi',.,.i., odiisuje metodou line6rnich rovnomdrnich irdetnich odpisri'

Vj5e odpisu je stanove., unitirri smdrnici. ilakoupenli dlouhodobi hmotnli a nehmotnli majetek je

ocen6n poiizlvaci cenou sniZenou o opr6vky. Majetek se zadin6 odepisovat nisledujici mEsic po

zavedeni do irdetnictui.

zprisob tvorby a vf5i opravnj'ch poloZek a rezerv za uzaviran6 fdetni obdobi

V^ ro"" 2007 Sociologic[i ristav AV eR, v.v.i., netvoiil opravn6 poloZky a rezervy'

Vf,znamn6 ud:ilosti, kter6 se staly mezi rozvahovfm dnem a okamiikem sestaveni rftietni

zdvErky podle $ 19 odst. 5 zrikona

Dne 23.1.2007 byla podeps6na Mand6tni smlouva na spr6vu nemovitosti Are6lu JilskA - Husova,

v niL m6 Sociologichi irstav AV iR, v.v.i., sidlo, coZ byl posledni dokument potiebnli pro

ziizovatele - Akademii ved CR pro pod6nf n6vrhu na vklad nemovitdho majetku na Katastr6lni fiad

vpraze. Dne 1.2.08 bude pod6n n6vrh na vklad nemovit6ho majetku - are6l Jilsk6 Husova do

spoluvlastnicwi 3 subjektri iSociologich.i ristav AV eR, v.v.i., Filosoficki ristav AV eR' v'v.i., a

Iistav d6jin um6ni AV eR, v.v.i.,) formou ideSlniho spoluvlastnictvi 1/3.

E.

F.

Zprisoby ocefiov:ini pouZit6 pro poloZky aktiv a zixazktt

K 31.12.2007 byl proveden piepodet aktiv a z|vazkfi v cizi mEn6 v
vyhla5ovanem CNe - 26,620. K 31.12.2008 byla evidov6na pohled6vka
7 612,50 EUR. Kursoqi rozdil aktivni dinil k roanahovdmu dni 1 103, 8l

kursu k rozvahovdmu dni
71 1000040 v celkov6 vf5i
Kd.

G.

N6zev jinfch riietnich jednotek, v nichZ riietni jednotka sama nebo prostiednictvim tFeti osoby

6eOnajici;ejim jm6nem a na jeji rriiet) drii podil, tento podil mfiZe bft i v podobd drienfch

uk"ii, 
-s 

uvedenim vf5e tohoto podilu, u akcii s uvedenim poEtu, jmenovit6 hodnoty a druhu

tdchto akcii, jakoZ i vfle z6kladniho kapitilu, vlastniho jm6ni, fondri a zisku nebo ztr6ty t6to
jin6 fietni jednotky za minul6 obdobi

sociologiclqf irstav AV eR, v.v.i., nedrzi z6dnf podfl v jakdkoliv podob6.

Piehled splatnfch zivazkftz v

Sociologich-i ristav AV dR, v.v.i., neeviduje k 31.12.2007 Lhdne splatnd zhvazky CSSZ na pojistnd
na sociflni zabezpedenf a piispdvku na st6tni politiku zamdstnanosti, zdravotnim poji5t'ovn6m na

veiejndho zdravotniho poji5tdni ani nem6 Z6dnd evidovan6 dafiov6 nedoplatky u piislu5nlich
finandnich org6nri.

H. Podet a jmenovit6
jejich ocenEni

Sociologic\i tistav

hodnota akcii nebo poditri, nebo nemaji-li jmenovitou hodnotu, informace o

AV eR, v.v.i., v roce 2007 neeviduje Z6dn6 akcie di podily.

T. Cenn6 papiry a dluhopisy:

o majetkov6 cenn6 papiry
Sociologicky fistav AV eR, v.v.i., nehospodaii s Z6dnlimi majetkovjmi cennfmi papiry.

o vymdniteln6 a prioritni dluhopisy
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J.

Sociologic(f irstav AV dR, v.v.i., nehospodaii s ZSdnlfmi vymdniteln;imi a prioritnimi dluhopisy'

eastty dluin6, kter6 vznikly v dan6m rri6etnim obdobi a zbytkovri doba jejich splatnosti k

rozvahov6mu dni Piesahuje 5let

Sociologickj irstav AV dR, v.v.i., neeviduje z6dn6 dluzn6.d6stky, kter6 vznikly v dan6m irdetnim

ouooui i "uytt ova doba jejich splatnosti k iozvahov6mu dni piesahuje 5 let. Sociologickj' irstav AV

En 
-u.,,.i- 

eviduje potrteOavty po 180 dnech splatnosti ve rni5i 1,4 tis. Kd. Po splatnosti neeviduje

Sociologic\i irstav AV eR, v'v'i., L6dnd z|vazky'

Celkovf vfse finan6nich nebo jinfch zivazkri, kter6 nejsou obsaZeny v rozl/^ze (bilanci)

Sociologich.i irstav AV dR, v.v.i,, nem6 Z6dnd finandni nebo jin6 z1vazky neobsaZend v rozvaze

v roce 2007.

Vfsledek hospodaleni v ilen6ni podle hlavni a hospod6isk6 Einnosti a pro fiely danE z pFijmri

V roce 2007 Sociologichj ristav AV dR, v.v.i., provozoval hlavni dinnost a u-isledek hospodaienf

z tdto dinnosti v roce 2007 dini 37 tis. Ki'

M. Poiet pracovnikfi

o prrim6rnf evidenCnim pie.poiten6m podtu prac_ov_nikri v ilenEni podle kategorii'

Sociologickj ;;r AV CR, v.v.i., u to.i 2007 eviduje 84,93 prfimdrn;fch piepodtenich

osobni n:iklady za riietni obdobi v ilen6ni podle vfkuu zisku a ztrilty u poloiek - mzdov6

nr{klady, ostatni sociflni nfklady

K.

L.

. fdaje o poitu a postaveni
kontrolnich nebo jinfch orginfi

zamEstnancri (pokud jsou
urienf'ch statutemn stanovami

zirovei ileny statutfrnich,
nebo ziizovaci listinou )

pracovnikfi.

Rozbor dle ka

za orbci o vlkendu

n6hradv mezd
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N.

o.

P.

a.

V Sociologickdm fistavu AV CR" v.v,i., byl vroce 2007 na z6kladd ziikona d.341/2005 Sb., o
v.v.i., jmenov6n statutarni zSstupce, jmenov6na Dozordi rada a zvolena Rada Sociologick6ho
fstavu AV eR, v.v.i. Jmenny seznam viz bod A statut6rni z6stupci a rady.

. ieditelka PhDr. Marie eerm6kov6 je vedouci vddeckou pracovnici

. 10 internich dlenri Rady Sociologick6ho irstavu AV eR, v.v.i. je voleno z iad vddeckiich
pracovniki

' 1 interni dlen Dozordi rady byl jmenovdn ziizovatelem z iad vddec[ich pracovlikfi.

Ohodnocenf ilenri statutfrnich a kontrolnich orgrinri

V roce 2007 nebyly stanoveny a vyplaceny odmdny nebo funkdni poZitky dlenfim statutdrnich a
kontrolnich org6nfi.

Udast ilenri (statutirnich kontrolnich nebo jinfch orgin& riietni jednotky urienich statutem,
stanovami nebo jinou ztizovaci listinou ) a jejich rodinnfch piislu5nfkri v osob6ch, s nimiZ
fietni jednotka uzaviela za vykazovan6 rlIetni obdobi obchodni smlouly nebo jin6 smluvnf
vztahy.

Sociologiclqf fstav AV eR, v.v.i., neuzaviel v roce 2007 26dnou obchodni smlouvu nebo jin6
smluvni vrt,ahy s institucemi v souladu s timto bodem.

VfSe ziloh a riv6rfi, poskytnufjch dlenrim org6nri uvedenfm v pismenu n), s uvedenim rirokov6
sazby, hlavnich podmfnek a piipadn6 proplacenfch idstlcich

Sociologicky fistav AV eR, v.v.i., neeviduje v roce 2007 Ltdne zillohv a irvdry poskytnute dlenrim
org6nfi uvedenlm v pismenu n)

Rozsah, ve kter6m byl vfpoiet zisku nebo ztrity ovlivnin zprisoby ocefiovdnf finaninfho
majetku v prrib6hu riietnfho obdobf nebo bezprostiednd pieOchdzejiciho riietnfho obdobi
(pokud ocendni md vliv na budouci dafiovou povinnost, nutnoit uv6st o iom podrobnosti )
V roce 2007 nebyl hospodais\f vfsledek ovlivndn zprisoby oceiloviini finandniho maietku.

Rozdily mezi daiovou povinnosti piipadajicf na biZn6
zaplacenou dani v tdchto riietnich obdobich

Sociologickf fistav AV eR, v.v.i., v roce 2007 nemEl
rovna 0.

daiovou povinnost. Dafi z piijmu pO byla

T' vfznamn6 polozky z ronahy (bitance) nebo vfkazu zisku a ztr6ty, u kterjch je uvedenipodstatn6 pro hodnocenf finanini a majetkov6 siiuace a vfsledku hospodaieni ritetni jednotky,

R. Zp&sobu zaji5tEni z6ktadu dan6 z piijmri

Sociologicsi ristav AV CR, v.v'i., dlouhodobd spolupracuje s dariov,.im poradcem, kter,_i zajiituje
zpracovfini daf,ovdho piizn6ni pro.rok 

.2007. Pri zaji5tdni daiovdho zAkladu je postupov6no
v souladu se z6konem d,. 586/1992 S.b,,. z6k9n o dani r pfiiru ve platndm zndni a dle g 20 tohotozakona jsou uplatriovdny poloZky sniZujici ziklad dan6.

S. nebo minul6 riietni obdobi a jiZ

l--
I
I
I
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Rozbor dotace SU 691

CllenV vVzkum - AV CR

17 578

U.

\ '.

\\'.

pokud tyto informace ne\Tpljvaji piimo ani nepiimo z rozvahy (bilance) a vfkazu zisku
ztr6tv

Piehled o poskytnutfch darech a drircich

V roce 2007 nebyl poskytnut a ani Sociologickf irstav AV iR, v.v.i., neposkytnul Zidnf penEZni
dar.

Piehled informaci o veiejnfch sbirkfch podle zvliStniho piedpisu ( z:ikon i.117/2001 Sb. o
veiejnfch sbirkfch ) - uvedeni riielu a vf5e vybranfch iistek

V roce 2007 nebyly vybir6ny Z6dnd veiejnd sbirky.

Zprisob vypoi6ddni vfsledku hospodaieni z piedchfzejicich rtietnich obdobf (rozdEleni zisku)

Sociologic\f ristav AV CR, v.v.i., vzniknul k1.1.2007 na z6kladd zhkona 8.351/2005 S., o
veiejnlich vjzkumnfch institucich. Prvni v'-isledek hospodaienf bude v r6mci v.v.i. rozd6len ai.
v roce 2008.

X. Dal5i ridaje (podle zvlf5tnich pr6vnich piedpisrl a rozhodnu,fnt"aoi jednotky), kter6 nejsou v
pffloze uvedeny, ale maji vj'znamnou vypovfdajici schopnost o ekonomickd iinnosti riietni
jednotky

V roce 2007 jsou v5echny podstatn6 ridaje, jenZ vypovidaji o ekonomickd dinnosti zachyceny
v piedchozich bodech.

V Praze dne 25.1.2008

'  |  / ,
-*':'t-.L fu4t-.d-L-d'da'

PhDr. Marie eerm6kov6
reditelka
Sociologiclqf fstav AV eR, v.v.i.

$-;fi
\ , . ,
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Příloha 2 – Zřizovací listina 
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Příloha 3 – Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Sociologického 
ústavu AV ČR, v.v.i. 
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Příloha 4 – Příloha č. 1 ke zřizovací listině Sociologického ústavu 
AV ČR, v.v.i. 
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Příloha 5 – Přehled publikační činnosti Sociologického ústavu AV 
ČR, v.v.i., za rok 2007 

109



 

110



Přehled publikační činnosti Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. 
za rok 2007 

Typ dokumentu (zdroj: ARL/ASEP) jazyk  RIV/not RIV 
počet 
výsledků poznámka 

články v impaktovaných časopisech  cizojaz RIV 7   
články v impaktovaných časopisech  české RIV 6   
články v recenzovaných časopisech  cizojaz RIV 9   
články v recenzovaných časopisech  české RIV 33   
články v odborných časopisech  cizojaz not RIV 2   
články v odborných časopisech  české not RIV 27   
monografie recenzované cizojaz RIV 6   
monografie recenzované české RIV 22   
kapitola v monografii recenzované cizojaz RIV 18   
kapitola v monografii recenzované české RIV 39   
kapitola v monografii nerecenzované české not RIV 1   
konferenční sborník recenzovaný cizojaz RIV 1   
konferenční příspěvek v recenzovaném sb. české RIV 14   
konferenční příspěvek v nerecenzovaném 
sb. cizojaz not RIV 11   
konferenční příspěvek v nerecenzovaném 
sb. české not RIV 4   
recenze   not RIV 18   
elektronický dokument   RIV 35   
elektronický dokument   not RIV 1   
uspořádání akce   RIV 29   

výzkumné zprávy   not RIV 71 
sběr dat 
2008 

výzkumné zprávy   RIV 34 
sběr dat 
2007 

novinový článek   not RIV 55   
interní tisk   not RIV 2   
monografie nerecenzované  české not RIV 2   
Celkem záznamů v databázi ARL/ASEP     447   
Z toho zařazeno do RIV     253   
Zdroj: databáze ARL/ASEP, ke dni 30. 5. 2008 
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Články v impaktovaných časopisech –cizojazyčné - 7 
 
0092126 - SOU-Z 2008 RIV CZ eng J 
Krejčí, Jindřich 
Non-Response in Probability Sample Surveys in the Czech Republic.  
[Výpadky návratnosti v pravděpodobnostních šetřeních v České republice.] 
Sociologický Časopis-Czech Sociological Review. Roč. 43, č. 3 (2007), s. 561-587. ISSN 
0038-0288 
Grant: GA MŠk 1N04192; GA ČR(CZ) GA403/06/1421 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: survey research in the Czech Republic * response rates * non-response trends 
* fieldwork strategy 
Impakt faktor: 0.128, rok: 2006 
 
0098421 - SOU-Z 2008 RIV GB eng J 
Linek, Lukáš 
The Czech Republic.  
[Česká republika.] 
European Journal of Political Research. Roč. 46, 7-8 (2007), s. 929-937. ISSN 0304-4130 
Grant: GA ČR(CZ) GA403/06/1421 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: czech politics * political parties * politics 
Impakt faktor: 1.916, rok: 2006 
 
0085549 - SOU-Z 2008 RIV GB eng J 
Lux, Martin 
The Quasi-Normative Approach to Housing Affordability: The Case of the Czech Republic.  
[Kvazi-normativní přístup k měření finanční dostupnosti bydlení: případ České republiky.] 
Urban Studies. Roč. 44, 5/6 (2007), s. 1009-1024. ISSN 0042-0980 
Grant: GA ČR GA403/06/0915 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: housing affordability * housing policy * rent regulation 
Impakt faktor: 0.992, rok: 2006 
 
0098497 - SOU-Z 2008 RIV CZ eng J 
Lyons, Pat 
It’s the economy stupid.“ Popular support for the EU in the Czech Republic.  
[Je to ekonomie, blbče.“ Lidová podpora vstupu České republiky do EU.] 
Sociologický Časopis-Czech Sociological Review. Roč. 43, č. 3 (2007), s. 523-560. ISSN 
0038-0288 
Grant: GA ČR GA403/04/1007; GA ČR(CZ) GA403/06/1421 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: EU * accession * voting 
Impakt faktor: 0.128, rok: 2006 
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0098199 - SOU-Z 2008 RIV CZ eng J 
Matějů, Petr - Smith, Michael - Soukup, Petr - Basl, Josef 
Determination of College Expectations in OECD Countries: The Role of Individual and 
Structural Factors.  
[Determinace vysokoškolských aspirací v zemích OECD: role individuálních a strukturních 
faktorů.] 
Sociologický Časopis-Czech Sociological Review. Roč. 43, č. 6 (2007), s. 1121-1148. ISSN 
0038-0288 
Grant: GA MPS 1J/005/04-DP2 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: higher education * aspirations * ability 
Impakt faktor: 0.128, rok: 2006 
 
0087347 - SOU-Z 2008 RIV CZ eng J 
Mikeszová, Martina 
Socio-Economic Research on Housing in the Czech Republic.  
[Socioekonomický výzkum bydlení v České republice.] 
Sociologický Časopis-Czech Sociological Review. Roč. 43, č. 3 (2007), s. 637-646. ISSN 
0038-0288 
Grant: GA ČR GA403/06/0915 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: housing research * housing policy * housing finance * housing market, 
Impakt faktor: 0.128, rok: 2006 
 
0098486 - SOU-Z 2008 RIV CZ eng J 
Straková, Jana 
The Impact of the Structure of the Education System on the Development of Educational 
Inequalities in the Czech Republic.  
[Vliv struktury vzdělávacího systému na vývoj vzdělanostních nerovností v České republice.] 
Sociologický Časopis-Czech Sociological Review. Roč. 43, č. 3 (2007), s. 589-609. ISSN 
0038-0288 
Grant: GA MPS 1J/005/04-DP2 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: student achievement * socioeconomic status * selectivity of education system 
Impakt faktor: 0.128, rok: 2006 
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Články v impaktovaných časopisech – české- 6 
 
0092131 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze J 
Illner, Michal - Kostelecký, Tomáš - Patočková, Věra 
Jak fungují kraje – příspěvek k hodnocení výkonu krajských vlád.  
[How Regions Function – An Attempt at Evaluating the Performance of Regional 
Governments.] 
Sociologický Časopis-Czech Sociological Review. Roč. 43, č. 5 (2007), s. 967-992. ISSN 
0038-0288 
Grant: GA ČR GA403/04/1300 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: public administration * regional government * performance evaluation 
Impakt faktor: 0.128, rok: 2006 
 
0094983 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze J 
Kostelecký, Tomáš - Patočková, Věra - Vobecká, Jana 
Kraje v české republice – existují souvislosti mezi ekonomickým rozvojem, sociálním 
kapitálem a výkonem krajských vlád?.  
[Regions in the Czech Republic – Are There Connections between Economic Development, 
Social Capital, and Government Performance?.] 
Sociologický Časopis-Czech Sociological Review. Roč. 43, č. 5 (2007), s. 911-943. ISSN 
0038-0288 
Grant: GA ČR GA403/04/1300 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: regional disparities * social capital * government performance 
Impakt faktor: 0.128, rok: 2006 
 
0085547 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze J 
Lux, Martin - Sunega, Petr 
Vliv podmínek bydlení na zamýšlenou migraci české populace za prací.  
[The effectt of housing conditions on the intended labour migration of the Czech population.] 
Sociologický Časopis-Czech Sociological Review. Roč. 43, č. 2 (2007), s. 305-332. ISSN 
0038-0288 
Grant: GA MMR WA-027-05-Z02 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: housing, housing policy, housing tenure 
Impakt faktor: 0.128, rok: 2006 
 
0085725 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze J 
Nešpor, Zdeněk 
Před ¾ stoletím. Kvantifikovaný esej o časopisecké produkci české sociologie před nástupem 
marxismu a dnes.  
[Three-Quarters of a Century Ago. A Quantified Essay on Czech Sociological Journals in the 
Pre-Marxist Era and Today.] 
Sociologický Časopis-Czech Sociological Review. Roč. 43, č. 2 (2007), s. 397-422. ISSN 
0038-0288 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Czech sociology – history of * sociology of sociology * sociological journals 
Impakt faktor: 0.128, rok: 2006 
 

114



0086649 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze J 
Nešpor, Zdeněk 
Česká sociologie náboženství v letech 1948-89.  
[Czech Sociology of Religion in the Period between 1948 and 1989.] 
Sociologický Časopis-Czech Sociological Review. Roč. 43, č. 4 (2007), s. 675-698. ISSN 
0038-0288 
Grant: GA AV ČR IAA700280701 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: sociology of religion * Czech sociology * scientific atheism 
Impakt faktor: 0.128, rok: 2006 
 
0085200 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze J 
Soukup, Petr - Rabušic, L. 
Několik poznámek k jedné obsesi českých sociálních věd – statistické významnosti.  
[Some notes about Czech social science’ obsession with statistical significance.] 
Sociologický Časopis-Czech Sociological Review. Roč. 43, č. 2 (2007), s. 379-396. ISSN 
0038-0288 
Grant: GA MPS(CZ) 1J/005/04-DP2 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: statistical significance * nonprobality samples * weighting 
Impakt faktor: 0.128, rok: 2006 
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Články v  recenzovaných časopisech -  cizojazyčné - 9 
 
0085648 - SOU-Z 2008 RIV AT ger J 
Bernard, Josef 
Soziale Integration von Grossstadt-Dorf-MigrantInnen in Österreich und in der Tschechischen 
Republik.  
[The Social Integration of Migrants from Towns to Villages in Austria and in the Czech 
Republic.] 
SWS-Rundschau. Roč. 47, č. 2 (2007), s. 140-164. ISSN 1013-1469 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: village * social integration * urban-rural migration 
http://www.sws-rundschau.at 
 
0085833 - SOU-Z 2008 RIV RU rus J 
Hašková, Hana 
Strukturnye i cennostnyje faktory sozdanija semji v češskom obščestve.  
[Structural and cultural factors influencing reproductive behaviour in Czech society.] 
Vostočnoevropejskie issledovanija. Roč. 5, č. 5 (2007), s. 19-31. ISBN 978-5-94268-029-9. 
ISSN N 
Grant: GA AV ČR KJB7028402 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: fertility decline reproductive behavior * reproductive preferences * 
reproductive behavior 
 
0094318 - SOU-Z 2008 RIV CZ eng J 
Lebeda, Tomáš 
Electoral Systems and Voting Behaviour: The Case of the House of Deputies’ Elections in the 
Czech Republic.  
[Volební systém a volební chování: Případ voleb do Poslanecké sněmovny v České 
republice.] 
Contemporary European Studies. Roč. 2, č. 2 (2007), s. 25-48. ISSN 1802-4289 
Grant: GA ČR GA403/07/1626 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: electoral system * voting behavior * proportional representation 
 
0086483 - SOU-Z 2008 RIV GB eng J 
Linek, Lukáš - Mansfeldová, Zdenka 
The Parlament of the Czech Republic, 1993–2004.  
[Parlament České republiky, 1993–2004.] 
The Journal of Legislative Studies. Roč. 13, č. 1 (2007), s. 12-37. ISSN 1357-2334 
Grant: GA ČR GA407/07/1395; GA MPS 1J004/04-DP1 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: parliament * political parties * parliamentary party groups 
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0085552 - SOU-Z 2008 RIV SE eng J 
Lux, Martin 
Housing System Change on the Way to the EU – Similarities and Differences.  
[Změny systémů bydlení na cestě do EU – shody a rozdíly.] 
ENHR Newsletter. Roč. 18, Č. 1 (2007), s. 5-6. ISSN 1014-8027 
Grant: GA ČR GA403/06/0915 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: housing system * transition economies * housing policy 
 
0083948 - SOU-Z 2008 RIV DE eng J 
Mansfeldová, Zdenka 
Czech parliamentarism – The Issue of Stability, Professionalization and Accountability.  
[Český parlamentarismus – otázky stability, profesionalizace a odpovědnosti.] 
Totalitarismus und Demokratie/ Totalitarism and Democracy. Roč. 4, č. 1 (2007), s. 103-118. 
ISSN 1612-9008 
Grant: GA MPS 1J004/04-DP1 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: parliamentarism * proffesionalization * transition 
 
0085828 - SOU-Z 2008 RIV GB eng J 
Rakušanová, Petra 
The Constitutional Debate: A One Man Show? Václav Klaus and the Constitutional Discourse 
in the Czech Republic.  
[Ústavní diskuse: Divadlo jednoho muže? Václav Klaus a ústavní diskurs v České republice.] 
Journal of Intro-European Dialogue. Roč. 8, č. 8 (2007), s. 342-373. ISSN 1570-5854 
Grant: VW Stiftung(DE) 218036 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: European Constitutional Treaty * European constitutional ratification * Czech 
Republic 
 
0085545 - SOU-Z 2008 RIV GB eng J 
Sunega, Petr - Lux, Martin 
Market-Based Housing Finance Efficiency in the Czech Republic.  
[Efektivita tržního financování bydlení v České republice.] 
European journal of Housing Policy. Roč. 7, č. 3 (2007), s. 241-273. ISSN 1461-6718 
Grant: GA ČR GA403/06/0915 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: housing finance * transition economies * finance efficiency 
 
0087703 - SOU-Z 2008 RIV CZ eng J 
Večerník, Jiří 
The Czech labour market: historical, structural and policy perspectives.  
[Český trh práce z hlediska vývoje, struktur a politik.] 
Prague Economic Papers. Roč. 16, č. 3 (2007), s. 220-236. ISSN 1210-0455 
Grant: GA ČR GA403/05/2769 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: labour market * labour force * employment policy 
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Články v  recenzovaných časopisech -  české -33 
 
0091911 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze J 
Benáček, Vladimír 
Reformy sociálně-ekonomických modelů v zemích EU: Teoretické přístupy.  
[The Reforms of Social and Economic Models in the EU: Theoretical Outlines.] 
Sociální studia. Roč. 2007, č. 3 (2007), s. 32-47. ISSN 1212-365X 
Grant: GA ČR GA403/05/2769 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Social model 
 
