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ÚVOD 
 
 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., se v roce 2010 profiloval, v souladu se zákonnými podmínkami 

veřejné výzkumné instituce, jako pracoviště základního výzkumu. Těžištěm jeho vědecké činnosti 

byl kvantitativně i kvalitativně orientovaný sociologický výzkum a výzkum veřejného mínění, rozvoj 
sociologických teorií a metodologie. Pracoviště je efektivně propojeno s evropským a mezinárodním 

výzkumem a s univerzitními a výzkumnými pracovišti v ČR. V rámci své výzkumné činnosti se ústav 
zaměřuje na spolupráci v oblasti aplikovaného výzkumu a podporu výzkumu aktuálních potřeb 

společenské praxe. 

 
V roce 2010 ústav svou hlavní vědeckou činnost realizoval v rámci přijatého výzkumného záměru 

„Sociologická analýza dlouhodobých sociálních procesů v české společnosti v kontextu evropských 
integračních politik, rozvoje znalostní společnosti, lidského, sociálního a kulturního kapitálu“ 

(AV0Z70280505). V šestém roce řešení výzkumného záměru ústav rozvíjel sociologickou analýzu 
současné české společnosti pomocí teorie, výzkumu a metodologie a prohluboval vědecké poznání 

složitých společenských procesů, vztahů, souvislostí a mechanismů ze sociologické perspektivy. Tuto 

perspektivu současně odborně kultivoval, podporoval projektovou a grantovou aktivitou, 
komparativně propojoval a prosazoval v rámci evropské a mezinárodní vědecké spolupráce a 

zprostředkovával výsledky poznání také směrem k rozvoji oboru a interdisciplinárních přístupů. 
 

Sociologický výzkum a výzkum veřejného mínění realizoval ústav v dlouhodobě sledovaných 
vědeckých tematických zaměřeních a oblastech. Byly to institucionální, hodnotové, kulturní a 

environmentální souvislosti pracovního, sociálního a rodinného 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 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 společenské struktury, dynamiky a kvality života, výzkum 

veřejného mínění v národním rámci i v evropské komparaci. Výzkum byl zaměřen také na nové 
oblasti a témata — pokračoval ve zkoumání historických a sociálních souvislostí religiozity, aktuálně 

výzkumně realizoval více témat ve sféře vědních politik, vztahů vědy a společnosti, migrace, 
fenoménu sexuálního obtěžování na vysokých školách a dalších. Otevřel vědeckou kapacitu ústavu 

sociologickému zkoumání nových témat, jako jsou snižování bezpečnostních rizik korupce a 
organizovaného zločinu nebo dějiny a současnost české sociologie. 

 

Výzkumná činnost byla prováděna v rámci přijatých výzkumných projektů, které byly podpořeny 
granty. Celkem bylo v různých fázích rozpracování řešeno 34 projektů, z toho 13 bylo podpořeno GA 

ČR, 7 projektů podpořila GA AV ČR (3 juniorské a 4 standardní). MŠMT ČR podpořilo 5 výzkumných 
projektů a 2 projekty velkých infrastruktur. 1 výzkumný projekt podpořilo MV ČR a 2 projekty MMR 

ČR. Celkem 4 projekty byly podporovány ze zahraničí z programů v rámci European Research Area (1 
projekt ze Strukturálních fondů, 2 projekty 6.RP a 1 projekt 7.RP). Celkově bylo podáno 31 žádostí o 
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přijetí projektů k financování — GA ČR, ministerské programy v ČR, Strukturální fondy, 7.RP a další. 
Z toho bylo 10 projektů přijato k financování a 2 projekty ještě zůstávají v procesu hodnocení. 

 

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., podporoval a rozvíjel také infrastrukturu vědy a výzkumu, jako jsou 
archivace a zpřístupnění dat, budování databází, využívání a vývoj nových informačních technologií, 

zapojení do mezinárodních sítí a administrace počítačových programů. Pokračovala spolupráce 
Sociologického datového archivu s partnerskými archivy v rámci mezinárodních sítí organizací 

CESSDA (Council of European Social Science Data Archives) a REGIO (Regional Data Organisation).  
 