0087670 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze J 
Červenka, Jan 
Americké protiraketové základny v ČR a Polsku z pohledu domácí veřejnosti.  
[U.S. anti-missile bases in Czech Republic and Poland from view of native public.] 
Naše společnost. Roč. 5, č. 1 (2007), s. 3-9. ISSN 1214-438X 
Grant: GA AV ČR IAA700280702 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: U.S. missile defence * public opinion * Czech republic 
 
0305294 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze J 
Červenka, Jan 
Od Usámy k Saddámovi: o analýze S. L. Althause a D. M. Largiové týkající se jednoho 
specifického aspektu politické, mediální a veřejné agenddy v USA po 11. září 2001.  
[From Osama to Saddam: On Analysis of S. L. Altahaus & D. M. Largio Related to a Specific 
Aspect of Political, News and Public Agendas in the U.S. after September 11, 2001.] 
Naše společnost. Roč. 5, č. 2 (2007), s. 3-11. ISSN 1214-438X 
Grant: GA AV ČR IAA700280702 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: agenda setting * public opinion * U.S. foreign policy 
 
0092839 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze J 
Čížek, Tomáš - Vávra, Martin 
Co všechno znamená NESSTAR?.  
[Nesstar and All that it Means.] 
Data a výzkum - SDA Info. Roč. 1, č. 1 (2007), s. 19-33. ISSN 1802-8152 
Grant: GA MŠk 1N04192 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: social data archives * NESSTARS * on – line data analysis 
 
0098503 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze J 
Dimitrová, Michaela 
Demografické souvislosti stárnutí.  
[Demographic context of aging.] 
Naše společnost. Roč. 5, č. 1 (2007), s. 24-30. ISSN 1214-438X 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: demographic (population) aging * individual aging * age structure 
 
 

118



0098505 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze J 
Dimitrová, Michaela 
Manželství a jeho význam v pojetí české veřejnosti.  
[Marriage and its meaning in Czech public opinion.] 
Naše společnost. Roč. 5, č. 2 (2007), s. 30-37. ISSN 1214-438X 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: marriage * public opinion * family 
 
0093529 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze J 
Hamplová, Dana 
Děti bez manželství nebo bez otců?.  
[Children without marriage or without fathers?.] 
Data a výzkum - SDA Info. Roč. 1, č. 2 (2007), s. 141-154. ISSN 1802-8152 
Grant: GA AV ČR 1QS700280552 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: non-marital fertility * single mothers 
 
0092448 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze J 
Hašková, Hana 
Doma, v jeslích, nebo ve školce? Rodinná a institucionální péče o předškolní děti v české 
společnosti.  
[At home, in a nursery or in a kindergarten? Family and institutional care for pre-school 
children in Czech society in 1945-2006.] 
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 8, č. 2 (2007), s. 15-26. ISSN 1213-0028 
Grant: GA AV ČR 1QS700280503; 6 RP(XE) 028746 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: childcare * pre-school education * state socialist regime and democratisation 
www.genderonline.cz 
 
0092495 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze J 
Chaloupková, Jana 
Diferenciace motivů svobodného mateřství: proč neprovdané matky nevstoupily před 
narozením svého prvního dítěte do manželství?.  
[Differentiation of motivation of un-married motherhood: why unwed mothers did not marry 
before the birth of their first child?.] 
Data a výzkum - SDA Info. Roč. 1, č. 2 (2007), s. 127-140. ISSN 1802-8152 
Grant: GA AV ČR 1QS700280552 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: motivation of un-married motherhood * non-marital fertility 
 
0083950 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze J 
Kolářová, Marta 
Globální muž a lokální žena? Feministický pohled na globalizaci.  
[A Global Man and a Local Woman? Feminist perspective on globalization.] 
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 8, č. 1 (2007), s. 1-5. ISSN 1213-0028 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: globalization * gender * production 
www.genderonline.cz 
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0092446 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze J 
Kolářová, Marta 
Gender v protestu sociálních hnutí proti globalizaci.  
[Gender in the protest of social movements against globalization.] 
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 8, č. 2 (2007), s. 7-14. ISSN 1213-0028 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: globalization * gender * social movements 
www.genderonline.cz 
 
0092129 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze J 
Krejčí, Jindřich 
Evropský systém datových služeb: stále v přípravě, ale pokročilé.  
[European system of data services: still under preparation, but in progress.] 
Data a výzkum - SDA Info. Roč. 1, č. 1 (2007), s. 35-46. ISSN 1802-8152 
Grant: GA MŠk 1N04192 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: social data archives * international comparative research * social science 
infrastructure 
 
0092451 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze J 
Křížková, Alena 
Nepříliš harmonická realita. Rodičovské kombinace práce a péče v mezích genderové 
struktury současné české společnosti.  
[Not very balanced reality. The parental work/life balance in the limits of the gender structure 
of the contemporary Czech society.] 
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 8, č. 2 (2007), s. 60-67. ISSN 1213-0028 
Grant: GA ČR GA403/05/2474 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: work/life balance * gender inequalities * labour market 
www.genderonline.cz 
 
0305293 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze J 
Kunštát, Daniel 
Sociální a demografický profil voličského zázemí českých politických stran.  
[The social and demographic Profile of the electoral Background of the Czech political 
Parties.] 
Naše společnost. Roč. 5, č. 1 (2007), s. 14-23. ISSN 1214-438X 
Grant: GA AV ČR IAA700280702 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Czech political parties * electoral background * socio-demographic 
characteristic 
 
0098416 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze J 
Linek, Lukáš 
Vliv volební účasti na zisky jednotlivých politických stran: případ voleb do Poslanecké 
sněmovny v roce 2006.  
[Partisan Effect of Turnout in 2006 Czech National Elections.] 
Politologický časopis. Roč. 14, č. 3 (2007), s. 205-223. ISSN 1211-3247 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: partisan effect of turnout * party support * turnout 
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0098488 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze J 
Lyons, Pat 
Měření politických znalostí.  
[Measurement of political knowledge.] 
Data a výzkum - SDA Info. Roč. 1, č. 2 (2007), s. 109-127. ISSN 1802-8152 
Grant: GA ČR(CZ) GA403/06/1421 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: political knowledge 
 
0092452 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze J 
Maříková, Hana 
Když dva dělají totéž...  
[When two do the same thing.] 
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 8, č. 2 (2007), s. 82-87. ISSN 1213-0028 
Grant: GA AV ČR 1QS700280503; GA AV ČR IAA700280504 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: gender in/equality * fathering * shared parenting 
www.genderonline.cz 
 
0085722 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze J 
Nešpor, Zdeněk 
Brněnský výzkum religiozity z roku 1930: současná interpretace.  
[Survey on Religion in Brno in 1930: A Contemporary Interpretation.] 
Religio: Revue pro religionistiku. Roč. 15, č. 1 (2007), s. 87-108. ISSN 1210-3640 
Grant: GA AV ČR IAA700280701 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Sociology of religion * Czechoslovakia – religion * Czech Republic - religion 
 
0095492 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze J 
Nešpor, Zdeněk 
Opium notně vyčichlé? Náboženské procesy pozdní moderny v západní a východní Evropě.  
[An Opium That Has Lost Its Potency? Religious Processes in Late-Modern Western and 
Eastern Europe.] 
Soudobé dějiny. Roč. 14, 2-3 (2007), s. 269-304. ISSN 1210-7050 
Grant: GA ČR GA403/06/0574 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Sociology of Religion * Czech Religion * European Religion 
 
0095504 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze J 
Nešpor, Zdeněk 
Empirické výzkumy (současného) náboženství v letech 1946-89. Prolegomena k vývoji české 
sociologie náboženství v období marxistické dominance.  
[Empirical Research into Religion of Its Day, 1946-89. A Critical Introduction to the Czech 
Sociology of Religion in the Years of Marxist Dominance.] 
Soudobé dějiny. Roč. 14, 2-3 (2007), s. 399-438. ISSN 1210-7050 
Grant: GA AV ČR IAA700280701 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Sociology of Religion * Czech Religiosity * Marxism 
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0305467 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze J 
Nešpor, Zdeněk 
Leopold Pospíšil: Empirická kritika marxismu.  
[Leopold Pospíšil: Empirical Critique of Marxism.] 
Lidé města. Revue pro entologii, antropologii a etologii komunikace. Roč. 9, 2-3 (2007), s. 
39-63. ISSN 1212-8112 
Grant: GA AV ČR IAA700280701 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Marxism * Sociology of religion * Czech sociology 
 
0305730 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze J 
Nešpor, Zdeněk 
Paradoxy sociálního a politického působení náboženství v "sekularizované" Evropě.  
[Paradoxes of the Social and Politoval Impacts of Religion in "Secularised" Europe.] 
Sociální studia. Roč. 9, č. 3 (2007), s. 17-30. ISSN 1212-365X 
Grant: GA ČR GA403/06/0574 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Europan Union * Europe - religion * Secularization 
 
0090160 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze J 
Novotný, Lukáš 
Postoje saských podnikatelů vůči rozšíření Evropské unie a České republice.  
[Disappeared municipalities and localities in the region Cheb. The exhibition in the district 
museum Cheb.] 
Mezinárodní politika. -, č. 4 (2007), s. 32-36. ISSN 0543-7962 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Saxon * enterprises * Czech-German relations 
 
0085447 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze J 
Soukupová, Eva 
Mateřská dovolená: Jak si stojíme v porovnání se Evropou?.  
[Maternity Leave: How Do We Compare to Europe?.] 
Demografie. Roč. 49, č. 1 (2007), s. 60-72. ISSN 0011-8265 
Grant: GA AV ČR 1QS700280552 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: maternity leave * social protection * maternity 
 
0084145 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze J 
Straková, Jana 
Kurikulární reforma z pohledu šetření Kalibro.  
[Curricular reform from the point of view of Kalibro survey.] 
Pedagogika. Roč. 57, č. 1 (2007), s. 21-36. ISSN 0031-3815 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Curricular reform * key competencies * teacher attitudes 
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0093641 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze J 
Šafr, Jiří - Häuberer, J. 
Měření přemosťujícího sociálního kapitálu: Baterie PSK zjišťující odlišnosti v okruhu přátel.  
[Measuring Bridging Social Capital: the BSC battery for ascertaining diversity in the circle of 
friends.] 
Data a výzkum - SDA Info. Roč. 1, č. 2 (2007), s. 85-108. ISSN 1802-8152 
Grant: GA MPS 1J028/04-DP2; GA MŠk 2D06014 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: bridging social capital * measurement * social trust 
 
0097604 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze J 
Škodová, Markéta 
Politická kultura: koncept a mínění české veřejnosti.  
[Political Culture. The Concept and the View of the Czech Public.] 
Naše společnost. Roč. 5, č. 2 (2007), s. 20-24. ISSN 1214-438X 
Grant: GA AV ČR IAA700280702 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: political culture * public opinion * Czech Republic 
 
0097607 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze J 
Škodová, Markéta 
Výzkum nemůže existovat bez zpětné vazby a svobody projevu.  
[The social research needs the feed-back and the free expression.] 
Naše společnost. Roč. 5, č. 1 (2007), s. 31-35. ISSN 1214-438X 
Grant: GA AV ČR IAA700280702 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: the interview * history of sociology * public opinion 
 
0092853 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze J 
Vávra, Martin 
Archivace sociologických dat.  
[Archiving sociological data.] 
Data a výzkum - SDA Info. Roč. 1, č. 1 (2007), s. 7-18. ISSN 1802-8152 
Grant: GA MŠk 1N04192 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: social data archives * data archiving * Data Documentation Initiative 
 
0085651 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze J 
Večerník, Jiří 
Přístupy k transformaci a sociální reforma v České republice.  
[Approaches to transformation and social reform in the Czech Republic.] 
Fórum sociální politiky. Roč. 1, č. 1 (2007), s. 2-6. ISSN 1802-5854 
Grant: GA ČR GA403/03/0339 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: social policy * social reforms * Czech Republic 
 
 

123



0090290 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze J 
Vinopal, Jiří 
Zodpovídání otázek dotazníkového průzkumu: interpretace otázky.  
[Responding Process in the Survey: Interpretation of the Question.] 
Naše společnost. Roč. 5, č. 1 (2007), s. 10-14. ISSN 1214-438X 
Grant: GA AV ČR IAA700280702 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Public Opinion * Question Interpretation * Poll Survey Methodology 
 
0096776 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze J 
Vinopal, Jiří 
Role paměti při zodpovídání výzkumných dotazů.  
[The Role of Memory during Survey Response Process.] 
Naše společnost. Roč. 5, č. 2 (2007), s. 25-29. ISSN 1214-438X 
Grant: GA AV ČR IAA700280702 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Public Opinion Poll * Survey Methodology * Memory 
 
0092450 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze J 
Vohlídalová, Marta 
Vztah pracovního a soukromého života v perspektivě mezinárodního srovnání.  
[Relationship between private and working life from the perspective of international 
comparison.] 
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 8, č. 2 (2007), s. 52-59. ISSN 1213-0028 
Grant: GA MPS 1J034/05-DP2 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: work-life balance * family policies * international comparison 
www.genderonline.cz 
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Články v odborných časopisech   - cizojazyčné – 2 
 
0083423 - SOU-Z 2008 GB eng J 
Linek, Lukáš - Mansfeldová, Zdenka 
The Parliament of the Czech Republic 1993-2004.  
[Parlament České republiky v letech 1993-2004.] 
The Journal of Legislative Studies. Roč. 13, č. 1 (2007), s. 12-37. ISSN 1357-2334 
Grant: GA MPS 1J004/04-DP1; GA ČR(CZ) GA407/07/1395 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: democratic parliament * parliamentary practice 
0098233 - SOU-Z 2008 CZ eng J 
 
Smith, Michael 
The RC28 Spring Meeting in Brno, 24-27 May 2007.  
[Konference RC28 Spring Meeting v Brně, 24.-27. května 2007.] 
Sociologický Časopis-Czech Sociological Review. Roč. 43, č. 6 (2007), s. 1222-1227. ISSN 
0038-0288. 
[RC28 Spring Meeting. Brno, 24.05.2007-27.05.2007] 
Grant: GA MPS 1J/005/04-DP2 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: social mobility * social stratification * social transformation 
Impakt faktor: 0.128, rok: 2006 
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Články v odborných časopisech  - české - 27 
 
0097648 - SOU-Z 2008 CZ cze J 
Basl, Josef - Simonová, Natalie 
Projekt výzkumných pobytů ve Velké Británii ECASS (European Centre for Analysis in the 
Social Sciences).  
[Project of research visits in ECASS (European Centre for Analysis in the Social Sciences) in 
Great Britain.] 
Sociologický Časopis-Czech Sociological Review. Roč. 43, č. 5 (2007), s. 1084-1085. ISSN 
0038-0288 
Grant: GA ČR(CZ) GA403/06/1241 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: ECASS * ISER * research visits 
Impakt faktor: 0.128, rok: 2006 
 
0096746 - SOU-Z 2008 CZ cze J 
Bernard, Josef 
Participace a partnerství? Na místní úrovni vítaný impuls.  
[Participation and Partnership? A welcome impuls for the local level.] 
Moderní obec. Roč. 13, č. 12 (2007), s. 30-31. ISSN 1211-0507 
Grant: GA MŠk 2D06006 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: citizen participation * public administration * local government 
 
0096812 - SOU-Z 2008 CZ cze J 
Čížek, Tomáš 
Přehled některých zajímavých datových zdrojů.  
[An Overview of Some Interesting Data Sources.] 
Data a výzkum - SDA Info. Roč. 1, č. 2 (2007), s. 69-76. ISSN 1802-8152 
Grant: GA MŠk 1N04192 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: data archiving * data sources * comparative surveys 
 
0087723 - SOU-Z 2008 CZ cze J 
Dudová, Radka 
Slaďování pracovního a osobního života má v České republice stále své nedostatky.  
[Harmonization of work and private life in the Czech Republic still has its imperfections.] 
Zpravodaj Rovné příležitosti do firem. -, Č. 3 (2007), s. 1-2 
Grant: GA MPS 1J034/05-DP2; GA AV ČR 1QS700280503 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: combination of work and family * legislative measures * protection of parents 
http://zpravodaj.feminismus.cz/clanek.shtml?x=1972315&als[nm]=1972293 
 
0092453 - SOU-Z 2008 CZ cze J 
Dudová, Radka 
Aktivní otcovství aneb je skvělé být tátou.  
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 8, č. 2 (2007), s. 96-97. ISSN 1213-0028 
Grant: GA AV ČR 1QS700280503; GA AV ČR KJB700280503 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
www.genderonline.cz 
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0092456 - SOU-Z 2008 CZ cze J 
Dudová, Radka 
Gender a well-being: "životní blaho", jeho distribuce v rodinách a role sociálních politik.  
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 8, č. 2 (2007), s. 105-107. ISSN 1213-0028 
Grant: GA MPS 1J034/05-DP2; GA AV ČR 1QS700280503 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
www.genderonline.cz 
 
0093817 - SOU-Z 2008 CZ cze J 
Dudová, Radka 
Zavádění podnikových jeslí a školek má svá rizika a nedostatky.  
Zpravodaj Rovné příležitosti do firem. Roč. 3, č. 12 (2007), s. 1 
Grant: GA MPS 1J034/05-DP2; GA AV ČR 1QS700280503 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: combination of work and family * legislative measures * protection of parents 
http://zpravodaj.feminismus.cz/clanek.shtml?x=2060181&als[nm]=2059843 
 
0092464 - SOU-Z 2008 CZ cze J 
Hastrmanová, Šárka 
Slovensko-české sociologické dny.  
[Slovak-czech sociological days.] 
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 8, č. 2 (2007), s. 108-111. ISSN 1213-0028. 
[Slovensko-české sociologické dny. Smolenice, 01.10.2007-02.10.2007] 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Czech Sociology * Slovak Sociology 
www.genderonline.cz 
 
0083951 - SOU-Z 2008 CZ cze J 
Hašková, Hana 
Gender a občanství v multikulturní Evropě.  
[Gender and Citizenship in Multicultural Europe.] 
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 8, č. 1 (2007), s. 56-60. ISSN 1213-0028 
Grant: 6 RP(XE) 028746-2 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: gender * citizenship * multiculture 
http://www.genderonline.cz 
 
0085450 - SOU-Z 2008 CZ cze J 
Chaloupková, Jana - Vinopal, Jiří 
Letní škola Metod a technik ECPR.  
[Summer School of Methods and techniques ECPR.] 
Sociologický Časopis-Czech Sociological Review. Roč. 43, č. 2 (2007), s. 488-492. ISSN 
0038-0288. 
[Summer school of Methods and Techniques. Ljubljana, 06.06.2006-18.06.2006] 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: summerschool * methodology * ECPR 
Impakt faktor: 0.128, rok: 2006 
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0094985 - SOU-Z 2008 CZ cze J 
Kostelecký, Tomáš 
Editorial.  
[Editorial.] 
Sociologický Časopis-Czech Sociological Review. Roč. 43, č. 5 (2007), s. 884-887. ISSN 
0038-0288 
Grant: GA ČR GA403/04/1300 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: rspatial dimension of research * regions * Czech Republic 
Impakt faktor: 0.128, rok: 2006 
 
0083952 - SOU-Z 2008 CZ cze J 
Křížková, Alena 
Gender v centru globalizace.  
[Gender in the heart of globalization.] 
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 8, č. 1 (2007), s. 60-65. ISSN 1213-0028 
Grant: GA AV ČR 1QS700280503; GA ČR GA403/05/2474 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: care work * gender and globalization 
http://www.genderonline.cz 
 
0083967 - SOU-Z 2008 CZ cze J 
Křížková, Alena 
Kvóty jako podmínka fungující soutěže - evropské komisařky u kulatého stolu.  
[Quotas as a condition of the effective competition – European female commissioners at the 
round table.] 
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 8, č. 1 (2007), s. 74-74. ISSN 1213-0028 
Grant: GA AV ČR 1QS700280503; GA ČR GA403/05/2474 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: quotas * gender in politics 
http://www.genderonline.cz 
 
0094319 - SOU-Z 2008 CZ cze J 
Lebeda, Tomáš 
Volební systém pro Poslaneckou sněmovnu PČR.  
[The House of Deputies Electoral system.] 
Parlamentní zpravodaj. Roč. 11, č. 9 (2007), s. 38-41. ISSN 1211-037X 
Grant: GA ČR GA403/07/1626 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: electoral system * electoral reform * Czech Republic 
 
0090157 - SOU-Z 2008 CZ cze J 
Novotný, Lukáš 
Zmizelé obce a osady na Chebsku. Výstava v Krajském muzeu v Chebu.  
[Disappeared municipalities and localities in the region Cheb. The exhibition in the district 
museum Cheb.] 
Dějiny a současnost. -, č. 9 (2007), s. 9-9. ISSN 0418-5129 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Cheb * exhibition * Czech-German relations 
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0085628 - SOU-Z 2008 CZ cze J 
Simonová, Natalie 
První mezinárodní letní škola empirického výzkumu ve vzdělání v Bambergu: Longitudinální 
výzkumy předškolního a mladšího školního věku.  
[1st International Bamberg Summer School in Empirical Education Research: Longitudinal 
studies – Preschool and Primary School Age.] 
Sociologický Časopis-Czech Sociological Review. Roč. 43, č. 2 (2007), s. 491-492. ISSN 
0038-0288. 
[1st International Bamberg Summer School in Empirical Education Research: Longitudinal 
studies – Preschool and Primary School Age. Bamberg, 24.07.2006-28.07.2006] 
Grant: GA ČR(CZ) GA403/06/1241 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: longitudinal survey * education 
Impakt faktor: 0.128, rok: 2006 
 
0097665 - SOU-Z 2008 CZ cze J 
Simonová, Natalie 
Mezinárodní konference Expected and Unexpected Consequences of the Educational 
Expansion, Monte Verità, Ascona, Lago Maggiore, Švýcarsko, 8.–13. 7. 2007.  
[International conference „Expected and Unexpected Consequences of the Educational 
Expansion“, Monte Verità, Ascona, Lago Maggiore, Switzerland, 8 - 13th July 2007.] 
Sociologický Časopis-Czech Sociological Review. Roč. 43, č. 5 (2007), s. 1080-1081. ISSN 
0038-0288. 
[Expected and Unexpected Consequences of the Educational Expansion. Ascona, 08.07.2007-
13.07.2007] 
Grant: GA ČR(CZ) GA403/06/1241 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: educational expansion * educational inequality 
Impakt faktor: 0.128, rok: 2006 
 
0083968 - SOU-Z 2008 CZ cze J 
Uhde, Zuzana 
Feministické ozvěny jednoho světa.  
[Feminist Reception of One World festival.] 
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 8, č. 1 (2007), s. 72-74. ISSN 1213-0028 
Grant: GA AV ČR 1QS700280503 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: women’s rights * documentary pictures 
http://www.genderonline.cz 
 
0090182 - SOU-Z 2008 CZ cze J 
Uhde, Zuzana - Górska, Magdalena 
Konference Gender and Citizenship in a Multicultural Context.  
[The Conference Gender and Citizenship in a Multicultural Context.] 
Sociologický Časopis-Czech Sociological Review. Roč. 43, č. 4 (2007), s. 874-878. ISSN 
0038-0288 
Grant: GA AV ČR 1QS700280503 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: gender * conference * multiculturalism 
Impakt faktor: 0.128, rok: 2006 
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0093633 - SOU-Z 2008 CZ cze J 
Uhde, Zuzana 
Rodičovská na český způsob.  
[The Czech Way of Parental Leave.] 
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 8, č. 2 (2007), s. 97-101. ISSN 1213-0028 
Grant: GA AV ČR 1QS700280503 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: care * gender * conference 
www.genderonline.cz 
 
0092378 - SOU-Z 2008 CZ cze J 
Vajdová, Zdenka 
Konference Regionálne disparity v Strednej Európe.  
[The Conference Regional Disparities in Central Europe.] 
Sociologický Časopis-Czech Sociological Review. Roč. 43, č. 5 (2007), s. 1071-1072. ISSN 
0038-0288. 
[Regionálne disparity v Strednej Európe. Bratislava, 25.10.2007-26.10.2007] 
Grant: GA MŠk 2D06001 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: regional disparities * regional policy * international conference 
Impakt faktor: 0.128, rok: 2006 
 
0085190 - SOU-Z 2008 CZ cze J 
Vinopal, Jiří 
Vzorce výběru piva českými konzumenty v roce 2006.  
[The Pattern of Beer Choice of Czech Consumers in 2006.] 
Kvasný průmysl. Roč. 53, č. 5 (2007), s. 152-155. ISSN 0023-5830 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: beer * consumption 
 
0085191 - SOU-Z 2008 CZ cze J 
Vinopal, Jiří 
Konzumace piva a návštěvnost pohostinských zařízení v České republice v roce 2006.  
[Beer Consumption and Gastronomical Facilities Attendance in the Czech Republic in 2006.] 
Kvasný průmysl. Roč. 53, č. 4 (2007), s. 109-111. ISSN 0023-5830 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: beer * consumption * pub 
 
0085192 - SOU-Z 2008 CZ cze J 
Vinopal, Jiří 
Jak se zkoumá veřejné mínění.  
[How Public Opinion is Surveyed.] 
Psychologie dnes. Roč. 13, č. 3 (2007), s. 20-23. ISSN 1211-5886 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: public opinion * attitude * poll 
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0083953 - SOU-Z 2008 CZ cze J 
Vohlídalová, Marta 
Zpráva z mezinárodní konference Community, Work and Family: Making the Connection in a 
Global Context.  
[Report on International Conference Community, Work and Family II International 
Conference: Making the Connections in a Global Context.] 
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 8, č. 1 (2007), s. 66-70. ISSN 1213-0028 
Grant: GA MPS 1J034/05-DP2 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: work family balance * social policy 
http://www.genderonline.cz 
 
0083954 - SOU-Z 2008 CZ cze J 
Vohlídalová, Marta 
Zpráva ze semináře Souvislosti soukromého a pracovního života v ČR.  
[Report on seminar Connections between Private and Working Life in the Czech Republic.] 
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 8, č. 1 (2007), s. 71-74. ISSN 1213-0028 
Grant: GA MPS 1J034/05-DP2 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Labour market * work-family balance * privat life 
http://www.genderonline.cz 
 
0092457 - SOU-Z 2008 CZ cze J 
Vohlídalová, Marta 
Zpráva z 8. mezinárodní konference Evropské sociologické asociace.  
[Report on the 8th ESA Conference Conflict, Citizenship and Civil Society.] 
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 8, č. 2 (2007), s. 101-104. ISSN 1213-0028. 
[ESA Conference Conflict, Citizenship and Civil Society/ 8. Glasgow, 03.09.2007-
06.09.2007] 
Grant: GA MPS 1J034/05-DP2 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: citizenship * family 
www.genderonline.cz 
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Monografie recenzované cizojazyčné – 6 
 
0098803 - SOU-Z 2008 RIV BE eng B 
Fagan, C. - Urwin, P. - Mellin, K. - Křížková, Alena 
Gender inequalities in the risks of poverty and social exclusion for disadvantaged groups in 
thirty European countries.  
[Genderové nerovnosti v ohrožení chudobou a sociálním vyloučením pro znevýhodněné 
skupiny ve třiceti evropských zemích.] 
Brusel : European Commission, 2007. 196 s. ISBN 92-79-02572-4 
Grant: GA ČR GA403/05/2474 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: gender inequalities * gender mainstreaming * poverty 

http://ec.europa.eu/employment_social/publications/2006/ke7606201_en.pdf 
 
0084095 - SOU-Z 2008 RIV CZ eng B 
Matějů, Petr - Soukup, Petr - Basl, Josef 
Educational Aspirations in a Comparative Perspective. The role of individual, contextual and 
structural factors in the formation of educational aspirations in OECD countries.  
[Vzdělanostní aspirace ve srovnávací perspektivě. Role individuálních, kontextových a 
strukturních faktorů při formování vzdělanostních aspirací v zemích OECD.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. 53 s. - (Sociologické studie/Sociological 
Studies, 1). ISBN 978-80-7330-113-2 
Grant: GA MPS(CZ) 1J/005/04-DP2 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: education * educational aspirations * inequality 
 
0098801 - SOU-Z 2008 RIV BE eng B 
Plantenga, J. - Remery, Ch. - Křížková, Alena 
The gender pay gap - Origins and policy responses. A comparative review of 30 European 
countries.  
[Genderová mzdová mezera – Příčiny a politická řešení. Komparativní studie 30 evropských 
zemí.] 
Brusel : European Commission, 2007. 66 s. ISBN 92-79-02565-1 
Grant: GA ČR GA403/05/2474 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: gender pay gap * social inclusion * gender inequality 

http://ec.europa.eu/employment_social/publications/2006/ke7606200_en.pdf  
 
0089804 -SOU-Z 2008 RIV GB eng B 
Tholen, J. - Cziria, L. - Hemmer, E. - Kozek, W. - Mansfeldová, Zdenka 
Labour Relations in Central Europe. The Impact of Multinationals´ Money.  
[Industriální vztahy ve střední Evropě. Vliv nadnárodního kapitálu.] 
Aldershot, Burlington : Ashgate, 2007. 187 s. - (Contemporary Employment Relations). ISBN 
978-0-7546-7093-3 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Industrial relations * foreign investment * Central Europe 
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0098410 - SOU-Z 2008 RIV CZ eng B 
Tupá, Barbora 
Queen´s gambit: the launch of a research career.  
[Dámský gambit: zahájení vědecké dráhy.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. 87 s. ISBN 978-80-7330-116-3 
Grant: GA MŠk 1P05OK459 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: women in science * career paths * work-life balance 
 
0096218 - SOU-Z 2008 RIV CZ eng B 
Večerník, Jiří - Benáček, Vladimír - Nešpor, Zdeněk - Mysíková, M. - Reichová, N. 
Czech Labour Market: Changing Structures and Work Orientation.  
[Český trh práce: proměna struktur a pracovních orientací.] 
1. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. 177 s. - (Sociologické studie/Sociological 
Studies, 4). ISBN 978-80-7330-132-3 
Grant: GA ČR GA403/05/2769 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: labour market * occupations * work values 
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Monografie recenzované  české –22 
 
0094255 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze B 
Dudová, Radka - Hastrmanová, Šárka - Hašková, Hana - Maříková, Hana - Víznerová, 
Hana - Vohlídalová, Marta 
Souvislosti proměn pracovního trhu a soukromého, rodinného a partnerského života.  
[The Relationship between Changes in the Labour Market and Private, Family and 
Partnership Life.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. 166 s. - (Sociologické studie/Sociological 
Studies, 3). ISBN 978-80-7330-119-4 
Grant: GA MPS 1J034/05-DP2 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: labour market * partnership life * work 
 
0094256 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze B 
Dudová, Radka - Hastrmanová, Šárka 
Otcové, matky a porozvodová péče o děti.  
[Fathers, Mothers and Caring for Children after Divorce.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. 129 s. - (Sociologické studie/Sociological 
Studies, 7). ISBN 978-80-7330-124-8 
Grant: GA AV ČR(CZ) KJB700280503 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: divorce * parenthood * family 
 
0093533 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze B 
Hamplová, Dana - Chaloupková, Jana - Soukupová, Eva - Sunega, Petr - Zeman, K. 
Děti na psí knížku? Mimomanželská plodnost v ČR.  
[Children without marriage or without fathers? Non-marital fertility in the Czech Republic.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. 156 s. ISBN 978-80-7330-128-6 
Grant: GA AV ČR 1QS700280552 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Non-marital fertility * cohabitation * social system 
 
0085451 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze B 
Chaloupková, Jana 
Rozdělení domácí práce: ekonomická racionalita, mocenské zdroje a symbolické významy.  
[Division of housework: economic rationality, power recourses and symbolic meanings.] 
Praha : Fakulta sociálních studií UK : Praha : Filosofická fakulta UK, 2007. 28 s. - (Pražské 
sociálně vědní studie). ISBN N. ISSN 1801-5999 
Grant: GA AV ČR 1QS700280552 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: housework * gender * division of household labour 
 
 

134



0094975 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze B 
Kostelecká, Y. - Bernard, Josef - Kostelecký, Tomáš 
Zahraniční migrace vědců a výzkumníků a nástroje k jejímu ovlivnění.  
[International migration of scientists and researchers and policy tools affecting it.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. 136 s. - (Sociologické studie/Sociological 
Studies, 6). ISBN 978-80-7330-134-7 
Grant: GA MŠk 2E06015 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: migration of highly skilled * policy tools * Czech scientific diaspora 
 
0094259 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze B 
Křížková, Alena (ed.) 
Podmínky rodičovství v podnikovém prostředí v mezinárodním srovnání.  
[Family Friendly Working Conditions in an International Comparison.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. 104 s. - (Sociologické studie/Sociological 
Studies, 9). ISBN 978-80-7330-127-9 
Grant: GA ČR GA403/05/2474 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: work-life balance * maternity/paternity/parental leave * family friendly 
working conditions 
 
0305291 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze B 
Křížková, Alena 
Životní strategie žen a mužů v řízení (a) podnikání.  
[Life Strategies of Women and Men in Management of/and Business.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. 175 s. - (Sociologické disertace). ISBN 978-
80-7330-125-5 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: work and family balance * gender in organisations 
 
0098473 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze B 
Linek, Lukáš (ed.) - Outlý, J. (ed.) - Tóka, G. (ed.) - Batory, A. (ed.) 
Volby do Evropského parlamentu 2004.  
[European Parliament Elections 2004.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. 314 s. ISBN 978-80-7330-106-4 
Grant: GA MPS 1J004/04-DP1 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: European elections * second order elections * party choice 
 
0099054 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze B 
Linková, Marcela (ed.) 
Trans/formace: gender, věda a společnost.  
[Trans/formation: gender, research and society.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. 62 s. ISBN 978-80-7330-118-7 
Grant: 6. Rámcový program(XE) 36651 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: science policy * women in science * equal opportunities policies 
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0306994 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze B 
Maříková, Hana 
Docasna nebo trvala zmena? Uspořádání genderových rolí v rodinách s pečujícími otci. * 
[A Permanent or Temporary Change? The Arrangement of Gender Roles in Families with 
Fathers Participating in Childcare.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. 80 s. - (Sociologické studie/Sociological 
Studies, 11). ISBN 978-80-7330-135-4 
Grant: GA AV ČR IAA700280504 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: maternity * parernity * shared parenthood 
 
0096281 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze B 
Nejdl, Pavel (ed.) - Čermák, Daniel (ed.) 
Participace a partnerství v místní veřejné správě.  
[Participatition and Partnership in local public administration.] 
1. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. 123 s. - (Sociologické studie/Sociological 
Studies, 10). ISBN 978-80-7330-130-9 
Grant: GA MŠk(CZ) 2D06006 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Cooperation * partnership * participation 
 
0084282 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze B 
Nešpor, Zdeněk 
Institucionální zázemí české sociologie před nástupem marxismu.  
[The Institutional Background of Czech Sociology before the Onset of Marxism.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. 89 s. - (Sociologické studie/Sociological 
Studies, 2). ISBN 978-80-7330-114-9 
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA700280701 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: history of sociology * sociological establishments * Czech sociology 
 
0089360 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze B 
Nešpor, Zdeněk - Lužný, D. 
Sociologie náboženství.  
[Sociology of Religion.] 
Praha : Portál, 2007. 231 s. ISBN 978-80-7367-251-5 
Grant: GA ČR GA403/06/0574 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Sociology of Religion * Sociology * Religion 
 
0090174 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze B 
Novotný, Lukáš (ed.) - Houžvička, Václav (ed.) 
Otisky historie v regionálních identitách obyvatel pohraničí. Sebedefinice a vzájemné vnímání 
Čechů a Němců v přímém sousedství.  
[Historical Milestones in Regional Identities of inhabitants of Borderland. Hoch Czechs and 
Germans Define Themselves and Perceive One Another as Immediate Neighbours.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. 170 s. ISBN 978-80-7330-109-5 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Historical consciousness * regional identity * Bavaria 
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0084772 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze B 
Rakušanová, Petra - Stašková, B. 
Organizovaná občanská společnost v České republice.  
[Organized civil society in the Czech Republic.] 
Praha : Professional Publishing, 2007. 116 s. ISBN 978-80-86946-22-1 
Grant: GA MPS 1J004/04-DP1; GA ČR GA403/04/1007 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: civil society * third sector * civic participation 
 
0305290 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze B 
Rakušanová, Petra 
Povaha občanské společnosti v České republice v kontextu střední Evropy.  
[Character of civil society in the Czech Republic in the context of Central Europe.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. 140 s. - (Sociologické disertace). ISBN 978-
80-7330-122-4 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: civil society * nongovernmental sector 
 
0087689 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze B 
Smith, Michael 
Přímá demokracie v praxi: politika místních referend v České republice.  
[Direct Democracy in Practice: Local Referendum Politics in the Czech Republic.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. 101 s. ISBN 978-80-903316-3-1 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: direct democracy * local referendums * Eastern Europe 
 
0085638 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze B 
Šaldová, Kateřina (ed.) 
Cesty labyrintem. O vědecké profesi, soukromém životě a jejich propojování.  
[Paths through the Labyrinth. On the Scientific Profession, Private Life and Their Inter-
connections.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. 54 s. ISBN 978-80-7330-115-6 
Grant: GA MŠk 1P05OK459 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: gender in science * science and research * work-life balance 
 
0096256 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze B 
Tabery, Paulína 
Reprezentace různých forem rodinného a pracovního života v ženských a mužských 
časopisech.  
[The Representation of Different Forms of Family and Working Life in Women’s and Men’s 
Magazines.] 
1. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. 80 s. - (Sociologické studie/Sociological 
Studies, 5). ISBN 978-80-7330-133-0 
Grant: GA MPS(CZ) 1J034/05-DP2 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: working life * media presentation * private life arrangements 
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0085631 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze B 
Tupá, Barbora 
Dámský gambit: zahájení vědecké dráhy.  
[Ladies´ gambit: beginning of scientific career.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. 87 s. ISBN 978-80-7330-116-3 
Grant: GA MŠk 1P05OK459 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: women in science * career paths * work-life balance 
 
0094835 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze B 
Vobecká, Jana (ed.) - Kostelecký, Tomáš (ed.) 
Politické důsledky suburbanizace. Analýza případových studií proměn politického chování a 
občanské participace ve vybraných suburbánních lokalitách Prahy a Brna.  
[The Political Impact of Suburbanisation.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. 61 s. - (Sociologické studie/Sociological 
Studies, 8). ISBN 978-80-7330-129-3 
Grant: GA AV ČR IAA7028406 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Suburbanisation * political behaviour * participation 
 
0094879 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze B 
Vobecká, Jana 
Populační vývoj Židů v Čechách: společenské a hospodářské souvislosti.  
[Demographic Development of Jews in Bohemia during the 19th and early 20th Centuries – 
Social and Economic Context.] 
Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2007. 150 s. ISBN 978-80-86729-34-3 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Jews * demography * Bohemia 
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0092889 - SOU-Z 2008 RIV DE ger M 
Hastrmanová, Šárka - Bartoš, F. - Peliš, M. 
Roma und Sport.  
[Roma ethnic and sport.] 
Sport – Ethnie - Nation. Baltmannsweiler : Schneider Verlag Hohengehren, 2007. S. 137-151. 
ISBN 978-3-8340-0336-2 
Grant: Evropská komise(XE) 119019-CP-1-2004-1-DECOMENIUS-C21 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Roma people * mobility * sport 
 
0098479 - SOU-Z 2008 RIV GB eng M 
Hašková, Hana 
Fertility decline, the postponement of childbearing and the increase in childlessness in Central 
and Eastern Europe: A gender equity approach.  
[Pokles plodnosti, odkládání rodičovství a růst bezdětnosti ve střední a východní Evropě: 
zaměření na genderovou rovnost.] 
Women, Men, Work and Family in Europe. Houndmills, Basingstoke, Hampshire : Palgrave 
Macmillan, 2007 - (Crompton, R.; Lewis, S.; Lyonette, C.) S. 76-85. ISBN 978-1403987198 
Grant: GA AV ČR KJB7028402 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Fertility * Central and Eastern Europe * Gender 
 
0083937 - SOU-Z 2008 RIV CZ ger M 
Houžvička, Václav 
Die EU-Erweiterung in den Augen der Bürger aus den Grenzgebieten.  
[The EU enlargement as seen by citizens of Borderland.] 
Politische Kultur. Politická kultura. Praha : Primus, 2007 - (Voráček, E.; Trützschler von 
Falkenstein, E.) S. 34-41. ISBN 978-80-86207-71-1 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Public opinion * The European Union * Borderland 
 
0305310 - SOU-Z 2008 RIV DE eng M 
Illner, Michal 
The Five Faces of Pragocentrism.  
[Pět tváří pragocentrismu.] 
City and Region, Paper in Honour of Jiří Musil. Opladen : Budrich UniPress, 2007 - 
(Strubelt, W.; Gorzelak, G.) S. 133-144. ISBN 978-3-940755-07-0 
Grant: GA AV ČR IAA7028406 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: City image * Prague * Jiří Musil 
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0094916 - SOU-Z 2008 RIV US eng M 
Kostelecký, Tomáš 
Political Parties and their Role in Local Politics in the Post-Communist Czech Republic.  
[Politické strany a jejich role v lokální politice v post-komunistické České republice.] 
Local Government Reforms in Countries in Transition: A Global Perspective. Lanham, 
Maryland : Lexington Books, 2007 - (Lazin, Evans, Matt; Hoffmann-Martinot, Vincent; , 
Hellmut, F.; Evans, M.; Hoffmann-Martinot, V.; Wollmann, H.) S. 106-121. ISBN 
0739115715. - (Studies in Public Policy) 
Grant: GA AV ČR IAA7028406 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: local government reforms * political parties * Czech Republic 
 
0094919 - SOU-Z 2008 RIV CA eng M 
Kostelecký, Tomáš - Illner, Michal - Vobecká, Jana 
Metropolitan Governance in the Czech Republic.  
[Vládnutí v metropolích v České republice.] 
Governing Metropolises: Profiles of Issues and Experiments on Four Continents. Sainte-Foy 
(Quebec City) : Presses de l’Université Laval, 2007 - (Collin, J.; Robertson, M.) S. 235-258. 
ISBN 978-2-7637-8524-0 
Grant: GA AV ČR IAA7028406 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: metropolitan government * metropolitan governance * Czech Republic 
 
0080003 - SOU-Z 2007 RIV FR fre M 
Kostelecký, Tomáš - Čermák, Daniel 
Le processus de métropolisation et ses effets en Republique tcheque.  
[The Processes of Metropolization and Their Effects in the Czech Republic.] 
Politique et métropole: Une comparaison internationale. Paříž : CNRS Editions, 2007 s. 173-
188. ISBN 978-2-271-06416-5 
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA7028406 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: metropolization * social and political consequences * suburbanizations 

Výsledek v RIV 
 
0094940 - SOU-Z 2008 RIV CA fre M 
Kostelecký, Tomáš - Illner, Michal - Vobecká, Jana 
La gouvernance métropolitaine en République Tchèque.  
[Metropolitan Governance in the Czech Republic.] 
Gouverner les métropoles: enjeux et portraits des expériences sur quatre continents. Sainte-
Foy (Quebec City) : Presses de l’Université Laval, 2007 - (Collin, J.; Robertson, M.) S. 255-
282. ISBN 978-2-7637-8525-7 
Grant: GA AV ČR IAA7028406 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: metropolitan government * metropolitan governance * Czech Republic 
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0086480 - SOU-Z 2008 RIV DE eng M 
Linek, Lukáš - Lyons, Pat 
What can Ecological Inference Tell Us about the Second-Order-Elections-Thesis in the Czech 
Republic and Slovakia?.  
[Co dokáže říci ekologické usuzování o teorii národních voleb druhého řádu v Česku a na 
Slovensku?.] 
European Elections after Eastern Enlargement. Preliminary Results from the European 
Election Study 2004. Mannheim : MZES, 2007 - (Marsh, M.; Mikhaylov, S.; Schmitt, H.) S. 
327-369 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: European Parliament elections * ecological inference * second order national 
elections 
 
0085569 - SOU-Z 2008 RIV GB eng M 
Lux, Martin - Sunega, Petr 
Housing allowances in the Czech Republic in comparative perspective.  
[Příspěvky na bydlení v České republice v komparativní perspektivě.] 
Housing Allowances in Comparative Perspective. Bristol : Policy Press, 2007 - (Kemp, P.) S. 
239-264. ISBN 978-1861347541 
Grant: GA ČR GA403/06/0915 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Housing allowance, transition economies, housing policy 
 
0098499 - SOU-Z 2008 RIV GB eng M 
Lyons, Pat 
Conflicting expectations in overlapping systems of multi-level governance.  
[Protichůdná očekávání v přesahujících systémech víceúrovňového vládnutí.] 
Dynamics and Obstacles of European Governance. Londýn : Edward Edgar Publishing, 2007 
- (Neuhold, C.; De Bievre, D.) S. 157-186. ISBN 9781847200341 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Multi-level governance * European Union * NATO 
 
0083421 - SOU-Z 2008 RIV GB eng M 
Mansfeldová, Zdenka 
Ministers and Cabinet Decision-Making.  
[Ministři a rozhodování ve vládě.] 
Governing New European Democracies. Houndmills, Basingstoke and New York : Palgrave 
Macmillan, 2007 - (Blondel, J.; Miller-Rommel, F.; Malová, D.) S. 151-165. ISBN 1-4039-
9404-8 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Cabinets * decision making * new democracies 
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0091795 - SOU-Z 2008 RIV CZ eng M 
Mansfeldová, Zdenka 
Czech Trade Unions and Employers´ Associations in the European Social Dialogue.  
[České odbory a zaměstnavatelské organizace v evropském sociálním dialogu.] 
The Capacity of Central and East European Interest Groups to Participace in EU 
Governance. Stuttgard : Ibidem Verlag, 2007 - (Pleines, H.; Obradovic, D.) S. 213-230. ISBN 
978-3-89821-750-7 
Grant: 6. Rámcový program(XE) CIT1-CT-2004-506392 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Interest groups * EU-Governance * social dialogue 
 
0085541 - SOU-Z 2008 RIV US eng M 
Matějů, Petr - Řeháková, Blanka - Simonová, Natalie 
The Czech Republic: Structural Growth of Inequality in Access to Higher Education.  
[Česká republika: Strukturní růst nerovností v přístupu ke vzdělání.] 
Stratification in Higher Education: A Comparative Study. Stanford : Stanford University 
Press, 2007 - (Shavit, Y.; Arum, R.; Gamoran, A.) S. 374-399. ISBN 0-8047-5462-4. - 
(Studies in Social Inequality 2007) 
Grant: GA MPS 1J/005/04-DP2 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: inequality * stratification * education 
 
0096317 - SOU-Z 2008 RIV CZ ger M 
Mansfeldová, Zdenka 
Zentrale Trends der Interviews in Tschechien.  
[Main trends in the interwiev in the Czech Republic.] 
In Brüssel angekommen? Die gewerkschaftliche Interessenvertretung der neuen 
Mitgliedsländer auf der EU-Ebene. Teil 1: Erste Ergebnisse für Polen, Tschechien und 
Slowakei. Brémy : Forschungsstelle Osteuropa, Univerzita Brémy, 2007 - (Pleines, H.) S. 27-
30. - (Arbeitspapiere und Materialien. 88) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Trade unions * interest representation 
 
0084774 - SOU-Z 2008 RIV CZ eng M 
Rakušanová, Petra 
Women’s representation in Czech politics in the context of the parliamentary elections of 
2006: Trends and Challenges.  
[Zastoupení žen v české politice v kontextu parlamentních voleb roku 2006: Trendy a výzvy.] 
Visegrad Notes: Parliamentary Elections 2005-2006. Praha : Palacky University, 2007 - 
(Šaradín, P.; Bradová, E.) S. 171-187. ISBN 978-80-244-1625-0 
Grant: GA ČR(CZ) GA403/06/1421 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: women’s representation * electoral system 
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0087692 - SOU-Z 2008 RIV BE eng M 
Smith, Michael 
Making Direct Democracy Work: Czech Local Referendums in Regional Comparison.  
[Místní referenda v České republice ve srovnávací perspektivě.] 
Towards DIY-Politics? Participatory and Direct Democracy at the Local Level in Europe. 
Brugge : Vanden Broele, 2007 - (Delwit, P.; Pilet,, J.; Reynaert, H.; Steyvers, K.) S. 67-102. 
ISBN 978-90-8584-484-6 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Direct democracy * local referendums * Eastern Europe 
 
0083425 - SOU-Z 2008 RIV CZ eng M 
Večerník, Jiří - Flek, V. 
The Labour Market in the Czech Republic: Trends, Policies and Attitudes.  
[Trh práce v České republice: trendy, politiky a přístupy.] 
Anatomy of the Czech labour market. Praha : Karolinum, 2007 - (Flek, V.) S. 21-43. ISBN 
978-80-246-1316-1 
Grant: GA AV ČR IBS7028351 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: employment structures * labour mobility * wage differentiation 
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Kapitoly v recenzovaných monografiích – české – 39 
 
0096744 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze M 
Bernard, Josef 
Participace a partnerství na lokální úrovni v českém sociálním výzkumu.  
[Participation and Partnership at Local Level in the Czech Social Research.] 
Participace a partnerství v místní veřejné správě. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 
2007 - (Nejdl, P.; Čermák, D.) S. 27-46. ISBN 978-80-7330-130-9. - (Sociologické 
studie/Sociological Studies. 10) 
Grant: GA MŠk 2D06006 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Participation * partnership * local government 
 
0094310 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze M 
Bradová, E. - Lebeda, Tomáš 
Nerozhodnutí voliči a volební kampaň.  
[Late Deciding Voters and Election Campaign.] 
Voliči a volby 2006. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007 - (Lebeda, T.; Linek, L.; 
Lyons, P.; Vlachová, K.) S. 111-132. ISBN 978-80-7330-126-2 
Grant: GA ČR GA403/07/1626 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: time-of-voting decision * voting behavior * Czech Republic 
 
0096759 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze M 
Čermák, Daniel - Stachová, Jana 
Občanská participace na lokální úrovni.  
[Civic participation on the local level.] 
Participace a partnerství v místní veřejné správě. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 
2007 - (Nejdl, P.; Čermák, D.) S. 94-114. ISBN 978-80-7330-130-9. - (Sociologické 
studie/Sociological Studies. 10) 
Grant: GA MŠk 2D06006 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Civic participation * local politics * small town 
 
0091827 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze M 
Červinková, Alice 
Na vědecké dráze: příští zastávka Rodičovství.  
[On the Science Path: The Next Stop Parenthood.] 
Cesty labyrintem. O vědecké profesi, soukromém životě a jejich propojování. Praha : 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007 - (Šaldová, K.) S. 26-35. ISBN 978-80-7330-115-6. - 
(Sociologické studie/Sociological Studies) 
Grant: GA MŠk 1P05OK459 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: gender * scientific institution * work-life balance 
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0308171 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze M 
Dudová, Radka 
Vstřícnost v rámci obchodních cílů? Srovnání podmínek práce a rodičovství v české pobočce 
a v centrále francouzského podniku.  
[Helpful, But Only in the Limits of Business Objectives? Comparison of the conditions of 
work and parenting in Czech branch and in the headquarters of a French company.] 
Podmínky rodičovství v podnikovém prostředí v mezinárodním srovnání. Praha : Sociologický 
ústav AV ČR, v.v.i, 2007 - (Křížková, A.) S. 46-64. ISBN 978-80-7330-127-9. - 
(Sociologické studie/Sociological Studies. 9) 
Grant: GA ČR GA403/05/2474 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: parenthood * work conditions * work-life balance 
 