V souladu s vědeckou činností a aktivitami sociologického výzkumu byla rozvíjena infrastruktura 

ústavu. K činnostem ústavu v oblasti základního výzkumu patří: provozování Sociologického datového 
archivu, oborové Sociologické knihovny, vydávání impaktovaného periodika Sociologický časopis / 

Czech Sociological Review, edice Sociologické studie a tří recenzovaných periodik — Naše 
společnost, Gender, rovné příležitosti, výzkum a Data a výzkum — SDA Info. Byl realizován 

kontinuální výzkum veřejného mínění (CVVM), probíhaly plánované národní i mezinárodní aktivity 

Národního kontaktního centra — Ženy a věda a další rozšiřující aktivity, jako je například vydávání 
Sociologického webzinu SOCIOweb. 

 
V roce 2010 Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., úspěšně rozvíjel spolupráci v rámci získané akreditace s 

FSV UK a společně s ní realizoval 2 doktorské programy v oboru Sociologie. 
 

Vědecká činnost 

Ústav se svou vědeckou koncepcí opírá o přijatý výzkumný záměr. Vedle podpory grantové činnosti 
rozvíjel ústav v roce 2010 také vlastní oborová výzkumná témata a podporoval pracovníky, pracovní 

týmy či výzkumná oddělení v rozvíjení nových výzkumných orientací, v řešení nových témat či v 
realizaci dalších mimořádných vědeckých aktivit. K vědeckému standardu Sociologického ústavu AV 

ČR, v.v.i., jako instituce základního výzkumu, v roce 2010 patřila produkce výsledků výzkumů s 
následným vysokým počtem vědeckých statí a publikací a dalších vědeckých aktivit. Ústav svým 

výzkumným zaměřením a vědeckým potenciálem rozvíjel svou pozici v systému vědy jak v národním, 

tak v mezinárodním kontextu. Reálně svou vědeckou činností a produkcí překonával omezení daná 
reformou a metodikou RVVI, která vytvořila deformující podmínky pro realizaci a rozvoj základního 

výzkumu v sociologii.  
 

Evropský a mezinárodní kontext výzkumu v Sociologickém ústavu přesahuje oblast národní vědy a 

je pro ústav významným pilířem. Výzkum je rozvíjen v mnoha aspektech. Klíčové momenty mají tuto 

charakteristiku: 

• ústav je členem mezinárodních asociací a výzkumných programů, a to členem aktivním - 

např. ISSP, ESS - v ISSP členem vedení programu (Steering Committee), v řadě z nich 

reprezentuje Českou republiku; 
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• všechna výzkumná oddělení, týmy a pracovníci výzkumu jsou intenzivně a ve více rovinách 

propojeni na evropské a mezinárodní vědecké struktury a sítě, se kterými spolupracují, 

podávají návrhy projektů, řeší přijaté projekty, jsou zváni na přednášky, konference a 

pobyty – a to včetně doktorandů; 

• ústav realizoval již devatenáctý výzkum v rámci mezinárodního programu ISSP (International 

Social Survey Programme) – v roce 2010 se jednalo o modul „Životní prostředí III.“, který byl 

pro mezinárodní program ISSP připraven pracovní skupinou s účastí SOÚ AV ČR, v.v.i.; 

• ústav opět participoval na propojení ČR s ostatními evropskými zeměmi v prestižním 

mezinárodním programu ESS (European Social Survey). V roce 2010 zahájil Sociologický ústav 

AV ČR, v.v.i., projekt „Vytvoření českého uzlu pan-evropského projektu velké výzkumné 

infrastruktury European Social Survey (ESS – survey)“, který podporuje Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR. V rámci tohoto projektu probíhá na přelomu let 2010/2011 ve 34 

evropských zemích včetně České republiky již páté komparativní výzkumné šetření – ESS 

Round 5. Kromě pravidelných témat je ESS Round 5 věnováno dvěma aktuálním tématům: 

Rodina, práce a blahobyt: důsledky ekonomické recese a Důvěra v trestní spravedlnost: 

komparativní evropská analýza. Česká data budou publikována ve společné databázi na 

podzim 2011 a zpřístupněna veřejnosti v režimu „open access“. 

• ústav realizuje a rozvíjí unikátní a dlouhodobé propojení na Evropu a další světová centra 

sociálního výzkumu, spravuje a zprostředkovává řadu kanálů propojujících českou sociologii 

se světem. 