0083945 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze M 
Houžvička, Václav 
Otisky historie ve vědomí obyvatel pohraničí západních Čech.  
[Patterns of History in the Consciousness of Inhabitants of the Western Bohemia Borderland.] 
Otisky historie v regionálních identitách obyvatel pohraničí, Sebedefinice a vzájemné vnímání 
Čechů a Němců v přímém sousedství. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. S. 15-
48. ISBN 978-80-7330-109-5 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Historical Consciousness * Czechs/Germans * Personal Historical Memory 
 
0083946 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze M 
Houžvička, Václav 
Závěrečné teze k poznatkům výzkumu vztahu historického vědomí a regionální identity.  
[Concluding Thesis to the findings of the research regarding the relation historical 
consciousness and the regional identity.] 
Otisky historie v regionálních identitách obyvatel pohraničí, Sebedefinice a vzájemné vnímání 
Čechů a Němců v přímém sousedství. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. S. 137-
142. ISBN 978-80-7330-109-5 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: identity * Czechs/Germans 
 
0099050 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze M 
Illner, Michal 
Institucionalizované formy partnerství a spolupráce v místní veřejné správě.  
[Institutionalized Forms of Partnership and Cooperation in Local Public Administration.] 
Participace a partnerství v místní veřejné správě. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 
2007 - (Nejdl, P.; Čermák, D.) S. 17-26. ISBN 978-80-7330-130-9. - (Sociologické 
studie/Sociological Studies. 10) 
Grant: GA MŠk 2D06006 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: partnership * participation * cooperation 
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0095081 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze M 
Kostelecký, Tomáš - Vobecká, Jana 
Úvod.  
[Introduction.] 
Politické důsledky suburbanizace. Analýza případových studií proměn politického chování a 
občanské participace ve vybraných suburbánních lokalitách Prahy a Brna. Praha : 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. S. 11-17. ISBN 978-80-7330-129-3. - (Sociologické 
studie/Sociological Studies. 8) 
Grant: GA AV ČR IAA7028406 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Suburbanisation * political behaviour * participation 
 
0095110 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze M 
Kostelecký, Tomáš - Vobecká, Jana 
Závěr.  
[Conclusion.] 
Politické důsledky suburbanizace. Analýza případových studií proměn politického chování a 
občanské participace ve vybraných suburbánních lokalitách Prahy a Brna. Praha : 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. S. 45-50. ISBN 978-80-7330-129-3. - (Sociologické 
studie/Sociological Studies. 8) 
Grant: GA AV ČR IAA7028406 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Suburbanisation * political behaviour * participation 
 
0308133 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze M 
Křížková, Alena 
Teoretická východiska výzkumu podmínek rodičovství v podnikovém prostředí a podniková 
praxe v Čechách.  
[The Theoretical Background of Research on Working Conditions for Employed Parents at 
the Workplace and Company Practice in the Czech Republic.] 
Podmínky rodičovství v podnikovém prostředí v mezinárodním srovnání. Praha : Sociologický 
ústav AV ČR, v.v.i, 2007 - (Křížková, A.) S. 11-25. ISBN 978-80-7330-127-9. - 
(Sociologické studie/Sociological Studies. 9) 
Grant: GA ČR GA403/05/2474 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: sociology of organizations * gender in organization * patriarchy 
 
0308146 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze M 
Křížková, Alena 
Srovnání podmínek rodičovství ve čtyřech evropských zemích.  
[A Comparison of Working Conditions for Employed Parents at the Workplace in Four 
European Countries.] 
Podmínky rodičovství v podnikovém prostředí v mezinárodním srovnání. Praha : Sociologický 
ústav AV ČR, v.v.i, 2007 - (Křížková, A.) S. 85-90. ISBN 978-80-7330-127-9. - 
(Sociologické studie/Sociological Studies. 9) 
Grant: GA ČR GA403/05/2474 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: employment policy * family policy * gender equality 
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0094302 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze M 
Lebeda, Tomáš 
Volební systém a voličské rozhodování.  
[Electoral System and Voting Behavior.] 
Voliči a volby 2006. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007 - (Lebeda, T.; Linek, L.; 
Lyons, P.; Vlachová, K.) S. 15-35. ISBN 978-80-7330-126-2 
Grant: GA ČR GA403/07/1626 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: electoral system * voting behavior * proportional representation 
 
0094306 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze M 
Lebeda, Tomáš - Krejčí, Jindřich 
Výzkumy volebních preferencí a jejich prezentace v médiích.  
[Electoral Preference Polls and Their Presentation in Media.] 
Voliči a volby 2006. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007 - (Lebeda, T.; Linek, L.; 
Lyons, P.; Vlachová, K.) S. 37-61. ISBN 978-80-7330-126-2 
Grant: GA MPS 1J028/04-DP2 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: electoral preferences * pre-election polls * Czech Republic 
 
0308668 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze M 
Lebeda, Tomáš - Linek, Lukáš - Lyons, Pat - Vlachová, Klára 
Závěr: Co rozhodlo volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006?.  
[Conclusion: What decided the outcome of Chamber of Deputies 2006 election?.] 
Voliči a volby 2006. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007 - (Lebeda, T.; Linek, L.; 
Lyons, P.; Vlachová, K.) S. 203-214. ISBN 978-80-7330-126-2 
Grant: GA ČR(CZ) GA403/06/1421; GA ČR GA403/07/1626 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: party system * voting behavior * national elections 
 
0098435 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze M 
Linek, Lukáš - Lyons, Pat 
Zdroje a motivace volební účasti.  
[Sources and motivations of turnout.] 
Voliči a volby 2006. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007 - (Lebeda, T.; Linek, L.; 
Lyons, P.; Vlachová, K.) S. 63-85. ISBN 978-80-7330-126-2 
Grant: GA ČR(CZ) GA403/06/1421 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: turnout * abstention * national elections 
 
0098436 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze M 
Linek, Lukáš 
Vliv volební účasti na zisky politických stran.  
[Partisan Effect of Turnout.] 
Voliči a volby 2006. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007 - (Lebeda, T.; Linek, L.; 
Lyons, P.; Vlachová, K.) S. 87-110. ISBN 978-80-7330-126-2 
Grant: GA ČR(CZ) GA403/06/1421 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: turnout * partisan effect of turnout * turnout effect 
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0098437 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze M 
Linek, Lukáš - Lyons, Pat 
Povaha a zdroje stranické identifikace.  
[Nature and Sources of Party Identification.] 
Voliči a volby 2006. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007 - (Lebeda, T.; Linek, L.; 
Lyons, P.; Vlachová, K.) S. 147-175. ISBN 978-80-7330-126-2 
Grant: GA ČR(CZ) GA403/06/1421 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: partisanship * party identification * national elections 
 
0098441 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze M 
Linek, Lukáš - Lyons, Pat 
Tematické hlasování, vliv lídrů a stranictví ve volbách.  
[Issue Voting, Leadership Effects and Party Identification in Elections.] 
Voliči a volby 2006. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007 - (Lebeda, T.; Linek, L.; 
Lyons, P.; Vlachová, K.) S. 177-202. ISBN 978-80-7330-126-2 
Grant: GA ČR(CZ) GA403/06/1421 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: issue voting * leadership effects * party identification 
 
0098447 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze M 
Linek, Lukáš - Lyons, Pat 
Vliv nabízených možností na odpovědi respondentů ohledně blízkosti k politickým stranám 
ve dvou šetřeních po volbách do EP 2004.  
[Impact of Response Option Effects on Answers to Party Closeness Questions in Two Post-
European Election Surveys, 2004.] 
Volby do Evropského parlamentu 2004. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007 - 
(Linek, L.; Outlý, J.; Tóka, G.; Bátory, A.) S. 141-164. ISBN 978-80-7330-106-4 
Grant: GA ČR(CZ) GA403/06/1421 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: survey response * party identification * euroepan elections 
 
0098451 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze M 
Linek, Lukáš - Lyons, Pat 
Účast při volbách do Evropského parlamentu v roce 2004 v České republice.  
[Turnout in European Parliament Elections 2004 in the Czech Republic.] 
Volby do Evropského parlamentu 2004. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007 - 
(Linek, L.; Outlý, J.; Tóka, G.; Bátory, A.) S. 233-247. ISBN 978-80-7330-106-4 
Grant: GA ČR(CZ) GA403/06/1421 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: abstention * turnout * euroepan elections 
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0098452 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze M 
Linek, Lukáš - Lyons, Pat 
Přesuny voličů ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2004 v České rpeublice: 
Testování některých implikací teorie národních voleb druhého řádu.  
[Voter Switching in European Parliament Elections 2004 in the Czech Republic: Testing 
some implications of the second-order-national-elections thesis.] 
Volby do Evropského parlamentu 2004. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007 - 
(Linek, L.; Outlý, J.; Tóka, G.; Bátory, A.) S. 249-264. ISBN 978-80-7330-106-4 
Grant: GA ČR(CZ) GA403/06/1421 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: party switching * second order elections * party choice 
 
0098407 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze M 
Linková, Marcela 
Instituce, vědní politiky a gender aneb jak se z jasně narýsované cesty stává labyrint.  
[Institution, science policies and gender or how a clearly defined path becomes a labyrinth.] 
Cesty labyrintem. O vědecké profesi, soukromém životě a jejich propojování. Praha : 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007 - (Šaldová, K.) S. 18-25. ISBN 978-80-7330-115-6. - 
(Sociologické studie/Sociological Studies) 
Grant: GA MŠk 1P05OK459 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: gender * scientific institution * work-life balance 
 
0305631 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze M 
Linková, Marcela 
Ženy ve vědě po roce 1989: český aktivismus a evropské debaty.  
[Women in Science after 1989: Czech Activism and European Debates.] 
Transformace: gender. věda a společnost. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2007 - 
(Linková, M.) S. 34-37. ISBN 978-80-7330-118-7 
Grant: 6. Rámcový program(XE) 36651 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Science policy * women in science * equal opportunities policies 
 
0308177 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze M 
Maříková, Hana 
Není organizace jako organizace: skandinávská firma v domovské zemi a v českém prostředí.  
[There is no organization as the organization: Scandinavian company in the home country and 
the Czech Republic.] 
Podmínky rodičovství v podnikovém prostředí v mezinárodním srovnání. Praha : Sociologický 
ústav AV ČR, v.v.i, 2007 - (Křížková, A.) S. 65-84. ISBN 978-80-7330-127-9. - 
(Sociologické studie/Sociological Studies. 9) 
Grant: GA ČR GA403/05/2474 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: combination of work and family * case study * emploeyd parents 
 
 

149



0087618 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze M 
Novotný, Lukáš 
Němec a Německo v postojích obyvatel českého pohraničí.  
[German and Germany in the attitudes of the inhabitants of the Czech borderland.] 
Identita versis integrita II. Plzeň : Grafia, 2007 - (Coufalová, I.) S. 17-27. ISBN 978-80-
87046-12-8 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: identity * Germany * borderland 
 
0096777 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze M 
Patočková, Věra 
Pojmy partnerství a participace v tištěných médiích.  
[Terms Partnership and Participation in the Czech Printed Mass Media.] 
Participace a partnerství v místní veřejné správě. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 
2007 - (Nejdl, P.; Čermák, D.) S. 47-66. ISBN 978-80-7330-130-9. - (Sociologické 
studie/Sociological Studies. 10) 
Grant: GA MŠk 2D06006 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: partnership * participation 
 
0308220 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze M 
Sloboda, Zdeněk 
"To nejde, to není nikde na světě!" Srovnání podmínek rodičovství v rámci jednoho podniku v 
Česku a Německu.  
["That cannot be, that exists nowhere in the world!" Comparison of parenting and working 
conditions in a single company in Czech Rep. and Germany.] 
Podmínky rodičovství v podnikovém prostředí v mezinárodním srovnání. Praha : Sociologický 
ústav AV ČR, v.v.i, 2007 - (Křížková, A.) S. 26-45. ISBN 978-80-7330-127-9. - 
(Sociologické studie/Sociological Studies. 9) 
Grant: GA ČR GA403/05/2474 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: work-life balance * the gender structure of organizations * comparison with 
Germany 
 
0091080 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze M 
Šaldová, Kateřina - Tenglerová, Hana 
Tady je na dohodě vlastně úplně všechno: Příklady dobré praxe na cestách labyrintem 
slaďování soukromého a profesního života.  
[Personal agreement, actually. Examples of Best Practice on the Paths through Labyrint.] 
Cesty labyrintem. O vědecké profesi, soukromém životě a jejich propojování. Praha : 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007 - (Šaldová, K.) S. 36-41. ISBN 978-80-7330-115-6. - 
(Sociologické studie/Sociological Studies) 
Grant: GA MŠk 1P05OK459 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: work – life balance 
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0091081 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze M 
Tenglerová, Hana 
Rovné příležitosti žen a mužů v české vědě a výzkumu.  
[Equal Opportunities of Women and Men in Czech Science.] 
Cesty labyrintem. O vědecké profesi, soukromém životě a jejich propojování. Praha : 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007 - (Šaldová, K.) S. 42-48. ISBN 978-80-7330-115-6. - 
(Sociologické studie/Sociological Studies) 
Grant: GA MŠk 1P05OK459 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: equal opportunities 
 
0083387 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze M 
Uhde, Zuzana 
Feministická společenská kritika: rovnost a diference.  
[Feminist Social Critique: Equality and Difference.] 
Soudobá sociologie I. Teoretické koncepce a jejich autoři. Praha : Karolinum, 2007 S. 279-
314. ISBN 978-80-246-1275-1 
Grant: GA AV ČR 1QS700280503 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: feminist theories, * equality vs. difference debate 
 
0090019 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze M 
Uhde, Zuzana 
Feministická reflexe koncepce univerzálního základního příjmu.  
[Feminist Reflexion of the concept of Universal Basic Income.] 
Všeobecný základní příjem. Právo na lenost nebo na přežití?. Praha : Filosofia, 2007 - (Van 
Parijs, P.; Hrubec, M.; Brabec, M.) S. 161-166. ISBN 978-80-7007-259-2. - (Filosofie a 
sociální vědy. 26) 
Grant: Evropská komise(XE) HPSE_CT-2002_00115 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: feminist theory * universal basic income * gender division of labour 
 
0096752 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze M 
Vajdová, Zdenka 
Participace ve volebních záměrech politických stran a v prohlášení vlády.  
[Participation in the political parties election´s intentions and in government declaration.] 
Participace a partnerství v místní veřejné správě. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 
2007 - (Nejdl, P.; Čermák, D.) S. 67-75. ISBN 978-80-7330-130-9. - (Sociologické 
studie/Sociological Studies. 10) 
Grant: GA MŠk 2D06006 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: political parties programmes * content analysis 
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0094136 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze M 
Vlachová, Klára - Řeháková, Blanka 
Sociální třída a její vliv na volební chování.  
[Social class and its influence on voting behaviour.] 
Voliči a volby 2006. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007 - (Lebeda, T.; Linek, L.; 
Lyons, P.; Vlachová, K.) S. 133-145. ISBN 978-80-7330-126-2 
Grant: GA ČR GA403/07/1626 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Social class * social status * voting behaviour 
 
0095082 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze M 
Vobecká, Jana - Bernard, Josef - Žáčková, H. 
Představení studovaných lokalit: Jesenice.  
[Introduction of the localities: Jesenice.] 
Politické důsledky suburbanizace. Analýza případových studií proměn politického chování a 
občanské participace ve vybraných suburbánních lokalitách Prahy a Brna. Praha : 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. S. 18-24. ISBN 978-80-7330-129-3. - (Sociologické 
studie/Sociological Studies. 8) 
Grant: GA AV ČR IAA7028406 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Suburbanisation * political behaviour * participation 
 
0095090 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze M 
Vobecká, Jana - Kuncová, I. 
Představení studovaných lokalit: Březiněves.  
[Introduction of the localities: Březiněves.] 
Politické důsledky suburbanizace. Analýza případových studií proměn politického chování a 
občanské participace ve vybraných suburbánních lokalitách Prahy a Brna. Praha : 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. S. 31-34. ISBN 978-80-7330-129-3. - (Sociologické 
studie/Sociological Studies. 8) 
Grant: GA AV ČR IAA7028406 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Suburbanisation * political behaviour * participation 
 
0095091 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze M 
Vobecká, Jana - Ulrychová, S. 
Představení studovaných lokalit: Horoměřice.  
[Introduction of the localities: Horoměřice.] 
Politické důsledky suburbanizace. Analýza případových studií proměn politického chování a 
občanské participace ve vybraných suburbánních lokalitách Prahy a Brna. Praha : 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. S. 25-30. ISBN 978-80-7330-129-3. - (Sociologické 
studie/Sociological Studies. 8) 
Grant: GA AV ČR IAA7028406 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Suburbanisation * political behaviour * participation 
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0095102 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze M 
Vobecká, Jana - Šimon, M. 
Představení studovaných lokalit: Praha - Kolovraty.  
[Introduction of the localities: Praha - Kolovraty.] 
Politické důsledky suburbanizace. Analýza případových studií proměn politického chování a 
občanské participace ve vybraných suburbánních lokalitách Prahy a Brna. Praha : 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. S. 35-39. ISBN 978-80-7330-129-3. - (Sociologické 
studie/Sociological Studies. 8) 
Grant: GA AV ČR IAA7028406 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Suburbanisation * political behaviour * participation 
 
0095107 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze M 
Vobecká, Jana - Daněk, P. 
Představení studovaných lokalit: Brno - Jehnice.  
[Introduction of the localities: Brno - Jehnice.] 
Politické důsledky suburbanizace. Analýza případových studií proměn politického chování a 
občanské participace ve vybraných suburbánních lokalitách Prahy a Brna. Praha : 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. S. 40-44. ISBN 978-80-7330-129-3. - (Sociologické 
studie/Sociological Studies. 8) 
Grant: GA AV ČR IAA7028406 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Suburbanisation * political behaviour * participation
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Kapitoly v nerecenzovaných knihách - 1 
 
0089159 - SOU-Z 2008 CZ cze M 
Benáček, Vladimír - Nachtmannová, M. 
Ke strategii hospodářského růstu.  
[About the Strategy of Economic Growth.] 
Strategické vládnutí a Česká republika. Praha : Grada Publ, 2007 - (Potůček, M.) S. 229-257. 
ISBN 978-80-247-2126-2 
Klíčová slova: Economic policy 
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Konferenční sborník recenzovaný cizojazyč. – 1 
 
0091936 - SOU-Z 2008 RIV CZ eng G 
Gatnar, Lumír (ed.) - Lane, D. (ed.) 
Popular Opposition and Support for Different Types of the EU Integration.  
[Odmítavé a souhlasné postoje veřejnosti k různým typům integrace EU.] 
Brno : TRIBUN EU, 2007. 187 s. ISBN 978-80-7399-194-4. 
[Elites and EU Enlargement. Praha (CZ), 17.02.2006-18.02.2006] 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Elite * EU Integration * Popular Opinion 

155



Konferenční příspěvek v recenzovaném sborníku –český - 14 
 
0098763 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze K 
Bayer, Ivo 
Vnímané rozpory ve společnosti.  
[Perceived cleavages in society.] 
Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. Brno : Masarykova univerzita, 2007. S. 279-
318. ISBN 978-80-210-4439-5. 
[Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. Brno (CZ), 09.11.2006-10.11.2006] 
Grant: GA MPS 1J028/04-DP2 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: cleavages * cohesion * Czech society 
 
0085466 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze C 
Čermák, Daniel 
Jak konstruovat a vyhodnocovat průzkumy mezi čtenáři knihoven.  
[How to design and evaluate surveys among visitors of libraries.] 
CASLIN 2006 – Zpětná vazba aneb děláme to dobře?. Praha : Knihovna AV ČR, 2007. S. 77-
83. ISBN 80-86675-10-6. 
[CASLIN 2006 – Zpětná vazba aneb děláme to dobře?. Hrubá Skála (CZ), 11.06.2007-
15.06.2007] 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: survey * methodology * library 
 
0087713 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze C 
Dudová, Radka 
Paradoxy otcovství po partnerském rozchodu: pravidelná výjimečnost a nepřítomná 
přítomnost.  
[Paradoxes of Fatherhood after Marital Separation.] 
Vztahy, jazyky, těla. Texty z 1. konference českých a slovenských feministických studií. Praha : 
FHS UK, 2007 - (Heczková, L.) S. 141-154. ISBN 978-80-903086-6-4. 
[Konference českých a slovenských feministických studií. Praha (CZ), 02.09.2005-
04.09.2005] 
Grant: GA AV ČR KJB700280503 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: fatherhood * separation * parenthood after divorce 
 
0092877 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze K 
Hastrmanová, Šárka - Houdek, L. 
Romské etnikum a sport: percepce, přínosy a omezení.  
[Roma ethnic and sport: perception, benefits and barriers.] 
Aktuální otázky sociologie sportu. Praha : FTVS UK, 2007 - (Slepičková, I.) S. 50-55. ISBN 
978-80-86317-55-7. 
[Aktuální otázky sociologie sportu. Praha (CZ), 22.11.2007] 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Roma people * sport * discrimination 
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0083934 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze C 
Houžvička, Václav 
Kompromisem od konfrontace ke kooperaci.  
[By compromise from confrontation to cooperation.] 
Česko-německá deklarace, Deset let poté. Praha : CEP – Centrum pro ekonomiku a politiku, 
2007. S. 39-47. ISBN 978-80-86547-66-4. 
[Česko-německá deklarace – deset let poté. Praha (CZ), 23.01.2007] 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Czech * Germany * Declaration 
 
0090950 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze C 
Houžvička, Václav 
Historicko-politický rozměr vývoje pohraničních oblastí ČR/SRN.  
[Historical and political dimension of the development of border regions CR/ the FRG.] 
Člověk v pohraničí. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2007. S. 247-252. ISBN 80-
7044-836-9. 
[Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí. Ústí nad Labem (CZ), 
11.12.2006] 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Czech/German borderland * economic cooperation * networking 
 
0098065 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze K 
Maříková, Hana 
Participace otců v rodině a genderová ne/rovnost.  
[Fathers´participation in families and gender in/equalities.] 
Sociální nerovnosti v kvalitativním výzkumu. Praha : ISS UK FSV, 2007 - (Šanderová, J.) S. 
25-41. ISBN 978-80-254-0812-4. 
[Sociální nerovnosti v kvalitativním výzkumu. Praha (CZ), 05.10.2007] 
Grant: GA AV ČR IAA700280504 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: fathering * gender in/equalities * shared parenting 
 
0095732 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze C 
Maříková, Hana 
Trh práce a rodičovství.  
[Labour Market and Parenthood.] 
Vztahy, jazyky, těla. Texty z 1. konference českých a slovenských feministických studií. Praha : 
FHS UK, 2007 - (Heczková, L.) S. 111-126. ISBN 978-80-903086-6-4. 
[Konference českých a slovenských feministických studií. Praha (CZ), 02.09.2005-
04.09.2005] 
Grant: GA AV ČR 1QS700280503; GA AV ČR IAA700280504; GA ČR GA403/05/2474 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Labour market * parenthood 
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0089359 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze C 
Nešpor, Zdeněk 
Ne/náboženství jako identifikační faktor v současné Evropě.  
[Non/Religion as an Identification Komponent of Contemporary Europe.] 
Evropská identita v podmínkách evropské integrace. Opava : Slezské zemské muzeum + 
Informační kancelář RE, 2007. S. 24-32. ISBN 978-80-86224-62-6. 
[Evropská identita v podmínkách evropské integrace. Opava (CZ), 26.10.2006-27.10.2006] 
Grant: GA ČR GA403/06/0574 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Religion * Religious idenity * Europe 
 
0097703 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze C 
Simonová, Natalie 
Vzdělanostní reprodukce v České republice od roku 1916 do současnosti: mobilitní pohled.  
[Educational Reproduction in the Czech Lands from 1916 to the Present: A Mobility 
Perspective.] 
Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. Brno : Masarykova univerzita, 2007. S. 27-
42. ISBN 978-80-210-4439-5. 
[Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. Brno (CZ), 09.11.2006-10.11.2006] 
Grant: GA ČR(CZ) GA403/06/1241 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: access to education * educational inequality * educational mobility 
 
0091646 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze K 
Špaček, Ondřej 
Sport jako statusový symbol.  
[Sport as status symbol.] 
Aktuální otázky sociologie sportu. Praha : FTVS UK, 2007 - (Slepičková, I.) S. 14-19. ISBN 
978-80-86317-55-7. 
[Seminář „Aktuální otázky sociologie sportu“. Praha (CZ), 22.11.2007] 
Grant: GA MŠk 2D06014 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: sport * leisure time * social stratification 
 
0083927 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze K 
Večerník, Jiří 
Sociální politika v České republice: minulost a budoucnost reforem.  
[Social policy in the Czech Republic: past and future of reforms.] 
Sociální vyloučení a sociální politika. Brno : Masarykova univerzita, fakulta sociálních studií, 
2007. S. 49-60. ISBN 80-210-4225-7. 
[Sociální vyloučení a sociální politika. Brno (CZ), 25.05.2006-26.05.2006] 
Grant: GA ČR GA403/03/0339 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: social policy * social reforms * Czech Republic 
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0098188 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze K 
Vojtíšková, Kateřina 
Vnímání sociální stratifikace: Ti dole – zaslouží si uznání?.  
[Perception of social stratification: Those "at the bottom" – do they deserve recognition?.] 
Sociální nerovnosti v kvalitativním výzkumu. Praha : ISS UK FSV, 2007 - (Šanderová, J.) S. 
119-135. ISBN 978-80-254-0812-4. 
[Sociální nerovnosti v kvalitativním výzkumu. Praha (CZ), 05.10.2007] 
Grant: GA AV ČR(CZ) KJB700280603 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Social identity * social category * qualitative research 
 
0091084 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze C 
Uhde, Zuzana 
Sexuální obtěžování jako překážka rovných příležitostí žen a mužů.  
[Sexual Harassment as an Obstacle of Equal Opportunities.] 
Vztahy, jazyky, těla. Texty z 1. konference českých a slovenských feministických studií. Praha : 
FHS UK, 2007 - (Heczková, L.) S. 92-110. ISBN 978-80-903086-6-4. 
[Konference českých a slovenských feministických studií. Praha (CZ), 02.09.2005-
04.09.2005] 
Grant: GA AV ČR 1QS700280503 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: sexual harassment * equal opportunities for women and men * research 
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Konferenční příspěvek v nerecenzovaném sborníku – cizojazyčný - 11 
 
0085640 - SOU-Z 2008 NL eng C 
Sunega, Petr - Bezovan, G. 
Regional differences in housing availability and affordability in the Czech Republic and in 
Croatia.  
[Regionální rozdíly ve fyzické a finanční dostupnosti bydlení v ČR a v Chorvatsku.] 
European Network for Housing Research. Rotterdam : Deflt University of Technology, 2007. 
S. 1-27. 
[European Network for Housing Research. Rotterdam (NL), 25.06.2007-28.06.2007] 
Grant: GA ČR GA403/06/0915 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: transition * housing availability * affordability 
http://www.enhr2007rotterdam.nl/pages/papersdownload.htm 
 
 
0088867 - SOU-Z 2008 CZ eng C 
Basl, Josef 
15 year old pupils and their computer literacy – a particular issue in the field of educational 
inequalities.  
[Počítačová gramotnost patnáctiletých žáků – dílčí téma vzdělanostních nerovností.] 
4th EUSOC Seminar. Brno : Masarykova univerzita, 2007. S. 1-25. 
[EUSOC Ph.D. seminar /4./. Telč (CZ), 17.05.2007-20.05.2007] 
Grant: GA ČR(CZ) GA403/06/1241; GA MPS 1J/005/04-DP2 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: educational inequalities * computer literacy * PISA 
http://www.eusoc.eu/page/last-eusoc-seminars (user name and 
 
0088863 - SOU-Z 2008 GB eng C 
Bernard, Josef 
Are there any Specifics in the Emigration of Researchers from Central and Eastern European 
Countries?.  
[Je emigrace výzkumných pracovníků ze střední a východní Evropy něčím specifická?.] 
Regional Studies Association International Conference: Regions In Focus?. Lisabon : 
Regional Studies Association, 2007. S. 1-14. 
[Regional Studies Association International Conference: Regions In Focus?. Lisabon (PT), 
02.04.2007-05.04.2007] 
Grant: GA MŠk 2E06015 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: brain drain * international migration 
http://www.regional-studies-assoc.ac.uk/events/020407papers.asp 
 
 

160



0087339 - SOU-Z 2008 CZ eng C 
Hamplová, Dana 
Who is chickening out of marriage.  
[Kdo se vyhýbá manželství?.] 
Social Inequality and Mobility in the Process of Social Transformation. Praha : Sociologický 
ústav AV ČR, v.v.i, 2007. S. 1-19. 
[International Sociological Association, RC 28 meeting , Social Inequality and Mobility in the 
Process of Social Transformation. Brno (CZ), 24.09.-27.09.2007] 
Grant: GA AV ČR 1QS700280552 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: nonmarital fertility * social policy 
http://www.soc.cas.cz/rc28/info/en/25003/Programme.html 
 
0085475 - SOU-Z 2008 CH eng C 
Kolářová, Marta 
Gender Aspects of the Czech and European Alter-Globalization Movement.  
[Genderové aspekty českého a evropského alter-globalizačního hnutí.] 
European Protest Movements since the Cold War. Workshop II: Designing a New Life: 
Aesthetics and Lifestyles of Political and Social Protest. Zurich : Protest Research project, 
2007. S. 91-101. 
[European Protest Movements since the Cold War. Zurich (CH), 07.03.2007-11.03.2007] 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: gender * alter-globalization * movement 
http://www.protest-research.eu/ 
 
0096772 - SOU-Z 2008 ES eng C 
Křížková, Alena 
Work/life Balance: Life Reality of Czech Parents.  
[Kombinace práce a rodiny: Životní realita českých rodičů.] 
Gender and Well-Being. Barcelona : University of Barcelona a European Science Foundation, 
2007. S. 1-15. 
[Symposium of the Action A 34 /3./ Gender & Well-Being. Barcelona (ES), 25.06.2007-
27.06.2007] 
Grant: GA ČR GA403/05/2474; GA MPS 1J034/05-DP2 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Work/life balance * gender and parenthood * gender inequalities in the labour 
market 
http://www.ub.es/tig/GWBNet/ 
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0085574 - SOU-Z 2008 NL eng C 
Lux, Martin - Sunega, Petr 
Housing affordability of Rental and Owner-Occupied Housing over the Course of the 
Economic Transformation in the Czech Republic.  
[Finanční dostupnost nájemního a vlastnického bydlení v průběhu ekonomické transformace v 
České republice.] 
European Network for Housing Research. Rotterdam : Deflt University of Technology, 2007. 
S. 1-23. 
[European Network for Housing Research. Rotterdam (NL), 25.06.2007-28.06.2007] 
Grant: GA ČR GA403/06/0915 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: housing affordability * Economic transition * housing policy 
http://www.enhr2007rotterdam.nl/pages/papersdownload.htm 
 
0090286 - SOU-Z 2008 IE eng C 
Lux, Martin 
The Context-Sensitive Methodology for Comparative Housing Research in Transition 
Countries.  
[Kontext-sensitivní metodologie pro komparativní studia bydlení v tranzitivních zemích.] 
Working Group Comparative Housing Policy ENHR. Dublin : University College Dublin, 
2007. S. 1-20. 
[Working Group Comparative Housing Policy ENHR. Dublin (IE), 20.04.-21.04.2007] 
Grant: GA ČR GA403/06/0915 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: comparative studies * housing * transitional economy 
 
0091898 - SOU-Z 2008 PL eng C 
Lux, Martin 
Market-Based Housing Finance Efficiency Research among Czech Mortgage Lenders.  
[Výzkum efektivity tržních nástrojů financování bydlení mezi poskytovateli hypotečních 
úvěrů v ČR.] 
Congress on Housing Finance in Central and Eastern European Countries. Varšava : Polish 
Bank Association, 2007. S. 62-82. 
[Congress on Housing Finance in Central and Eastern European Countries. Varšava (PL), 
29.11.2007-30.11.2007] 
Grant: GA MMR WD-05-07-3 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: housing finance, housing affordability * housing affordability 
 
 

162



0097858 - SOU-Z 2008 ES eng C 
Maříková, Hana 
Domestic work and caring for others as the "prerogative" of women?.  
[Domácí práce a péče o druhé jako výsada žen?.] 
Gender and Well-Being. Barcelona : University of Barcelona a European Science Foundation, 
2007. S. 1-12. 
[Symposium of the Action A 34 /3./ Gender & Well-Being. Barcelona (ES), 25.06.2007-
27.06.2007] 
Grant: GA AV ČR IAA700280504 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: domestic work * caring 
http://www.ub.es/tig/GWBNet/ 
0098124 - SOU-Z 2008 CZ eng C 
Soukup, Petr 
Statistical Significance: Bad or misused concept?.  
[Statistická významnost-špatná nebo zneužívaná koncepce?.] 
4th EUSOC Seminar. Brno : Masarykova univerzita, 2007. S. 1-15. 
[EUSOC Ph.D. seminar /4./. Telč (CZ), 17.05.2007-20.05.2007] 
Grant: GA ČR(CZ) GA403/06/1241 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: statistical significance * methodology 
http://www.eusoc.eu/page/last-eusoc-seminars (user name and 
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Konferenční příspěvek v nerecenzovaném sborníku – český – 4  
 
0097679 - SOU-Z 2008 CZ cze K 
Basl, Josef 
Vzdělanostní aspirace patnáctiletých žáků a nezamýšlené důsledky testování.  
[Educational aspirations of 15-year olds pupils and unintended consequences of testing.] 
Doktorandská sociologická konference 2006. Praha : FSV UK, 2007. S. 1-18. 
[Název akce: Doktorandská sociologická konference 2006. Praha (CZ), 24.05.2006-
25.05.2006] 
Grant: GA ČR(CZ) GA403/06/1241 
Klíčová slova: educational aspirations * testing * consequences of testing 
http://sociologicka.mysteria.cz/konference/ucastnici.htm 
 
0099315 - SOU-Z 2008 CZ cze K 
Simonová, Natalie 
Mobilitní pohled na dosavadní vývoj vzdělanostních nerovností v ČR - stagnace či 
dynamika?.  
[Development of educational inequality in the Czech Republic in mobility perspective – 
stagnation or dynamics?.] 
Doktorandská sociologická konference 2006. Praha : FSV UK, 2007. S. 1-28. 
[Název akce: Doktorandská sociologická konference 2006. Praha (CZ), 24.05.2006-
25.05.2006] 
Grant: GA ČR(CZ) GA403/06/1241 
Klíčová slova: educational inequality * educational mobility 
http://sociologicka.mysteria.cz/konference/ucastnici.htm 
 
0098278 - SOU-Z 2008 CZ cze K 
Sunega, Petr 
Regionální disparity v dostupnosti bydlení – představení projektu.  
[Regional disparities in housing affordability – project description.] 
Udržitelný rozvoj regionů, měst a venkovských sídel. Brno : IRI, 2007. S. 1-10. 
[proREGIO – Udržitelný rozvoj regionů, měst a venkovských sídel. Brno (CZ), 13.11.2007-
14.11.2007] 
Grant: GA MMR WD-05-07-3 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: housing * affordability * regional disparities 
 
0092033 - SOU-Z 2008 CZ cze K 
Vajdová, Zdenka 
Pohoda nebo Prosperita: Fantazie roku 2003 a skutečnost roku 2007.  
[Well-being or Prosperity: Fancy of 2003 and Reality of 2007.] 
Kladno minulé a budoucí : sborník z mezioborové konference. Kladno : Občanské sdružení 
Arteum, 2007 - (Schmelzová, R.; Šubrtová, D.) S. 55-58. ISBN 978-80-254-0180-4. 
[Mezioborová konference Kladno minulé a budoucí. Kladno (CZ), 15.06.2007] 
Grant: GA AV ČR IAA7028406 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: local politics * good governance * Kladno 
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Recenze – 18 
 
0086477 - SOU-Z 2008 CZ cze R 
Basl, Josef 
Recenze.  
[Review.] 
[Menard, S.: Longitudinal Research]. Sociologický Časopis-Czech Sociological Review. Roč. 
43, č. 3 (2007), s. 654-656. ISSN 0038-0288 
Grant: GA ČR(CZ) GA403/06/1241; GA ČR(CZ) GA403/06/1421 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: longitudinal research 
 
0088869 - SOU-Z 2008 CZ eng R 
Basl, Josef 
Review.  
[Recenze.] 
[Field, J.: Social Capital and Lifelong Learning. Bristol: Policy Press]. Central European 
Journal of Public Policy. Roč. 1, č. 1 (2007), s. 128-131. ISSN 1802-4866 
Grant: GA ČR(CZ) GA403/06/1241; GA MPS 1J/005/04-DP2 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: lifelong learning * social capital 
 
0092468 - SOU-Z 2008 CZ cze R 
Hampejsová, Jana 
Aktivní občanství žen v kontextu péče.  
[Women´s active citizenship in the context of care.] 
[Hobson, B.: Gender and Citizenship in Transition]. Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 
8, č. 2 (2007), s. 99-103. ISSN 1213-0028 
Grant: 6. Rámcový program(XE) 028746 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: citizenship * gender * care 
www.genderonline.cz 
 
0090954 - SOU-Z 2008 CZ eng R 
Houžvička, Václav 
Recenze.  
[Review.] 
[Meritt, A. ; Meritt, R.: Public Opinion in Semisovereign Germany (The HICOGS Surveys, 
1949-1955)), Urbana: Chicago, 1980]. Sociologický Časopis-Czech Sociological Review. Roč. 
43, č. 3 (2007), s. 658-662. ISSN 0038-0288 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Germany * the US Occupation Zone * Public Opinion Research 
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0092861 - SOU-Z 2008 CZ cze R 
Illner, Michal 
Recenze.  
[Review.] 
[Ouředníček, M.: Sociální geografie pražského městského regionu. Praha: 2006]. Sociologický 
Časopis-Czech Sociological Review. Roč. 43, č. 5 (2007), s. 1055-1058. ISSN 0038-0288 
Grant: GA AV ČR IAA7028406 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Prague metropolitan region * social geography 
 
0092867 - SOU-Z 2008 CZ cze R 
Illner, Michal 
Recenze.  
[Review.] 
[Ira, V. ; Falťan, L. ; Gajdoš, P.: Podoby regionálnych odlišností na Slovensku. Príklady 
vybraných okresov. Bratislava: 2005]. Sociologický Časopis-Czech Sociological Review. Roč. 
43, č. 5 (2007), s. 1060-1062. ISSN 0038-0288 
Grant: GA AV ČR IAA7028406 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Slovakia * inter-regional differences 
 
0096157 - SOU-Z 2008 CZ eng R 
Kolářová, Marta 
Recenze.  
[Review.] 
[della Porta, D. ; Andretta, M. ; Mosca, L. ; Reifer, H.: Globalization from Below: 
Transnational Activists and Protest Networks]. Sociologický Časopis-Czech Sociological 
Review. Roč. 43, č. 3 (2007), s. 651-654. ISSN 0038-0288 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: globalization * movement * protest 
 
0094995 - SOU-Z 2008 CZ cze R 
Kostelecký, Tomáš 
Recenze.  
[Review.] 
[ Falťan, L. ; Pašiak, J.: Regionálny rozvoj Slovenska. Východiská a súčasný stav. Bratislava: 
Sociologický ústav SAV, 88 s]. Sociologický Časopis-Czech Sociological Review. Roč. 43, č. 
5 (2007), s. 1062-1064. ISSN 0038-0288 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: book review * Slovakia * regional development 
 
0083419 - SOU-Z 2008 CZ cze R 
Nešpor, Zdeněk 
Recenze.  
[Review.] 
[Janeček, Petr.: Černá sanitka a jiné děsivé příběhy. Současné pověsti a fámy v České 
republice]. Sociologický Časopis-Czech Sociological Review. Roč. 43, č. 1 (2007), s. 232-234. 
ISSN 0038-0288 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Urban legends * Urban sociology * Social anthropology 
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0085723 - SOU-Z 2008 CZ cze R 
Nešpor, Zdeněk 
Recenze.  
[Review.] 
[Kvasničková, Adéla.: Náboženstvo ako kolektívna pamäť. Prípad Slovenska a Čiech]. 
Sociologický Časopis-Czech Sociological Review. Roč. 43, č. 2 (2007), s. 459-462. ISSN 
0038-0288 
Grant: GA AV ČR IAA700280701 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Sociology of religion * Czech republic * 1993- 
 
0087320 - SOU-Z 2008 CZ cze R 
Nešpor, Zdeněk 
Recenze.  
[Review.] 
[Tížik, Miroslav.: K sociologii novej religiozity. Podoby zmeny náboženského života v 20. 
storočí. Bratislava. 2006]. Sociologický Časopis-Czech Sociological Review. Roč. 43, č. 4 
(2007), s. 848-851. ISSN 0038-0288 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Sociology of religion * Slovakia – religion * Religion in Slovakia 
 
0305466 - SOU-Z 2008 CZ cze R 
Nešpor, Zdeněk 
Recenze.  
[Review.] 
[Prothero, Stephen.: Religious Literacy. Harper, San Francisco 2007, 296 s]. Lidé města. 
Revue pro entologii, antropologii a etologii komunikace. Roč. 9, 2-3 (2007), s. 318-320. ISSN 
1212-8112 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: religious literacy 
 
0093058 - SOU-Z 2008 CZ cze R 
Novotný, Lukáš 
Recenze.  
[Review.] 
[Domnitz, Ch.: Zápas o Benešovy dekrety před vstupem do Evropské unie. Diskuse v 
Evropském parlamentu a v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v letech 2002-2003. Praha: 
Dokořán. 2007]. Mezinárodní politika. Roč. 31, č. 10 (2007), s. 39-40. ISSN 0543-7962 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Beneš * EU-Parlament 
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0093063 - SOU-Z 2008 CZ cze R 
Novotný, Lukáš 
Recenze.  
[Review.] 
[Vyrovnání se s komunistickou minulostí ve státech střední Evropy. Sborník příspěvků 
středoevropských ústavních soudů. Praha 2003, Linde]. Socioweb. Roč. 5, č. 4 (2007), s. 11. 
ISSN 1214-1720 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: communism * memory 
 
0099522 - SOU-Z 2008 CZ cze R 
Novotný, Lukáš 
Recenze.  
[Review.] 
[Loužek, M.: . Česko-německá deklarace : deset let poté. -- Praha : CEP, 2007]. Politologický 
časopis. Roč. 14, č. 3 (2007). ISSN 1211-3247 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Czech-German Declaration * Czech-German Relations 
 
0083969 - SOU-Z 2008 CZ cze R 
Uhde, Zuzana 
Péče jako nedoceněná nájemní práce v globální ekonomice.  
[Care as an Undervalued Hired Labour in Global Economy.] 
[Ehrenreich, B. ; Hochschild, A.: Global Women. Nannies, Maids, and Sex Workers in the 
New Economy. New York: A Metropolitan /Owl Book]. Gender, rovné příležitosti, výzkum. 
Roč. 8, č. 1 (2007), s. 56-61. ISSN 1213-0028 
Grant: GA AV ČR 1QS700280503 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: migration * care * globalization 
 
0090185 - SOU-Z 2008 CZ cze R 
Uhde, Zuzana 
Recenze.  
[Review.] 
[Fraser, N.: Rozvíjení radikální imaginace.Globální přerozdělování, uznání a reprezentace. 
Praha: Filosofia, 2007. 184 s]. Sociologický Časopis-Czech Sociological Review. Roč. 43, č. 4 
(2007), s. 851-854. ISSN 0038-0288 
Grant: GA AV ČR 1QS700280503 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: global justice * transnational public * Fraser 
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0092471 - SOU-Z 2008 CZ cze R 
Vajdová, Zdenka 
Recenze.  
[Review.] 
[Gajdoš, P. ; Pašiak, J.: Regionálny rozvoj Slovenska z pohľadu pristorovej sociológie]. 
Sociologický Časopis-Czech Sociological Review. Roč. 43, č. 5 (2007), s. 1067-1069. ISSN 
0038-0288 
Grant: GA MŠk 2D06001 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: regional disparities * regional politics 
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Elektronický dokument – 36 
 
0084830 - SOU-Z 2008 RIV CO spa E 
Benáček, Vladimír 
El Empresario Espontáneo Versus la Privatización Interna de las Empresas Estatales.  
[Spontaneous entrepreneurship versus the insider privatization.] 
[textový soubor]. - Bogotá : Inpsicon, 2007. www, 140 kb 
Grant: GA ČR GA403/05/2769 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: entrepreneurship 

http://www.inpsicon.com/estudios_realizados/english/Benacek_Eng.pdf 
 
0084831 - SOU-Z 2008 RIV CO spa E 
Benáček, Vladimír 
Las Tres Dimensiones del Gobierno Social Moderno: Mercados, Jerarquías y Parentescos.  
[Modern social governance: markets, hierarchies and networks.] 
[textový soubor]. - Bogotá : Inpsicon, 2007. www, 184 kb 
Grant: GA ČR GA403/05/2769 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Social governance 

http://www.inpsicon.com/estudios_realizados/espanol/Benaceck_Esp_09042007.pdf 
 
0085736 - SOU-Z 2008 RIV CZ eng E 
Červinková, Alice (ed.) 
Kontext: Journal for Gender and Knowledge 1/2007 (Sciences policies enact realities).  
[Kontext: časopis pro gender a vědění 1/2007.] 
[hypertextový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. www 
Grant: GA MŠk 1P05OK459 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: gender * knowledge * science 
http://www.zenyaveda.cz 
 
0308072 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze E 
Hašková, Hana 
Reprodukční preference a bezdětnost v české společnosti ve světle kvantitativních dat.  
[Reproductive preference and childlessness in Czech society in quantitative data.] 
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. www 
Grant: GA MPS 1J034/05-DP2; GA AV ČR KJB7028402 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Postponement of childbearing * childlessness * transition to parenthood 
http://www.soc.cas.cz/promeny/info/cz/25017/Kvantitativni-vyzkum.html 
 
 

170



0099524 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze E 
Kolářová, Marta 
Třída, gender, rasa/etnicita a přístup sociálních distancí.  
[Class, gender, race/ethnicity and social distance approach.] 
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. www, 0,5 MB 
Grant: GA AV ČR(CZ) KJB700280603 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Social distance * class * gender 

http://www.socdistance.wz.cz/publikace/kolarova2007intersections.pdf 
 
0093050 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze E 
Matějů, Petr - Soukup, Petr - Basl, Josef - Simonová, Natalie - Smith, Michael - 
Straková, Jana - Veselý, Arnošt 
Soubor dat z druhé fáze projektu PISA-L: Průběh vzdělání, názory a životní plány.  
[Data file from the second wave of the PISA-L longitudinal project : Continuation of 
education, opinions and life plans.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. CD ROM, 29,5 MB 
Grant: GA MPS 1J/005/04-DP2 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: education * course of learning * future plans 
 
0093051 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze E 
Matějů, Petr - Straková, Jana - Simonová, Natalie - Basl, Josef - Soukup, Petr - Smith, 
Michael - Veselý, Arnošt 
Spojený soubor dat z výzkumů Studium na vysoké škole 2004 a Studium na vysoké škole 
2006.  
[Merged data file from the University students survey 2004 and the University students 
survey 2006.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. CD ROM, 3,7 MB 
Grant: GA MPS 1J/005/04-DP2 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: higher education * university students * opinion survey 
 
0095077 - SOU-Z 2008 CZ cze E 
Mikešová, Renata - Kostelecký, Tomáš - Patočková, Věra 
Databáze pracovníků vědy a výzkumu českého původu se zkušeností s pracovním pobytem v 
zahraničí – podklad pro dotazníkové šetření.  
[Database of scientists and researchers of Czech origine with relevant experience with work in 
abroad – the sapmling framework for survey.] 
[databáze]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. CD 
Grant: GA MŠk 2E06015 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Mobility of Czech Researchers 
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0087693 - SOU-Z 2008 RIV US eng E 
Smith, Michael 
Is Direct Democracy Good for the Environment? A Re-examination of the Link from the 
Perspective of Central and Eastern Europe.  
[Je přímá demokracie nakloněna životnímu prostředí? Přezkoumání optikou zemí střední a 
východní Evropy.] 
[textový soubor]. - USC-Caltech Center for the Study of Law & Politics, University of 
Southern California, 2007. www, 267 kB 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Direct democracy * environmental protection 
http://law.usc.edu/academics/centers/cslp/papers/index.html 
 
0087695 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze E 
Smith, Michael 
Vnímání korupce v ČR: Výzkum mezi politiky a manažery.  
[Corruption in the Czech Republic: Politicians and Managers' Perceptions.] 
[textový soubor]. - Praha : USC-Caltech Center for the Study of Law & Politics, University of 
Southern California : Praha : Donath-Burson-Marsteller, 2007. www, 44 kB 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: corruption * Corruption Perceptions * Czech Republic 
http://www.dbm.cz/pruzkumy/?id=98 
 
0095895 - SOU-Z 2008 RIV CZ eng E 
Šafr, Jiří - Häuberer, J. 
Measuring Bridging Social Capital: the BSC battery for ascertaining diversity in the circle of 
friends.  
[Měření přemosťujícího sociálního kapitálu: Baterie PSK zjišťující odlišnosti v okruhu 
přátel.] 
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. www, 0,6 MB 
Grant: GA MPS 1J028/04-DP2; GA MŠk 2D06014 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: bridging social capital * measurement * social trust 

http://sss.soc.cas.cz/2007/WP04-SafrHauberer.pdf 
 
0085634 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze E 
Šaldová, Kateřina (ed.) - Tupá, Barbora (ed.) 
newsLetter - leden 2007.  
[NewsLetter-january 2007.] 
[hypertextový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. www 
Grant: GA MŠk 1P05OK459 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: gender * knowledge * science * Turkey * European Commission * work-life 
balance 
http://www.zenyaveda.cz 
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0085635 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze E 
Šaldová, Kateřina (ed.) - Tupá, Barbora (ed.) 
newsLetter - únor 2007.  
[NewsLetter - february 2007.] 
[hypertextový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. www 
Grant: GA MŠk 1P05OK459 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: gender * knowledge * science * gendermainstreaming * Belgium 
http://www.zenyaveda.cz 
 
0085821 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze E 
Šaldová, Kateřina (ed.) - Tupá, Barbora (ed.) 
newsLetter - březen 2007.  
[NewsLetter - March 2007.] 
[hypertextový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. www 
Grant: GA MŠk 1P05OK459 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: gender * knowledge * science * Young Talent * project manager 
http://www.zenyaveda.cz 
 
0085823 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze E 
Šaldová, Kateřina (ed.) - Tupá, Barbora (ed.) 
newsLetter - duben 2007.  
[NewsLetter - April 2007.] 
[hypertextový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. www 
Grant: GA MŠk 1P05OK459 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: gender * knowledge * science * Asie * European Commission * project 
management 
http://www.zenyaveda.cz 
 
0085824 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze E 
Šaldová, Kateřina (ed.) - Tupá, Barbora (ed.) 
newsLetter - květen 2007.  
[NewsLetter - May 2007.] 
[hypertextový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. www 
Grant: GA MŠk 1P05OK459 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: gender * knowledge * science * media * enlightenment 
http://www.zenyaveda.cz 
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0085825 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze E 
Šaldová, Kateřina (ed.) - Tupá, Barbora (ed.) 
newsLetter 6-7/ 2007.  
[NewsLetter 6-7/2007.] 
[hypertextový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. www 
Grant: GA MŠk 1P05OK459 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: gender * knowledge * science * project manager * European Commission * 
feminist theories 
http://www.zenyaveda.cz 
 
0307638 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze E 
Šaldová, Kateřina (ed.) - Tupá, Barbora (ed.) 
newsLetter 8/ 2007.  
[NewsLetter 8/2007.] 
[hypertextový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. www 
Grant: GA MŠk 1P05OK459 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: gender * feminist movement * science * knowledge 
http://www.zenyaveda.cz 
 
0307640 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze E 
Šaldová, Kateřina (ed.) - Tupá, Barbora (ed.) 
newsLetter 9/ 2007.  
[NewsLetter 9/2007.] 
[hypertextový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. www 
Grant: GA MŠk 1P05OK459 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: gender * feminist movement * science * knowledge 
http://www.zenyaveda.cz 
 
0307641 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze E 
Šaldová, Kateřina (ed.) - Tupá, Barbora (ed.) 
newsLetter 10/ 2007.  
[NewsLetter 10/2007.] 
[hypertextový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. www 
Grant: GA MŠk 1P05OK459 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: gender * comunism * science * quotas 
http://www.zenyaveda.cz 
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0307642 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze E 
Šaldová, Kateřina (ed.) - Tupá, Barbora (ed.) 
newsLetter 11/ 2007.  
[NewsLetter 11/2007.] 
[hypertextový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. www 
Grant: GA MŠk 1P05OK459 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: gender * local feminism * science * social movement 
http://www.zenyaveda.cz 
 
0307643 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze E 
Šaldová, Kateřina (ed.) - Tupá, Barbora (ed.) 
newsLetter 12/ 2007.  
[NewsLetter 12/2007.] 
[hypertextový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. www 
Grant: GA MŠk 1P05OK459 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: gender * jokes in science * science * women and science 
http://www.zenyaveda.cz 
 
0099338 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze E 
Špaček, Ondřej 
Typologie životního stylu a jeho sociální diferenciace.  
[Life style typology and its social differentiation.] 
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. www, 0,4 MB 
Grant: GA MŠk 2D06014 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: life style * social differentiation 

http://sss.soc.cas.cz/2007/WP09-Spacek.pdf 
 
0099361 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze E 
Špaček, Ondřej - Vojtíšková, Kateřina 
Diferenciace trávení volného času náctiletých.  
[Leisure time differentiation of teenagers.] 
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. www, 0,4 MB 
Grant: GA MŠk 2D06014 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: cultural capital * leisure time * teenagers 

http://sss.soc.cas.cz/2007/WP07-SpacekVojtiskova.pdf 
 
0099614 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze E 
Špaček, Ondřej - Vojtíšková, Kateřina 
Diferenciace trávení volného času náctiletých.  
[Leisure time differentiation of teenagers.] 
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. www, 0,4 MB 
Grant: GA MŠk 2D06014 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: cultural capital * leisure time * teenagers 

http://sss.soc.cas.cz/2007/WP07-SpacekVojtiskova.pdf 
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0078764 - SOU-Z 2007 RIV CZ cze E 
Vinopal, Jiří - Čadová, Naděžda - Kunštát, Daniel - Červenka, Jan - Škodová, Markéta - 
Procházková, Klára - Chludilová, Iva - Tytková, Marie - Nováková, Martina - Žižková, 
Michaela 
Naše společnost 0701.  
[Our Society 0701.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2007. www, 324 kb 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: data file * survey * public opinion 
http://archiv.soc.cas.cz/ 

Výsledek v RIV 
 
0080160 - SOU-Z 2007 RIV CZ cze E 
Vinopal, Jiří - Čadová, Naděžda - Kunštát, Daniel - Červenka, Jan - Škodová, Markéta - 
Chludilová, Iva - Tytková, Marie - Nováková, Martina - Žižková, Michaela - Dimitrová, 
Michaela 
Naše společnost 0702.  
[Our Society 0702.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2007. www, 353 kb 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: data file * survey * public opinion 
http://archiv.soc.cas.cz/ 

Výsledek v RIV 
 
0081654 - SOU-Z 2007 RIV CZ cze E 
Vinopal, Jiří - Čadová, Naděžda - Kunštát, Daniel - Červenka, Jan - Škodová, Markéta - 
Chludilová, Iva - Tytková, Marie - Nováková, Martina - Žižková, Michaela - Dimitrová, 
Michaela 
Naše společnost 0704.  
[Our Society 0704.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2007. www, 251 kb 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: data file * survey * public opinion 
http://archiv.soc.cas.cz/ 

Výsledek v RIV 
 
0081670 - SOU-Z 2007 RIV CZ cze E 
Vinopal, Jiří - Čadová, Naděžda - Kunštát, Daniel - Červenka, Jan - Škodová, Markéta - 
Chludilová, Iva - Tytková, Marie - Nováková, Martina - Žižková, Michaela - Dimitrová, 
Michaela 
Naše společnost 0703.  
[Our Society 0703.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2007. www, 376 kb 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: data file * survey * public opinion 
http://archiv.soc.cas.cz/ 

Výsledek v RIV 
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0084193 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze E 
Vinopal, Jiří - Červenka, Jan - Škodová, Markéta - Čadová, Naděžda - Kunštát, Daniel - 
Dimitrová, Michaela - Štohanzlová, Iva - Tytková, Marie - Žižková, Michaela - 
Nováková, Martina 
Naše společnost 0705.  
[Our Society 0705.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. www, 359 kb 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: data file * survey * public opinion 
http://www.archiv.soc.cas.cz 
 
0084194 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze E 
Vinopal, Jiří - Červenka, Jan - Škodová, Markéta - Čadová, Naděžda - Kunštát, Daniel - 
Dimitrová, Michaela - Štohanzlová, Iva - Tytková, Marie - Žižková, Michaela - 
Nováková, Martina 
Naše společnost 0706.  
[Our Society 0706.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. www, 346 kb 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: data file * survey * public opinion 
http://www.archiv.soc.cas.cz 
 
0305825 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze E 
Vinopal, Jiří - Červenka, Jan - Škodová, Markéta - Kunštát, Daniel - Dimitrová, 
Michaela - Štohanzlová, Iva - Tytková, Marie - Nováková, Martina 
Naše společnost 0709.  
[Our Society 0709.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. www 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: data file * survey * public opinion 
www.archiv.soc.cas.cz 
 
0305829 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze E 
Vinopal, Jiří - Červenka, Jan - Škodová, Markéta - Kunštát, Daniel - Dimitrová, 
Michaela - Štohanzlová, Iva - Tytková, Marie - Nováková, Martina 
Naše společnost 0710.  
[Our Society 0710.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. www 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: data file * survey * public opinion 
www.archiv.soc.cas.cz 
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0305831 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze E 
Vinopal, Jiří - Červenka, Jan - Škodová, Markéta - Kunštát, Daniel - Dimitrová, 
Michaela - Štohanzlová, Iva - Tytková, Marie - Nováková, Martina 
Naše společnost 0711.  
[Our Society 0711.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. www 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: data file * survey * public opinion 
www.archiv.soc.cas.cz 
 
0305832 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze E 
Vinopal, Jiří - Červenka, Jan - Škodová, Markéta - Kunštát, Daniel - Dimitrová, 
Michaela - Štohanzlová, Iva - Tytková, Marie - Nováková, Martina - Tabery, Paulína - 
Veselský, Michal - Šípová, Jana 
Naše společnost 0712.  
[Our Society 0712.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. www 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: data file * survey * public opinion 
www.archiv.soc.cas.cz 
 
0099615 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze E 
Vojtíšková, Kateřina 
Sociální kategorizace a sociální identita.  
[Social categorization and social identity.] 
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. www, 0,3 MB 
Grant: GA AV ČR(CZ) KJB700280603 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Social identity * categorization * inequalities 

http://www.socdistance.wz.cz/publikace/vojtiskova2007kategorizace.pdf
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Uspořádané akce – konference, workshopy - 29 
 
0083385 - SOU-Z 2008 RIV cze U 
Basl, Josef - Stachová, Jana 
Počítačová gramotnost patnáctiletých žáků – dílčí téma pro výzkum vzdělanostních 
nerovností.  
[Computer literacy of 15-year old pupils – a particular topic within the educational 
inequalities research.] 
[Praha, 08.03.2007, (W-CST 6/0)] 
Grant: GA ČR(CZ) GA403/06/1241; GA MPS(CZ) 1J/005/04-DP2 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: educational inequalities * computer literacy * social background 
 
0083526 - SOU-Z 2008 RIV cze U 
Červinková, Alice - Linková, Marcela - Stachová, Jana 
"Nezapomeňte dávat věci do RIVu": jak souvisí vytváření a vykazování znalostí.  
["Don’t forget to record things in the Research Results Database": or how creation of 
knowledge in research is related to accountability.] 
[Praha, 03.05.2007, (W-CST 13/0)] 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: accountability * early-stage researchers * changing university 
 
0098264 - SOU-Z 2008 RIV cze U 
Červinková, Alice 
Doktorské studium: reflektování průběhu studia – cestování ve vědě – odpovědné bádání.  
[Doctoral Studies: reflection on the course of the studies – mobility – responsible reserach.] 
[Praha, 08.11.2007, (K-CST 17/0)] 
Grant: GA MŠk 1P05OK459; 6. Rámcový program(XE) 036651 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: doctoral studies * mobility * responsible research 
 
0098423 - SOU-Z 2008 RIV cze U 
Červinková, Alice 
Noc vědkyň. Jak se bádalo za komunismu? Věda v době pětiletek, vědeckého pokroku a 
ženské emancipace.  
[Researcher´s Night. The ways of doing reserach under communism. Science in the times of 
Five Year Plan, scientific prograss and women´s emancipation.] 
[Praha, 28.09.2007, (W-CST 30/0)] 
Grant: GA MŠk 1P05OK459; 6. Rámcový program(XE) 036651 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: science * communism * women in science 
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0099071 - SOU-Z 2008 RIV eng U 
Červinková, Alice - Mayer, K. 
Research on Social Sciences and Humanities: Sharing Experiences and Discussing 
Methodological Approaches/ I.  
[Výzkum sociálních a humanitních věd: sdílení zkušeností a diskuse metodologických 
přístupů /I.] 
[Vídeň, 18.10.2007-21.10.2007, (W-EUR 9/6)] 
Grant: Austrian Liaison Office(AT) 2007/21 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: social sciences and humanities * methodology * science and technology 
studies 
 
0099072 - SOU-Z 2008 RIV eng U 
Červinková, Alice - Mayer, K. 
Research on Social Sciences and Humanities: Sharing Experiences and Discussing 
Methodological Approaches/ II.  
[Výzkum sociálních a humanitních věd: sdílení zkušeností a diskuse metodologických 
přístupů /II.] 
[Praha, 12.12.2007-13.12.2007, (W-EUR 12/9)] 
Grant: Austrian Liaison Office(AT) 2007/21 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: social sciences and humanities * methodology * science and technology 
studies 
 
0092292 - SOU-Z 2008 RIV cze U 
Čížek, Tomáš - Stachová, Jana 
Nové služby Sociologického datového archivu. Moderní trendy v ukládáí, poskytování a 
prezentaci dat.  
[New services by the Sociological Data Archive. Modern Trends in Data Storage, 
Dissemination and Presentation.] 
[Praha, 15.11.2007, (W-CST 9/0)] 
Grant: GA MŠk 1N04192 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: data archiving * quantitative research * database 
 
0089464 - SOU-Z 2008 RIV cze U 
Dudová, Radka - Stachová, Jana 
Kvalitativní výzkum porozvodového mateřství a otcovství.  
[The qualitative research of fatherhood and motherhood after separation of parental couple.] 
[Praha, 01.11.2007, (W-CST 29/0)] 
Grant: GA AV ČR KJB700280503 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: fatherhood * motherhood * separation * qualitative research 
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0099687 - SOU-Z 2008 RIV cze U 
Dudová, Radka - Vohlídalová, Marta - Nechvátalová, Eva 
Souvislosti soukromého a pracovního života v ČR.  
[The Context of Private and Work Life in Czech Society.] 
[Praha, 27.02.2007, (W-CST 50/0)] 
Grant: GA MPS 1J034/05-DP2 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Work/life balance 
 
0089283 - SOU-Z 2008 RIV cze U 
Gabrielová, Anna 
Den otevřených dveří.  
[Open House.] 
[Praha, Ústí nad Labem, 08.11.2007, (E-CST 226/0)] 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: science 
 
0305788 - SOU-Z 2008 RIV cze U 
Hamplová, Dana - Stachová, Jana 
Kdo jsou svobodné matky v České republice?.  
[Who are Czech unmarried mothers?.] 
[Praha, 23.03.2007, (W-CST 22/0)] 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Non-marital fertility * social and economic conditions * stability of 
partnerships 
 
0092036 - SOU-Z 2008 RIV cze U 
Křížková, Alena - Dudová, Radka - Uhde, Zuzana - Nechvátalová, Eva - Hastrmanová, 
Šárka - Hampejsová, Jana - Hašková, Hana - Maříková, Hana - Vohlídalová, Marta 
Rodičovská práce nebo rodičovská dovolená?.  
[Parental Work or Parental Leave?.] 
[Praha, 16.10.2007, (K-EUR 110/5)] 
Grant: GA AV ČR 1QS700280503; GA ČR GA403/05/2474 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: parenthood * family policies * gender 
 
0098398 - SOU-Z 2008 RIV cze U 
Linková, Marcela 
Trans/formace: gender, věda a společnost.  
[Trans/formation: gender, science and society.] 
[Praha, 01.11.2007, (K-EUR 41/1)] 
Grant: 6. Rámcový program(XE) 036651 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: women in science * science policy * research governance 
 
 

181



0085649 - SOU-Z 2008 RIV eng U 
Matějů, Petr - Smith, Michael - Javorová, Blanka - Basl, Josef - Simonová, Natalie - 
Soukup, Petr - Straková, Jana - Veselý, Arnošt 
ISA RC28 Spring Meeting „Social Inequality and Mobility in the Process of Social 
Transformation“.  
[konference sekce RC28 ISA „Sociální nerovnosti a mobilita v procesu sociální 
transformace“.] 
[Brno, 24.05.2007-27.05.2007, (K-WRD 152/138)] 
Grant: GA MPS(CZ) 1J/005/04-DP2 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: social inequality * social transformation 
 
0089773 - SOU-Z 2008 RIV eng U 
Maurel, M. - Stachová, Jana 
Local Actors Facing the European Model Social Learning in LEADER Approach.  
[Lokální aktéři čelící evropskému modelu sociálního učení v evropském programu 
LEADER.] 
[Praha, 18.10.2007, (W-EUR 11/1)] 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: local actors * territorial development * social learning 
 
0307649 - SOU-Z 2008 RIV slo U 
Piscová, M. - Bahna, M. - Čermáková, Marie - Krejčí, Jindřich 
Slovensko-české sociologické dni.  
[Slovak-czech sociological days.] 
[Smolenice, 01.10.2007-02.10.2007, (K-EUR 44/20)] 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: sociology * demography * interest groups 
 
0085834 - SOU-Z 2008 RIV cze U 
Rakušanová, Petra - Bennerová, L. - Ondřejová, P. - Stehlíková, D. 
Podpora žen ve vstupu do politiky: možnosti uplatnění pozitivních nástrojů.  
[Support of women in their access to politics: possibilities of application of positive 
measures.] 
[Praha, 14.09.2007, (K-EUR 140/15)] 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: women in politics * positive measures 
 
0083530 - SOU-Z 2008 RIV eng U 
Smith, Michael - Stachová, Jana 
Social Status, Values and the Perception of Corruption in the Czech Republic.  
[Sociální status, Hodnoty a vnímání korupce v České republice.] 
[Praha, 03.04.2007, (W-EUR 10/1)] 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: corruption * social stratification * trust 
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0098229 - SOU-Z 2008 RIV eng U 
Smith, Michael - Linek, Lukáš - Matějů, Petr - Soukup, Petr 
New Trends in Corruption Research: What Can Research Contribute to Anticorruption 
Policy?.  
[Nejnovější trendy ve výzkumu korupce: Čím může výzkum přispět k protikorupční 
politice?.] 
[Praha, 28.11.2007, (W-WRD 50/10)] 
Grant: GA ČR(CZ) GA403/06/1421 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: corruption * anti-corruption policy 
 
0083525 - SOU-Z 2008 RIV cze U 
Soukup, Petr - Rabušic, L. - Stachová, Jana 
Statistická významnost a její problémy.  
[Problems of statistical significance.] 
[Praha, 19.04.2007, (W-CST 29/0)] 
Grant: GA ČR(CZ) GA403/06/1241 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: power * statistical significance * importance of results 
 
0097819 - SOU-Z 2008 RIV cze U 
Soukup, Petr - Kreidl, M. 
Seminář metodologické sekce MČSS na téma Vceúrovňové modely.  
[Seminar of methodological section of MČSS (Multilevel Modeling).] 
[Brno, 07.06.2007, (W-CST 21/0)] 
Grant: GA ČR(CZ) GA403/06/1241 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: sociological methodology * advanced techniques * multilevel modeling 
 
0097820 - SOU-Z 2008 RIV cze U 
Soukup, Petr 
Seminář metodologické sekce MČSS na téma Víceúrovňové modely aneb jak pracovat s 
kontextuálními proměnnými.  
[Seminar of methodological section of MČSS (Multilevel Modeling - How to deal with 
contextual variables).] 
[Praha, 17.01.2007, (W-CST 35/0)] 
Grant: GA ČR(CZ) GA403/06/1241 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: sociological methodology * advanced techniques 
 
0085646 - SOU-Z 2008 RIV eng U 
Stachová, Jana - Kostelecký, Tomáš 
SOCCOH Conference (The Challenge of Socio-Economic Cohesion in.  
[Konference projektu SOCCOH The Challenge of Socio-Economic Cohesion in.] 
[Praha, 22.06.2007-23.06.2007, (K-EUR 17/12)] 
Grant: 6. Rámcový program(XE) 029003 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: SNA analysis * regional institutions * implementation of structural funds 
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0305796 - SOU-Z 2008 RIV eng U 
Stachová, Jana - Offerdal, A. 
Deliberative Democracy.  
[Deliberativní demokracie.] 
[Praha, 26.11.2007, (W-CST 7/0)] 
Grant: GA MMR WD -13-07-1 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: deliberation * democracy 
 
0091608 - SOU-Z 2008 RIV cze U 
Sunega, Petr - Stachová, Jana 
Vliv podmínek bydlení na zamýšlenou migraci české populace za prací.  
[Relationship between housing conditions (tenure) and intended labour-oriented migration of 
the Czech population.] 
[Praha, 29.11.2007, (W-CST 19/0)] 
Grant: GA MMR WA-027-05-Z02 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: housing market * migration * tenure 
 
0098474 - SOU-Z 2008 RIV cze U 
Šaldová, Kateřina 
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Vztah Čechů ke státním svátkům.  
[Attitude of Czechs towards public holidays.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR,v.v.i, 2007. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, OV71030) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: public holidays * attitude 
www.cvvm.cas.cz 
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0090023 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Dimitrová, Michaela 
Ekonomická situace domácností a hodnocení některých sociálních podmínek.  
[Economic situation of households and evaluation of some social conditions.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, EU71116) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Economic situation 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0092852 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Dimitrová, Michaela 
Významné osobnosti a události české historie.  
[Important personalities and events in Czech history.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Ov71211) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: czech history * Important personalities 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0078768 - SOU-Z 2007 RIV CZ cze V 
Kunštát, Daniel 
Důvěra k stranickým představitelům.  
[Popularity of Top Politicians.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2007. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PI70104) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: politicians * popularity * politics 
http://www.cvvm.cas.cz 

Výsledek v RIV 
 
0078826 - SOU-Z 2007 RIV CZ cze V 
Kunštát, Daniel 
Hodnocení činnosti politických stran.  
[Evaluation of Political Parties.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2007. 2 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PI70112) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Political parties * politics 
http://www.cvvm.cas.cz 

Výsledek v RIV 
 
0080023 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Kunštát, Daniel 
Stranické preference a volební model v lednu 2007.  
[Party preferences and voting model in January 2007.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2007. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PV70201) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Party * preferences * voting model 
http://www.cvvm.cas.cz 
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0080639 - SOU-Z 2007 RIV CZ cze V 
Kunštát, Daniel 
Stranické preference a volební model v únoru 2007.  
[Party preferences and voting model in February 2007.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2007. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PV70221) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Party * preferences * voting model 
http://www.cvvm.cas.cz 

Výsledek v RIV 
 
0080645 - SOU-Z 2007 RIV CZ cze V 
Kunštát, Daniel 
Důvěra k stranickým představitelům.  
[Popularity of Party Representatives.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR v.v.i, 2007. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PI70328) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: politicians * politics * popularity 
http://www.cvvm.cas.cz 

Výsledek v RIV 
 
0080661 - SOU-Z 2007 RIV CZ cze V 
Kunštát, Daniel 
Stranické preference a volební model v březnu 2007.  
[Party preferences and voting model in March 2007.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2007. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PV70321) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Party * preferences * voting model 
http://www.cvvm.cas.cz 

Výsledek v RIV 
 
0081077 - SOU-Z 2007 RIV CZ cze V 
Kunštát, Daniel 
Důvěra k vrcholným politikům.  
[Popularity of Top Politicians.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR v.v.i, 2007. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PI70228) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: politicians * politics * popularity 
http://www.cvvm.cas.cz 

Výsledek v RIV 
 
0081673 - SOU-Z 2007 RIV CZ cze V 
Kunštát, Daniel 
Stranické preference a volební model v dubnu 2007.  
[Party preferences and voting model in April 2007.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2007. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PV70418) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Party * preferences * voting model 
http://www.cvvm.cas.cz 

Výsledek v RIV 
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0084046 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Kunštát, Daniel 
Stranické preference a volební model v květnu 2007.  
[Party preferences and voting model in May 2007.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2007. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PV70523) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Party * preferences * voting model 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0084047 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Kunštát, Daniel 
Důvěra k ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v květnu 2007.  
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in May 
2007.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2007. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PI70525) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: confidence * constitutional institution * satisfaction 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0084048 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Kunštát, Daniel 
Důvěra k ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v červnu 2007.  
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in June 
2007.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2007. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PI70625) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: confidence * constitutional institution * satisfaction 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0084049 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Kunštát, Daniel 
Stranické preference a volební model v červnu 2007.  
[Party preferences and voting model in June 2007.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR,v.v.i, 2007. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PV70620) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Party * preferences * voting model 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0084051 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Kunštát, Daniel 
Důvěra k vrcholným politikům.  
[Popularity of Top Politicians.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PI70529) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: politicians * popularity * politics 
http://www.cvvm.cas.cz 
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0084072 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Kunštát, Daniel 
Důvěra k stranickým představitelům.  
[Popularity of Party Representatives.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PI70702) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: popularity * party * politician 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0086558 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Kunštát, Daniel 
Stranické preference a volební model v září 2007.  
[Party Preferences and Voting Model in September 2007.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PV70919) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: party * preferences * voting model 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0086566 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Kunštát, Daniel 
Důvěra k vrcholným politikům.  
[Popularity of Top Politicians.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Pi70926) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: popularity * politicians 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0087927 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Kunštát, Daniel 
Stranické preference a volební model v říjnu 2007.  
[Party Preferences and Voting Model in October 2007.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR,v.v.i, 2007. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PV71019) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: party * preferences * voting model 
www.cvvm.cas.cz 
 
0087929 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Kunštát, Daniel 
Důvěra k ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v říjnu 2007.  
[Confidence in Constitutional Institutions and Satisfaction with Political Situation in October 
2007.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR,v.v.i, 2007. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Pi71022) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: political institutions * politicians 
www.cvvm.cas.cz 
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0088056 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Kunštát, Daniel 
Důvěra k stranickým představitelům.  
[Popularity of Party Representatives.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR,v.v.i, 2007. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Pi71024) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Popularity * Party Representatives 
www.cvvm.cas.cz 
 
0090169 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Kunštát, Daniel 
Stranické preference a volební model v listopadu 2007.  
[Party Preferences and Voting Model in November 2007.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PV71122) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: party * preferences * voting midel 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0090400 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Kunštát, Daniel 
Důvěra k ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v listopadu 2007.  
[Confidence in Constitutional Institutions and Satisfaction with Political Situation in 
November 2007.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Pi71127) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Political Situation 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0097578 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Kunštát, Daniel 
Stranické preference a volební model v prosinci 2007.  
[Party Preferences and Voting Model in December 2007.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. 3. - (Tiskové zprávy CVVM, PV71219) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: party * preferences 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0307860 - SOU-Z 2008 RIV CZ cze V 
Leontiyeva, Yana - Vojtková, Michaela 
Výzkum záměrů cizinců ze třetích zemí, kteří přijíždějí do ČR pracovat na základě povolení k 
zaměstnání, usadit se dlouhodoběji či trvale v ČR.  
[The research on immigrants from the „Third countries“, who come to the CR to work on the 
basis of work permit, and their intention to settle down for a longer period or to stay 
permanently in the CR.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. 80 s. 
Grant: GA MPS HR153/06 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Immigrants * settlement * integration 
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0078774 - SOU-Z 2007 RIV CZ cze V 
Procházková, Klára 
Vztah k jiným národnostem I.  
[Public relationship to other nationalities I.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2007. 2 s. - (Tiskové zprávy CVVM, OV70108) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: nationalities * nations * relationships 
http://www.cvvm.cas.cz 

Výsledek v RIV 
 
0079999 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Procházková, Klára 
Vztah k jiným národnostem II.  
[Public relationship to other nationalities II.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2007. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, OV70122) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: nationalities * nations * relationships 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0085215 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Procházková, Klára 
Postoj občanů k NATO.  
[Publi attitudes to NATO.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2007. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912 
Klíčová slova: NATO * european institution 
http://www.cvvm.cas.cz/ 
 
0078792 - SOU-Z 2007 RIV CZ cze V 
Škodová, Markéta 
Čeho se Češi obávají a s jakým naladěním hledí do budoucna.  
[What do Czechs worry about and their attitude to the future.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2007. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, OV70109) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: future * fear 
http://www.cvvm.cas.cz 

Výsledek v RIV 
 
0080029 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Škodová, Markéta 
Názory občanů na vybrané legislativní změny.  
[Public opinion on some legislative changes.] 
Praha : Sociologický ústav v.v.i, 2007. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PO70207) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: legislative changes 
http://www.cvvm.cas.cz/ 
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0080593 - SOU-Z 2007 RIV CZ cze V 
Škodová, Markéta 
Hodnocení prezidenta a způsob jeho volby.  
[Evaluation of president and a type of presidential election.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR v.v.i, 2007. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PI70215) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: president * presidential elections * Klaus 
http://www.cvvm.cas.cz 

Výsledek v RIV 
 
0080611 - SOU-Z 2007 RIV CZ cze V 
Škodová, Markéta 
Veřejnost o pravomocích prezidenta.  
[Czech Public and Presidential Competencies.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR v.v.i, 2007. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PI70219) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: president * presidential competencies * constitutional institution 
http://www.cvvm.cas.cz 

Výsledek v RIV 
 
0080657 - SOU-Z 2007 RIV CZ cze V 
Škodová, Markéta 
Proč lidé vstupují do politiky?.  
[Why people enter politics?.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR v.v.i, 2007. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PD70315) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: politics * public life 
http://www.cvvm.cas.cz 

Výsledek v RIV 
 
0080658 - SOU-Z 2007 RIV CZ cze V 
Škodová, Markéta 
Angažovanost Čechů ve veřejném životě.  
[Czechs and Involvement in Public Life.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR v.v.i, 2007. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PD70316) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Public life * politics * political events 
http://www.cvvm.cas.cz 

Výsledek v RIV 
 
0081079 - SOU-Z 2007 RIV CZ cze V 
Škodová, Markéta 
Diskuze občanů o politických tématech , představy o vlivech na rozhodování politiků.  
[Discussions of citizens about political topics and their ideas of influence upon decisions of 
politicians.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PD70404) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: politicians * politics * decision-making 
http://www.cvvm.cas.cz 
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0084018 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Škodová, Markéta 
Spokojenost s vládou M. Topolánka.  
[Satisfaction with Government of Mirek Topolánek.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PI70301) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: government * prime minister * politics 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0084025 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Škodová, Markéta 
Hodnocení informací v médiích.  
[Evaluation of information presented in media.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2007. 11 s. - (tiskové zprávy CVVM, OM70620) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: media * information * press * TV 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0084035 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Škodová, Markéta 
Hodnocení některých sociálních podmínek v ČR.  
[Evaluation of Some Social Conditions in the CR.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, EU70510) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: social conditions * social situation * living conditions 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0084042 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Škodová, Markéta 
Spokojenost s životními podmínkami v místě bydliště.  
[Citizens´ satisfaction with living conditions close to their home.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, OR70518) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: living conditions * housing * public service 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0084050 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Škodová, Markéta 
Občané o cizincích žijících v ČR I.  
[Citizens about foreigners in the Czech Republic I.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, OV70528) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: foreigners * immigrants * nationalities 
http://www.cvvm.cas.cz 
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0084053 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Škodová, Markéta 
Veřejné mínění o interrupci a eutanázii.  
[Public opinion about foeticide and euthanasia.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2007. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, OV70608) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: foeticide * euthanasia * life values 
http://www.cvvm.cas.cz/ 
 
0084055 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Škodová, Markéta 
Občané o cizincích žijících v ČR II.  
[Citizens about foreigners in the Czech Republic II.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, OV70605) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: foreigners * immigrants * nationalities 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0084058 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Škodová, Markéta 
Češi o některých právech homosexuálních párů.  
[Czech citizens´ attitude to rights of homosexual couple.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. 2 s. - (Tiskové zprávy CVVM, OV70607) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: homosexuality * gay * lesbian 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0084061 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Škodová, Markéta 
Postoj občanů k trestu smrti.  
[Public Attitude to Death Penalty.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, OB70611) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: death penalty * justice * punishment 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0084067 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Škodová, Markéta 
Hodnocení ekonomické transformace po roce 1989.  
[Evaluation of economic transformation after year 1989.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, EV70626) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: economic transformation * economics 
http://www.cvvm.cas.cz 
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0084068 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Škodová, Markéta 
Prestiž povolání.  
[Prestige of professions.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, EU70628) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: job * prestige * occupation 
http://www.cvvm.cas.cz/ 
 
0084070 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Škodová, Markéta 
Spokojenost se stavem některých oblastí.  
[Satisfaction with current conditions of some areas of life.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PS70709) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: situation * education * life areas 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0087408 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Škodová, Markéta 
Okolnosti ovlivňující dosažení vzdělání.  
[What is educational background influenced by?.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR,v.v.i, 2007. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, OR71012) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: education 
www.cvvm.cas.cz 
 
0088515 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Škodová, Markéta 
Občané o politických stranách.  
[Confidence of Czech citizens in political parties.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR,v.v.i, 2007. 7 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PV71029) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: political parties 
www.cvvm.cas.cz 
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[Possible explanations behind high prices of owner-occupied housing in Prague.] 
Socioweb. Roč. 5, č. 5 (2007), s. 14-17. ISSN 1214-1720 
Grant: GA ČR GA403/06/0915 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: housing * inequalities * regions 
www.socioweb.cz 
 
0093644 - SOU-Z 2008 CZ cze N 
Šafr, Jiří 
Přemosťující sociální kapitál a jak ho měřit.  
[Bridging Social Capital and How to Measure it.] 
Socioweb. Roč. 5, č. 6 (2007), s. 3-5. ISSN 1214-1720 
Grant: GA MPS 1J028/04-DP2 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: bridging social capital * social trust * diversity in friendship 
www.socioweb.cz 
 
0093645 - SOU-Z 2008 CZ cze N 
Šafr, Jiří 
Funkce kulturního kapitálu.  
[Functions of Cultural Capital.] 
Socioweb. Roč. 5, č. 9 (2007), s. 1-3. ISSN 1214-1720 
Grant: GA MŠk 2D06014 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: cultural capital * highbrow–distinctive type of cultural capital * cognitive 
skills type of cultural capital 
www.socioweb.cz 
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0097583 - SOU-Z 2008 CZ cze N 
Škodová, Markéta 
Jaká témata jsou pro veřejnost důležitá? Použití MIP otázky ve výzkumech veřejného mínění.  
[What´s important for czech Public? The MIP question in public opinion polls.] 
Socioweb. Roč. 5, č. 3 (2007), s. 5-6. ISSN 1214-1720 
Grant: GA AV ČR IAA700280702 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: MIP question * public opinion * Czech Republic 
www.socioweb.cz 
 
0087322 - SOU-Z 2008 CZ cze N 
Špaček, Ondřej 
Sport jako statusový symbol.  
[Sport as a status symbol.] 
Socioweb. Roč. 5, č. 7 (2007), s. 5-7. ISSN 1214-1720 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: inequalities * sport * social structure 
 
0095758 - SOU-Z 2008 CZ cze N 
Uhde, Zuzana 
Evropská versus česká koncepce péče aneb hlavou proti zdi.  
[European versus Czech conception of care or head against the wall.] 
Socioweb. Roč. 5, č. 11 (2007), s. 1-4. ISSN 1214-1720 
Grant: GA AV ČR 1QS700280503 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: child care, gender, Czech family policiy * gender * Czech family policy 
www.socioweb.cz 
 
0082400 - SOU-Z 2008 CZ cze N 
Vajdová, Zdenka 
Kde se vzal-tu se vzal-sociální kapitál.  
[Out of nowhere, social capital is there.] 
Socioweb. Roč. 5, č. 2 (2007), s. 1-2. ISSN 1214-1720 
Grant: GA MŠk 2D06006 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: social capital * research network * bibliographical data 
www.socioweb.cz 
 
0089881 - SOU-Z 2008 CZ cze N 
Veselý, Arnošt 
Sociální kapitál v teorii J. Colemana.  
[Social capital in the work of J. Coleman.] 
Socioweb. Roč. 5, č. 6 (2007), s. 2-3 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: social capital 
www.socioweb.cz 
 
 

216



0087395 - SOU-Z 2008 CZ cze N 
Vojtíšková, Kateřina 
Kvalitativní výzkumy vzdělanostních nerovností.  
[Qualitative research on educational inequlities.] 
Socioweb. Roč. 5, č. 6 (2007), s. 5-6. ISSN 1214-1720 
Grant: GA MŠk 2D06014 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: educational inequalities * education * family 
www.socioweb.cz 
 
0087396 - SOU-Z 2008 CZ cze N 
Vojtíšková, Kateřina 
Jsou děti z víceletých gymnázií normální puberťáci? První výsledky z focus group.  
[Are children attending eight/six-year secondary schools („gymnázia“) just normal 
pubescents? First results of focus group research.] 
Socioweb. Roč. 5, č. 9 (2007), s. 3-5. ISSN 1214-1720 
Grant: GA MŠk 2D06014 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: leisure activities * focus group * family 
www.socioweb.cz 
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Interní tisk – 2 
 
0093831 - SOU-Z 2008 CZ eng I 
Hašková, Hana - Uhde, Zuzana - Dudová, Radka - Křížková, Alena - Leontiyeva, Yana - 
Maříková, Hana - Pulkrábková, K. - Vohlídalová, Marta - Vojtková, Michaela 
Description of legislation and statistical data on childcare leaves, childcare benefits, childcare 
facilities and work-life balance arrangements in the Czech labor market since the WWII (with 
special focus on single parent families, Roma minority and foreigners).  
[Legislativa a statistická data k problematice rodičovské dovolené, finanční podpory 
rodičovství, zařízení péče pro děti a podmínek na trhu práce ke kombinování práce a 
soukromého života v české společnosti od druhé světové války do současnosti (zaměření na 
neúplné rodiny, cizince a romskou minoritu).] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. 104 s. 
Grant: 6. Rámcový program(XE) 028746-2 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: childcare leaves * childcare benefits * work-life balance 
 
0093631 - SOU-Z 2008 CZ cze I 
Vajdová, Zdenka 
Komunální volby na Králicku 2006.  
[Municipal elections Kralicko 2006.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. 30 s. 
Grant: GA MŠk 2D06001 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Municipal elections * monitoring * Králicko 
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Monografie nerecenzované – 2 
 
0099337 - SOU-Z 2008 CZ cze B 
Bayer, Ivo - Šafr, Jiří - Vojtíšková, Kateřina 
Přístupy k sociologickému zkoumání kultury a stratifikace.  
[Approaches to sociological study of culture and stratification.] 
Praha : UK FSV CESES, 2007. 75 s. - (Studie CESES). ISSN 1801-1640 
Grant: GA MŠk 2D06014 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: culture * differentiation * social stratification 
http://www.ceses.cuni.cz/CESES-20.html 
 
0090176 - SOU-Z 2008 CZ cze B 
Novotný, Lukáš 
Zmizelé Čechy. Karlovy Vary.  
[Lost Bohemia. Karlovy Vary.] 
Praha, Litomyšl : Paseka, 2007. 138 s. - (Zmizelé Čechy). ISBN 978-80-7185-798-3 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Karlovy Vary/Carlsbad * history 
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ANOTACE PUBLIKACÍ VYDANÝCH SOCIOLOGICKÝM 
ÚSTAVEM AV ČR, v.v.i., V ROCE 2007 

A I Monografie 

Dana Hamplová (ed.), Jana Chaloupková, Eva 
Soukupová, Petr Sunega, Kryštof Zeman 

DĚTI NA PSÍ KNÍŽKU?  

Mimomanželská plodnost v ČR 

Za posledních 15 let došlo v české společnosti k zásadní 
přeměně rodinného prostředí z hlediska rodinného stavu 
matek. Zatímco na počátku devadesátých let se mimo 
manželství rodilo jen osm procent dětí, dnes je to již třetina 
všech narozených. Nárůst počtu neprovdaných matek je svou 
intenzitou srovnatelný s poklesem plodnosti, k němuž došlo 
ve stejném období, přesto však dosud nevyvolal výrazný 

zájem. Rozšířená totiž byla představa, že rostoucí mimomanželská plodnost je součástí 
modernizace a westernizace české společnosti, v jejímž důsledku mnoho mladých lidí necítí 
nutnost dodržovat tradice a řídit se normami, kterým nepřikládají subjektivní důležitost. 
Předkládaná kniha nás přesvědčí, že nic není vzdálenějšího pravdě než domněnka, že typickou 
neprovdanou matkou je žena úspěšná, vzdělaná a emancipovaná. Typickou českou neprovdanou 
matkou je naopak žena se základním vzděláním z ekonomicky slabého regionu. Kniha přináší nejen 
přehled základních demografických statistik, ale zpracovává i v českém prostředí ojedinělá data ze 
speciálního šetření, z něhož čerpá informace o neprovdaných matkách nedostupné v 
demografických statistikách a běžných sociologických výzkumech. Rozsah publikace je 155 stran. 
Vydal Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 2007. 
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Tomáš Lebeda, Lukáš Linek, Pat Lyons, Klára 
Vlachová et al. 

VOLIČI A VOLBY 2006 

Kniha Voliči a volby 2006 je první knihou svého druhu, která 
detailně analyzuje volební chování, v tomto případě ve volbách 
do Poslanecké sněmovny v roce 2006. Autoři v ní zkoumají, 
které skupiny občanů a proč se voleb zúčastnily a proč se 
rozhodly právě pro ty strany, které volily. Hledají motivační 
zdroje a příčiny jednotlivých volebních rozhodnutí. Autorský 
tým vystavěl své analýzy převážně na základě unikátního 
akademického výzkumu, přičemž využil teoretickou i 
metodologickou výbavu soudobé politologie a sociologie. Kniha 
nabízí pohled na volební rozhodnutí z hlediska role sociální třídy, stranické identifikace, volebních 
témat a osobností předsedů stran. Věnuje se specifikům nerozhodnutých voličů, mapuje dopady 
působení volebního systému a analyzuje roli předvolebních výzkumů volebních preferencí. Rozsah 
publikace je 234 stran. Vydal Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 2007. 

Michael L. Smith  

PŘÍMÁ DEMOKRACIE V PRAXI: 
POLITIKA MÍSTNÍCH REFEREND  
V ČESKÉ REPUBLICE 

Struktura této studie stojí na analýze podmínek úspěšnosti a 
neúspěšnosti místních referendových kampaní v jedné zemi, na 
jejímž základě jsou vyslovena obecnější tvrzení o místní 
referendové politice u jednoho referendového typu: střední 
Evropy jako celku. Studie je organizována podle jednotlivých 
fází referendové kampaně (se zaměřením na úspěšnost a 
neúspěšnost referenda v každé fázi). Autor poskytuje základní informace o rostoucím využití 
místní přímé demokracie ve střední Evropě, porovnává referendové zákony a dokládá jejich vliv na 
konkrétní aspekty referendových kampaní v Polsku, Maďarsku, na Slovensku a v České republice. 
Následně se věnuje České republice a na závěr je shrnuto zjištění o funkčnosti jednotlivých složek 
kampaně. Rozsah publikace je 101 stran. Vydal Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 2007. 
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Lukáš Linek, Jan Outlý, Gábor Tóka, Agnes Batory 
(eds.) 

VOLBY DO EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU 2004 

Publikace Volby do Evropského parlamentu 2004 zahrnuje 
celkem 15 studií. První tři studie se zabývají vztahem mezi 
voliči a politickými stranami z hlediska reprezentace. Druhá 
skupina studií zkoumá, co vede voliče k tomu, hlasovat 
určitým způsobem, a proč se voleb vůbec účastní. Třetí 
skupina textů analyzuje stranický systém Evropské unie a vliv 
voleb do Evropského parlamentu na národní stranický systém. 

Poslední čtyři studie se věnují volbám do Evropského parlamentu v České a Slovenské republice. 
Rozsah publikace je 314 stran. Vydal Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 2007, ve spolupráci 
s Fakultou humanitních studií, Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové 2007. 

Barbora Tupá (ed.) 

DÁMSKÝ GAMBIT:  
ZAHÁJENÍ VĚDECKÉ DRÁHY  

Kniha přináší deset rozhovorů s mladými badatelkami na 
počátku jejich vědecké dráhy. Vychází z projektu Talentky, 
který v roce 2005 zahájilo Národní kontaktní centrum – ženy 
a věda Sociologického ústavu AV ČR. Cílem publikace je 
představit začínající badatelky, jejich úspěchy ve vědě a 
jejich strategie skloubení práce a rodiny. Rozsah publikace je 89 stran. Vydal Sociologický ústav 
AV ČR, v.v.i., Praha 2007. 
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Kateřina Šaldová (ed.) 

CESTY LABYRINTEM  

O vědecké profesi, soukromém životě a jejich 
propojování  

Publikace Cesty labyrintem nabízí souhrn dosud sebraných 
a vypracovaných analýz, které provedlo NKC-ŽV, na téma 

slaďování a propojování soukromého a pracovního života. Najdete zde zprávu z mezinárodní 
konference, analýzu institucionálních bariér i pohled na téma z perspektivy jednotlivého 
vědce/vědkyně. Součástí je i kapitola mapující stav po konferenci Cesty labyrintem: proč je stále 
tak málo žen ve vědě, která se konala na podzim roku 2005. Rozsah publikace je 54 stran. Vydal 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 2007. 
 

Marcela Linková (ed.), Hana Havelková, Drahomíra 
Kraťková, Jana Motyková, Tereza Stöckelová, Soňa 
Štrbáňová, Hana Tenglerová 

TRANS/FORMACE:  
GENDER, VĚDA A SPOLEČNOST  

Publikace vznikla v rámci mezinárodního projektu WS Debate 
a svým zaměřením přispívá k diskusi o postavení žen v české 
vědě. Problematiku rovných příležitostí pro muže a ženy 
nepředstavuje tradičním prizmatem nedostatku lidských zdrojů 
a důležitosti žen pro ekonomický rozvoj Evropy, i když tyto 
dva aspekty jsou samozřejmě klíčové z hlediska prosazování otázky rovnosti mužů a žen na 
politické úrovni. Důležité je, že problematiku zasazuje do širších rámců historického a sociálně-
ekonomického rozvoje, což umožňuje uchopit problém nízkého zastoupení žen ve výzkumu a 
vývoji v rámci celospolečenského nastavení rolí žen a mužů a poukázat na poměrně krátké trvání 
tohoto uspořádání rolí, které však většina z nás vnímá jako „tradiční“ a neměnné.  Rozsah 
publikace je 62 stran. Vydal Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 2007. 
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Václav Houžvička, Lukáš Novotný (eds.)  

OTISKY HISTORIE V 
REGIONÁLNÍCH IDENTITÁCH 
OBYVATEL POHRANIČÍ 

Sebedefinice a vzájemné vnímání Čechů  
a Němců v přímém sousedství 

Publikace shrnuje výsledky empirického šetření v rámci 
mezinárodního vědeckého projektu „Otisky historie v 

regionálních identitách obyvatel pohraničí. Sebedefinice a vzájemné vnímání Čechů a Němců v 
přímém sousedství“, který v letech 2003 až 2005 realizovalo výzkumné oddělení České pohraničí 
Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i, společně s Centrem pro užitý politický výzkum Univerzity 
Ludwiga Maximiliana v Mnichově a financovala jej Nadace Volkswagen/Volkswagen Stiftung. 
Členové výzkumného týmu představují poznatky jednotlivých dílčích témat projektu. Zařazena je 
rovněž souhrnná kapitola charakterizující výsledky šetření na bavorské straně hranice. Rozsah 
publikace je 170 stran. Vydal Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 2007. 

B I Sociologické disertace 

Petra Rakušanová 

POVAHA OBČANSKÉ 
SPOLEČNOSTI  
V ČESKÉ REPUBLICE 
V KONTEXTU STŘEDNÍ EVROPY 

Občanská společnost je konceptem, tématem, entitou i 
sociální realitou, se kterou se snad každý z nás setkal v 
médiích, odborných diskusích a řada z nás také v praktickém 
každodenním životě. Přesto, nebo možná právě proto, je 
občanská společnost termín, který je jakousi černou skříňkou, 

jež se liší podle toho, kdo ji nese. A nejde jen o její obsah, ale také o její použití, které se liší na 
základě zájmů či hodnotových orientací aktérů. Cílem této práce nebylo teoreticky koncipovat 
občanskou společnost, ale na základě rozsáhlého empirického výzkumu kombinujícího 
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kvantitativní a kvalitativní metodologii a ve funkčním propojení s existující teorií komplexně 
popsat českou organizovanou občanskou společnost v kontextu střední Evropy. Naším cílem bylo 
také představit možnou metodologii pro zkoumání organizované občanské společnosti. Výzvou pro 
další práci je především aplikace této metodologie na individuální neziskové organizace v České 
republice a v Evropě, která by přispěla k hlubšímu pochopení organizované občanské společnosti a 
občanské participace. Tato publikace je první z nové ediční řady publikací Sociologického ústavu 
AV ČR, v.v.i., která začala vycházet v roce 2007 s názvem Sociologické disertace. Rozsah 
publikace je 140 stran. Vydal Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 2007.  

Alena Křížková 

ŽIVOTNÍ STRATEGIE ŽEN A MUŽŮ V 
ŘÍZENÍ (A) PODNIKÁNÍ 

Studie Životní strategie žen a mužů v řízení (a) podnikání PhDr. 
Aleny Křížkové, Ph.D., je druhá z nové ediční řady publikací, 
kterou připravuje Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., pod názvem 
Sociologické disertace.  Studie životních podmínek podnikatelů a 
podnikatelek od poloviny 90. let a s nástupem nového tisíciletí v 
České republice zasazuje jejich životní strategie do složité 
struktury genderových vztahů české společnosti. Pluralizace 
životních drah v kontextu stávajícího genderového kontraktu v 
důsledku transformačních a dalších změn české společnosti druhé poloviny 90. let a začátku 
nového tisíciletí a jejich dopad na životní strategie v české podnikatelské sféře byla jedním z 
hlavních východisek zkoumání. Kvalitativní výzkum podnikatelských strategií českých žen a mužů 
je výzkumem, který je informován poznatky o struktuře českého trhu práce a strukturálních, ale i 
mikrosociálních nerovnostech, jak ve sféře práce, tak i ve sféře rodiny. Cílem práce je ukázat 
složitost fenoménu samostatného podnikání v české společnosti, které bylo znovu umožněno 
ženám i mužům po roce 1989, a jeho hlubokou provázanost se specifickou a měnící se genderovou 
strukturou české společnosti. Vzhledem k tomu, že genderové procesy jsou nedílnou součástí 
veškerého makro- i mikrospolečenského dění, představují životní strategie podnikatelů a 
podnikatelek, které jsou kombinací pracovního a soukromého života, individuální či 
institucionalizované způsoby řešení genderových nerovností či konfliktů. Rozsah publikace je 176 
stran. Vydal Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 2007.  
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C I Sociologické studie/Sociological Studies 

2007:1 Vzdělanostní aspirace ve 
srovnávací perspektivě. Role 
individuálních, kontextových a strukturních 
faktorů při formování vzdělanostních 
aspirací v zemích OECD  

 

Petr Matějů, Petr Soukup, Josef Basl  

 
Dosavadní výzkum zabývající se problematikou 
sociální stratifikace přinesl zjištění o tom, že 
vzdělanostní aspirace dospívajících jsou jedním z 

nejsilnějších predikátorů jejich vzdělávací a profesní dráhy. Nejnovější srovnávací analýzy 
odhalily, že vzdělanostní aspirace jsou utvářeny nejen socioekonomickým statusem rodičů, 
schopnostmi a hodnotami sdílenými rodinou (individuální úroveň) a kvalitou a typem 
navštěvované školy (kontextuální úroveň), ale rovněž strukturou celého vzdělávacího systému, 
stupněm jeho stratifikace, mírou orientace na odborné vzdělávání, prostupností a vazbami na trh 
práce (strukturální úroveň).  
Proto se v rámci současného stratifikačního výzkumu pozornost věnuje zkoumání vzájemného 
působení individuální, kontextuální a strukturální úrovně při formování vzdělanostních aspirací. 
Cílem tohoto textu je odhadnout vliv stratifikace vzdělávacího systému, míry jeho orientace na 
odborné vzdělávání a propustnosti, na formování vzdělanostních aspirací v zemích OECD, které se 
zúčastnily projektu PISA 2003. Pozornost je věnována především roli schopností, pohlaví a 
socioekonomického prostředí.  
Naše zjištění potvrdila dřívější analýzy ohledně toho, že čím více je stratifikován systém 
sekundárního vzdělávání, tím silnější efekt má na vzdělanostní aspirace socioekonomický původ 
studenta, i při kontrole schopností studenta. Výsledky naší analýzy nepodporují hypotézu, že více 
stratifikované systémy zvyšují míru „realismu“ žáků, co se týká jejich vzdělanostních aspirací.  
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2007:2 Institucionální zázemí české sociologie před nástupem marxismu  

Zdeněk R. Nešpor  

 
Studie představuje nástin vývoje české sociologie 
do roku 1948, členěný na období do etablování 
sociologie jako samostatné univerzitní disciplíny 
(G. A. Lindner, T. G. Masaryk, katoličtí 
sociologové), období Masarykových žáků, kteří 
sice etablovali katedry sociologie, avšak empirické 
sociologii se věnovali jen částečně (I. A. Bláha, E. 
Chalupný, J. Král), a konečně na období třetí 
předmarxistické sociologické generace, skutečné 
praktikanty této disciplíny, rozčleněné na 
„brněnskou“ a „pražskou“ sociologickou školu. 
Podrobněji jsou charakterizovány dosud málo 
známé dějiny české sociologie v období druhé 
světové války, nástin končí sledováním její krátké poválečné existence a likvidace po roce 1948.  
Kromě tohoto velice předběžného nástinu studie na základě archivního výzkumu přináší základní 
informace o sociologických pracovištích, vědeckých společnostech a odborných či popularizačních 
časopisech. Z vysokoškolských pracovišť byly nejdůležitější sociologické semináře na pražské a 
brněnské filosofické fakultě, které existovaly v meziválečném období a byly obnoveny po druhé 
světové válce (do roku 1949/1950), dále Svobodná škola politických nauk (1928–39) a Vysoká 
škola politická a sociální (1945–49, resp. 1953). Další významná sociologická pracoviště 
představovaly mj. Státní úřad statistický, Sociální ústav a v letech 1946–50 Československý ústav 
pro výzkum veřejného mínění. Na formování české sociologie se výrazně podílely i vědecké 
společnosti, z nichž nejdůležitější byly Masarykova sociologická společnost (1925–48, resp. 1950), 
vydávající časopis Sociologická revue, a (zprvu formálně neorganizovaná) Společnost pro sociální 
badání (založená 1937), vydávající časopis (Sociologie a) Sociální problémy.  
Práce je doplněna soupisem a základními charakteristikami archivních fondů českých sociologů 
působících do roku 1948 a přílohami vztahujícími se k vývoji institucionálního zázemí české 
sociologie.  
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2007:3 Souvislosti proměn pracovního trhu a soukromého, rodinného a 
partnerského života  

 

Radka Dudová (ed.), Šárka Hastrmanová, 
Hana Hašková, Hana Maříková, Hana 
Víznerová, Marta Vohlídalová  

Česká společnost se v průběhu posledních 
sedmnácti let stala dějištěm mnoha politických, 
ekonomických, sociálních a kulturních proměn, 
které s sebou přinesly a stále přinášejí zásadní 
změny forem společenského života. Na jedné 
straně dochází k zásadním proměnám pracovního 
trhu: zvyšuje se tlak na časovou intenzitu práce 
spojenou s dlouhodobou celodenní nepřítomností v 

domově, zvyšuje se stresovost či fyzická náročnost některých typů práce, negativní flexibilita práce 
nutí zaměstnance přizpůsobovat se takřka „na poslední chvíli“ požadavkům práce a zaměstnavatele 
a konečně také stoupá nejistota práce. Mnohé z těchto transformací se projevují ve změnách 
soukromého a rodinného života. Aktivita žen na pracovním trhu, ústup významu instituce 
manželství a rozšíření nesezdaných soužití, rostoucí počet rozvodů a potažmo neúplných rodin, 
odkládání rodičovství a zvyšující se podíl lidí žijících bez partnera jsou nejviditelnějšími důsledky 
těchto změn. Publikace odpovídá na otázky po tom, jaká rizika přinášejí změny na pracovním trhu 
pro soukromý život individuí, zda se skutečně mění podoba rodiny v České republice a jakých 
skupin se tyto změny týkají či kdo je jimi nejvíce ohrožen. Zároveň si klade otázku, jakými 
způsoby se prolíná pracovní život a oblast soukromí a intimity a jak se s těmito vzájemnými vlivy 
individua vyrovnávají. Ukazuje se, že česká společnost stále vykazuje rysy společnosti přecházející 
od ranně moderní fáze ve společnost pozdně moderní – zatímco některé charakteristiky pozdní 
modernity jsou naplněny bohatě (vysoká rozvodovost, odkládání rodičovství do pozdějšího věku a 
růst bezdětnosti), jiné se projevují jen u určitých dílčích skupin populace (nukleární úplná rodina je 
stále většinou populace pokládána za ideál, mužská profesní dráha a seberealizace má jednoznačně 
přednost před profesní dráhou ženskou). V souhrnu nelze říci, že by integrace české společnosti 
byla vlivem transformací ohrožena a že by lidé toužili žít o samotě, bez vztahů. Tyto vztahy ale už 
pravděpodobně nikdy nebudou mít podobu tradiční rodiny, kde se děti rodí do manželství a 
manželství trvá celý život.  
 
Klíčová slova  
práce, pracovní trh, transformace, rodina, partnerský život, soukromý život, rodičovství, 
individualizace, manželství   
 

231



2007:4 Czech labour market: changing structures and work orientations 

Jiří Večerník (ed.), Vladimír Benáček, Zdeněk R. 
Nešpor, Martina Mysíková, Natálie Reichlová 

Projekt „Adaptace pracovních sil v České republice: 
změny profesní struktury, mzdové diferenciace a 
pracovních orientací“ směřoval k využití různých 
datových zdrojů k popisu změn v dané oblasti v 
posledním desetiletí. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány 
různým aspektům problematiky, s cílem poskytnout  
mnohorozměrný obraz měnících se českých pracovních 
sil a jejich postojů, spolu s identifikací některých 
klíčových problémů. V první kapitole je český trh práce 
sledován z různých perspektiv. Po popisu fází jeho 
rozvoje v devadesátých letech se věnujeme měnícímu se 
složení pracovních sil, pracovní mobilitě a rizikovým 
kategoriím populace. Následuje přehled politik, zejména aktivní politiky zaměstnanosti a jejich 
účinnosti. Poté analyzujeme flexibilitu pracovních sil v jejích různých podobách a v závěru 
otevíráme některé otázky dalšího vývoje trhu práce. Ve druhé kapitole využíváme příjmová šetření 
pokrývající období 1988–2002 k ilustraci změn v nerovnosti výdělků a rodinných příjmů, k analýze 
hlavních faktorů těchto rozdílů a k nalezení vazeb mezi uvedenými dvěma distribucemi. Ve třetí 
kapitole se zabýváme rozdíly mezi výdělky žen a mužů, jejich vývojem a faktory. Čtvrtá kapitola je 
věnována transformačním strategiím v českém zemědělství po roce 1989 ilustrovaných několika 
případovými studiemi. Pátá kapitola se soustředí na dynamiku podnikatelské vrstvy z hlediska její 
geneze a dalšího vývoje. V šesté kapitole zkoumáme měnící se hodnoty práce a postoje k 
zaměstnání v porovnání let 1997 a 2005. V příloze dokumentujeme proměny profesních struktur v 
České republice a v porovnání se zeměmi Evropské unie. 
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2007:5 Reprezentace různých forem rodinného a pracovního života v ženských a 
mužských časopisech (Zpráva z kvalitativní analýzy mediovaných textů) 

Paulína Tabery 

Předkládaná práce je kvalitativní analýzou textů 
týkajících se rodinného, či partnerského a 
pracovního života zveřejněných v mužských a 
ženských časopisech. Základním cílem je 
prozkoumat, jaké reprezentace 
rodinného/partnerského a pracovního života se ve 
zkoumaných časopisech nacházejí. Mužské a 
ženské časopisy se významně liší jak velikostí 
prostoru, který je dán rodinnému a profesnímu 
životu, tak reprezentacemi, které se v těchto dvou 
typech tiskovin objevují. Ženské časopisy nabízejí 
rozmanitější reprezentace soukromého i pracovního 
života a na základě toho strukturují i téma 

slaďování obou světů – světa rodiny a světa práce. Mužské časopisy jsou svým zaměřením na 
oddych a volný čas výrazně odlišné od ženských, kde téma rodiny a potažmo i práce tvoří jedno z 
významných, ne-li základních prvků časopisu. Zatímco reprezentace uspořádání soukromého 
života v mužských časopisech jsou víceméně tradiční (single, nesezdané soužití, manželství), v 
ženských časopisech dostává kromě toho významný prostor i konstrukt svobodné matky a 
zmiňovány (i když okrajově) jsou i marginální typy rodinného uspořádání jako 
lesbický/homosexuální vztah a vztah na dálku. Pracovní život není ve zkoumaných mužských 
časopisech tematizován, ovšem existuje jakýsi tichý předpoklad práce na plný úvazek. Naopak v 
ženských časopisech je význam práce dán nejen věnovaným prostorem, ale i růzností zobrazení 
uspořádání profesního života. Kromě práce na plný úvazek nebo podnikatelské činnosti jsou 
zmiňovány i flexibilní formy práce jako zkrácený pracovní úvazek, práce z domova nebo sdílení 
pracovního místa. Tyto alternativy v sobě vždy zahrnují souběžnou péči o malé dítě. Jelikož 
rodinný i pracovní život jsou v ženských časopisech velmi důležité, objevuje se i téma slaďování 
soukromého a profesního života. Velmi zřetelným prvkem při harmonizaci práce a rodiny je stres, 
který lze charakterizovat jako životní pocit velmi silně přítomný v ženských časopisech. Řešení, 
která jsou nabízena lze rozdělit do dvou základních strategií – osobní řešení situace (návody na 
psychickou nebo fyzikou relaxaci) a strukturální řešení (zapojení partnera do péče o domácnost a o 
děti).  
Klíčová slova 
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2007:6 Zahraniční migrace vědců a výzkumníků a nástroje k jejímu ovlivnění  

 

Yvona Kostelecká, Josef Bernard, Tomáš 
Kostelecký  

 
Ve snaze obstát na globálním trhu práce s 
nejkvalifikovanějšími pracovníky zavádí mnoho 
států různé typy cílených politik pro zlepšení 
migrační bilance vysoce kvalifikovaných 
pracovníků. Předložená studie poskytuje 
systematický přehled o politikách, kterými se snaží 
různé země podnítit vědce a výzkumníky působící 
v zahraničí k návratu zpět do vlasti, případně 
alespoň usnadnit přenos informací, know-how a 
zkušeností ze zahraničí zpět do země. Vychází se 

studia textů publikovaných ve vědecké literatuře, textů publikovaných institucemi, které mají 
programy tohoto typu ve své agendě, ze studia internetových stránek informujících potenciální 
uživatele o programech a z osobní korespondence a rozhovorů s profesionály zabývajících se 
danou problematikou. Přehled politik je doplněn pokusem empiricky kvantifikovat potenciální 
cílovou skupinu takových reintegračních politik – vědce a výzkumníky českého původu působící v 
zahraničí.  
Dosavadní zkušenosti s aplikací politik snažících se ovlivnit migraci vysoce vzdělaných ukazují, že 
největší šance na úspěch mají komplexně pojaté migrační politiky kombinující individuální 
přístupy zaměřené na jednotlivé vědce a strukturální přístupy snažící se o změnu podmínek pro 
vědu a výzkum, v zemích, které sice nepatří mezi nevyspělejší, ale mají dostatečně silnou základnu 
domácí vědy, patří mezi země relativně bohaté a jejich ekonomika vykazuje známky stabilního 
růstu.  
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2007:7 Otcové, matky a porozvodová péče o děti  

 

Radka Dudová, Šárka Hastrmanová  

Realita porozchodového rodičovství se skládá se 
střípků mnoha subjektivních realit, z nichž každá je 
vlastní různému typu aktérů. Tato publikace má za 
cíl položit vedle sebe různé verze vidění reality 
rodičovství a péče o děti po rozchodu či rozvodu 
rodičovského páru, a ukázat tak mnohavrstevnou 
povahu tohoto významného společenského 
fenoménu. Nejprve uvádí čtenáře do problematiky 
porozvodového mateřství a otcovství, nastiňuje 
hlavní problémy, se kterými se muži a ženy jako 

rodiče po rozchodu či rozvodu potýkají, a představuje polohy, v jakých se o rozvodu, rodičovství 
po rozvodu a o neúplných rodinách hovoří ve veřejném diskurzu. Dále jsou představeny výsledky 
dvou kvalitativních výzkumů, z nichž první se týká otcovství a druhý mateřství po partnerském 
rozchodu. V problematice porozvodového otcovství je pozornost zaměřena na tři důležité 
repertoáry či rozměry otcovské role: repertoár otce jako živitele, repertoár otce jako pečovatele a 
repertoár otce jako blízkého dítěte; a na otázku ztráty mocenské kontroly muže nad bývalou 
rodinou. Kapitola věnovaná mateřství analyzuje hlavní problémy, se kterými se matky po rozvodu 
setkávají: konstrukci své rodiny jako rodiny „neúplné“, ekonomické zajištění a výdělečnou práci, 
mateřství a výchovu a konečně podíl bývalých partnerů na rodičovské zodpovědnosti. V další části 
je představen legislativní rámec rozhodování o porozvodové výchově a úpravě poměrů rodičů k 
nezletilým dětem. Jsou zde popsána jednotlivá právní ustanovení a diskutovány hlavní 
problematické stránky těchto úprav. Poté jsou shrnuty výsledky kvalitativní sondy mezi experty, 
zabývajícími se rozhodováním v případech týkajících se porozvodového uspořádání výchovy. 
Jejich výpovědi potvrzují, že největší podíl porozvodových uspořádání výchovy je vlastně 
prodloužením stavu, který existoval již před rozvodem, kdy o děti osobně pečovala převážně 
matka. Závěrem jsou problematizovány některé běžně sdílené mýty, které porozvodové rodičovství 
provázejí.  
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2007:8 Politické důsledky suburbanizace. Analýza případových studií proměn 
politického chování a občanské participace vevybraných suburbánních lokalitách 
Prahy a Brna  

Jana Vobecká, Tomáš Kostelecký (eds.)  

Tato studie se zaměřuje na politické důsledky 
suburbanizace v pěti vybraných lokalitách v 
okrajových městských částech Prahy (Březiněves, 
Kolovraty) a Brna (Jehnice) a v obcích v zázemí 
Prahy (Horoměřice, Jesenice). Je součástí širšího 
výzkumného projektu, který studuje 
socioekonomické, demografické a politické změny 
v suburbánních obcích. V rámci této studie jsou 
představeny některé politické důsledky 
suburbanizace, které není možné postihnout 
kvantitativní analýzou. Jedná se zejména o studium 
politického chování a občanské participace, 
zejména s ohledem na participaci nově přistěhovalých obyvatel. Za tímto účelem byly vypracovány 
případové studie sledující vedle obecných sociodemografických charakteristik obyvatel i politický 
vývoj, občanskou participaci, politická témata a aktéry. Tyto charakteristiky jsou sledovány 
retrospektivně od počátku 90. let do období po posledních komunálních volbách v roce 2006. Z 
provedených případových studií vyplývá, že nová mnohdy masová rezidenční výstavba a příchod 
nových obyvatel vnesly do místní politiky studovaných lokalit nová témata, ale i nové aktéry. Ve 
všech sledovaných lokalitách je patrná tendence k posilování vlivu pravicových politických stran a 
v některých případech i nárůst stranickosti lokálních politických představitelů. V žádné ze 
sledovaných lokalit ovšem nedošlo k poklesu občanské participace, ať již měřené volební účastí, 
nebo ochotou občanů, včetně novousedlíků, angažovat se v lokální politice.  
 
Klíčová slova  
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2007:9 Podmínky rodičovství v podnikovém prostředí v mezinárodním srovnání  

Alena Křížková (ed.), Zdeněk Sloboda, Radka 
Dudová, Hana Maříková  

V této studii jsme se zaměřili na problematiku 
kombinace pracovního a rodinného života z hlediska 
úrovně zaměstnavatelů a do hloubky procesů, kterými 
vyjednávání podmínek pro zaměstnané rodiče probíhá 
přímo v podnicích. Výzkum byl založen na třech 
případových studiích strojírenských podniků a jejich 
poboček v České republice a jejich „mateřských“ 
společností v Německu, Francii a Švédsku. Naším 
cílem bylo porovnat podmínky pro zaměstnané rodiče 
v jednotlivých zemích s Českou republikou v 
případech, kdy jde o téhož zaměstnavatele. Zahraniční 
podniky zdaleka svým zaměstnancům v České republice nenabízejí podmínky přátelské rodině, tak 
jako je to pro ně běžné v zemích původu. Významné rozdíly mezi praxí podniků v jejich zemích 
původu a praxí v jejich českých pobočkách jsou způsobeny několika hlavními faktory: rozdíly v 
nastavení rodinné politiky a politiky zaměstnanosti jednotlivých zemí, genderová struktura v 
souvisejících institucích na různých úrovních dané země i oboru, ve kterém podnik působí, rozdíly 
ve významech zaměstnanosti žen a obsazích mateřských ideologií a institucionální podmínky pro 
péči o děti. Jako významné se ukazuje také kolektivní vyjednávání na úrovních sektorů a podniku v 
zahraničí a pasivita (či neexistence) odborových organizací i zaměstnanců v českých pobočkách 
podniků, typická pro české podnikové prostředí jako takové.  
 
Klíčová slova  
kombinace pracovního a rodinného života, genderová struktura organizací, 
mateřská/otcovská/rodičovská „dovolená“, pracovní podmínky přátelské rodině, vyjednávání 
pracovních podmínek na podnikové úrovni  
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2007:10 Participace a partnerství v místní veřejné správě  

Pavel Nejdl, Daniel Čermák (eds.)   

Cílem předkládaných Sociologických studií je 
deskripce základního diskurzu spolupráce, 
participace a partnerství, jak je pojímán v rámci 
demokratického spravování společnosti na území 
České republiky a v jejích regionech. Tento diskurz 
definují z legislativního hlediska právní normy 
platné pro území České republiky, dále jej utvářejí 
výsledky současného výzkumu v českých 
sociálních a správních vědách, ale také je ovlivněn 
mediálním prostorem. Základní diskurz se dále 
utváří v politických programech jednotlivých stran, 
v prohlášení vlády a v textech rozvojových 

dokumentů. Adresáty principů a zároveň i tvůrci diskurzu, jsou samotní aktéři vstupující do 
procesu demokratického spravování společnosti. V tomto bodě jsme se prozatím zaměřili na to, jak 
jsou občané, jako specifický případ aktéra, informováni o veřejném dění, jak jsou spokojeni s 
výkonem lokálních institucí a jak jsou ochotni participovat na veřejných záležitostech. Postoje 
občanů jsou demonstrovány na případech měst Blatná, Český Krumlov a Velké Meziříčí. Všechny 
texty byly zpracovány v rámci projektu „Partnerství a participace v místní veřejné správě: význam, 
praxe, příslib“.  
 
Klíčová slova  
spolupráce, partnerství, participace, veřejná správa, strategické dokumenty, obsahová analýza   
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2007:11 Trvalá nebo dočasná změna? Uspořádání genderových rolí v rodinách s 
pečujícími otci 

Hana Maříková (ed.), Marta Vohlídalová 

Participace otců na péči a výchově dítěte je 
považována za jeden ze způsobů narušení 
genderových nerovností. Studie si proto klade za cíl 
zodpovědět na otázku, zda v rodinách, kde se otcové 
zapojují do péče o děti v rané fázi jejich života, 
dochází k narušení genderových nerovností v rodině 
nebo zda se spíše jedná jen o modifikaci daného 
statu quo. Klade si také otázku, kdy k nastolení 
genderové rovnosti v rodinách dochází či může dojít 
a jaký je vztah mezi genderovou rovností v rodině a 
genderovou nerovností v širší společnosti. Studie je 
uvozena analýzou některých nedávno provedených, 
k tématu se vážících kvantitativních výzkumů, kdy 
tato analýza vytváří rámec pro zasazení analýzy kvalitativních dat do širšího společenského 
kontextu. Těžiště studie vychází ze speciálně realizovaného kvalitativního výzkumu uskutečněného 
v roce 2006 prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů, jehož cílem bylo postižení konstrukce 
rodičovských i nerodičovských rolí u participantů a participantek výzkumu, stejně jako utváření a 
reflexe jejich rodičovských a genderových identit. Při analýze problému se však text neomezuje jen 
na doposud zmíněné zdroje, ale vychází i ze zjištění a poznatků z jiných relevantních domácích a 
zahraničních výzkumů a studií vážících se k dané problematice. 
 
Klíčová slova 
mateřství, otcovství, sdílené rodičovství, pečovatelské otcovství, genderová ne/rovnost, 
hegemonická maskulinita, pečující otec, pracující matka, rodičovská práce, práce pro rodinu, 
domácí práce 
 
http://studie.soc.cas.cz/ 
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D I Sociologický časopis / Czech sociological review 

 

SOCIOLOGICKÝ ČASOPIS / CZECH 
SOCIOLOGICAL REVIEW 

Recenzovaný oborový vědecký časopis vydávaný 
Sociologickým ústavem AV ČR, v. v. i. Přináší 
zásadní stati rozvíjející českou sociologii. 

Sociologický časopis je recenzovaný vědecký časopis 
publikující původní příspěvky k poznání společnosti od 
českých i zahraničních autorů. Vychází od roku 1965. Časopis 
přináší stati zabývající se otázkami teoretické sociologie, 
články zkoumající transformační jevy a sociální procesy 
probíhající v postkomunistických společnostech, přehledové 
články zpracovávající vývoj v široké paletě oborů sociologie a 
příbuzných sociálních věd, informace ze sociologických výzkumu, metodologické statě, eseje, 
materiály k dějinám české sociologie, vynikající studentské práce, recenze české i světové 
sociologické produkce, anotace odborné literatury, informace o dění v sociologické obci, zprávy z 
konferencí, polemické příspěvky, kulaté stoly věnované sebereflexi české sociologie, a také 
dokumenty, jež nesměly být publikovány z různých důvodů v minulosti. Každá stať je opatřena 
anglickým abstraktem a summary. Časopis je jako jediné z českých sociálněvědních periodik 
citován v publikacích Institute of Scientific Information a v dalších prestižních vědeckých 
databázích. 
Vychází 6x ročně (4x česky a 2x anglicky), v nákladu 800 kusů. Obsah časopisu (od roku 1993) je 
uveřejněn na internetu na http://www.sreview.soc.cas.cz. 
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E I Historická demografie 

HISTORICKÁ DEMOGRAFIE 

Sborník zpráv pro historickou a sociální demografii 
vychází jednou ročně. 

První číslo bylo vydáno v roce 1967. Sborník obsahuje příspěvky 
českých i zahraničních badatelů z oboru historické demografie a 
historické sociologie, zprávy o literatuře a bibliografii české 
historické demografie, zprávy o seminářích nebo konferencích 
týkajících se populačního vývoje, dějin obyvatelstva, případně 
metod historické demografie. Je určen přednostně pro původní 
práce zaměřené na populační vývoj českých zemí, prameny 
využitelné pro historickodemografický výzkum a metody historické 
demografie. Informuje rovněž o výzkumu příbuzných disciplin v zahraničí. 
Sborník vychází česky, případně obsahuje některé cizojazyčné příspěvky nebo původní stati 
zahraničních badatelů přeložené do češtiny (psané pro sborník). Sborník je vydáván v 
Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i., (do roku 1991 včetně vycházel v Historickém ústavu AV ČR) 
v nákladu 300 kusů.  
 
http://demografie.soc.cas.cz/ 
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F I Gender, rovné příležitosti, výzkum 

GENDER, ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI, 
VÝZKUM 

Recenzovaný časopis umožňující efektivní 
propojení výzkumu a aktuálních otázek 
souvisejících s postavením žen v české 
společnosti. 

Gender, rovné příležitosti, výzkum – časopis, vydávaný od 
roku 2000 oddělením Gender & sociologie, vychází v rámci 
projektu Podpora společenské akceptace a efektivního 
prosazování genderové rovnosti ve veřejné sféře 
financovaném programem Podpory projektů cíleného 
výzkumu AV ČR (reg. č. S700280503). Vychází 2x ročně. Je 
distribuován zdarma v nákladu 350 ks. http://www.genderonline.cz. 
 

F I Naše společnost 

NAŠE SPOLEČNOST 

Časopis Naše společnost je vědeckým periodikem, 
které vydává Sociologický ústav Akademie věd 
České republiky, v.v.i., od roku 2003.  

 
Od roku 2007 je časopis recenzovaný. Časopis vychází 
dvakrát ročně v nákladu 700 kusů a je distribuován zdarma. 
Zaměření Naší společnosti je zejména na stati primárně 
vycházející z výzkumů veřejného mínění a jeho výsledků, a 
to s důrazem na širší mezioborové souvislosti a aktuálnost 
témat. Příspěvky čerpají zejména z dat kontinuálního šetření 
CVVM. Časopis přijímá i analýzy vycházející z empirických 

šetření jiných subjektů a teoretické stati, které souvisejí s tématy výzkumu veřejnosti a jejího 
mínění, a těží z paradigmat nabízených nejen sociologií, ale například též demografií, politologií, 
ekonomií, mediálními studii, soudobými dějinami etc. 
 
http://www.cvvm.cas.cz/ 
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F I Data a výzkum – SDA info 

Data a výzkum – SDA Info je recenzovaný odborný časopis 
zaměřený na empirický sociální výzkum publikující 
příspěvky z oblasti aplikace rozvinutých metod analýzy 
sociálních dat, metodologie a přehledové studie o datových 
zdrojích, infrastruktuře, informačních technologiích a 
dalším zázemí pro sociální výzkum. Časopis vychází 
dvakrát ročně, v průměrném nákladu 275 výtisků. 
 
http://archiv.soc.cas.cz/ 
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