Národní kontext výzkumu se dlouhodobě opírá o kontinuálně rozvíjený sociologický výzkum a 

výzkum veřejného mínění, které jsou koncepčně a systematicky ukotveny v řadě národních oblastí, 

specifik a témat. Těžištěm je základní výzkum, jehož výsledky jsou dostupné pro společnost - ale je 

rozvíjen i aplikovaný výzkum s konkrétním využitím či výzkum pro potřeby současné praxe. Národní 

rámec výzkumu byl v roce 2010 rozvíjen ve všech náležitostech, jako jsou:  

• definice témat sociálního výzkumu, zkoumání sociálních jevů v národním a komparativním 

zadání;  

• dlouhodobý rozvoj národních oborových periodik a publikací, zajištění a rozvoj velké, ale 

zejména podstatné části vědeckého zázemí a infrastruktury celého oboru sociologie v ČR: 

impaktovaný oborový časopis, tři recenzované časopisy rozvíjející subdisciplíny oboru, 

Sociologický datový archiv, Centrum pro výzkum veřejného mínění s rozsáhlým výzkumným 

programem, oborová Sociologická knihovna, Národní kontaktní centrum – Ženy a věda; 

• prezentace či komparace národních či regionálních sociologických analýz v zahraničí; 
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• schopnost výzkumné spolupráce a koordinace také s mnoha partnery z českých vysokých škol 

a vědeckých institucí; 

• vytváření a provozování veřejných informačních zdrojů, aktivní podpora akcelerace rozvoje 

znalostní společnosti a průniku vědeckého poznání k veřejnosti. 

Interní a externí evaluační mechanismy 

V roce 2010 probíhala externí evaluace vědecké činnosti Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., v 
rámci hodnocení všech ústavů AV ČR. V roce 2010 proběhlo několik fází evaluačního procesu: 

- příprava rozsáhlých podkladových materiálů, dle výzkumných oddělení; 
- utvoření hodnotící komise 7. sekce AV ČR; 

- výběr zahraničních posuzovatelů. 

 

V rámci interních evaluačních mechanismů má ústav kromě atestací zaveden také interní systém 

hodnocení pracovníků, vyhodnocuje výkon v řadě kritérií a reaguje adekvátní personální politikou i 

motivačními nástroji. Interní evaluační mechanismy byly uplatněny v těchto činnostech: 

• povinné atestace - v roce 2010 proběhly atestace v podzimním termínu, kdy bylo atestováno 

celkem 16 pracovníků, všem bylo doporučeno prodloužení pracovní smlouvy a navrženy úkoly 

pro další atestační období; 

 

• hodnocení návrhů projektů vzhledem k provázanosti s výzkumným záměrem a s dlouhodobou 

koncepcí rozvoje oboru; 

 

• kontrola odpovědností a podílu jednotlivých oblastí vědecké činnosti na úspěšném fungování 

a rozvoji instituce; 

 

• v návaznosti na ustanovení v čl. 7 Vnitřního mzdového předpisu Sociologického ústavu AV ČR, 

v.v.i., byla Interní norma Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., „Kritéria hodnocení 

výzkumných pracovníků“ využívána k hodnocení výzkumných pracovníků a pracovnic SOÚ AV 

ČR, v.v.i.:  

- jako podklad pro rozhodování ředitelky o úpravách výše tarifní mzdy, 

- jako podklad pro jednání atestační komise, 

- pro informaci hodnoceným pracovníkům a pracovnicím o jejich výkonnosti v 

hodnocených oblastech ve srovnání s ostatními. 
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Personální politika a změny struktury 

Personální politika ústavu vycházela z charakteristiky struktury ústavu a 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. 

Personální vývoj ústavu v roce 2010 významně ovlivnilo snížení finančního rozpočtu Akademie věd 

ČR.  

Hodnocení vědeckého výkonu probíhalo v návaznosti na předchozí období vědecké činnosti 

pracovníků. Byl zhodnocen přínos všech výzkumných oddělení a byly provedeny změny ve struktuře 

výzkumných oddělení. V dubnu 2010 se uskutečnilo rozhodnutí o organizační změně, která spočívala 

v postupném utlumování výzkumného oddělení Sociologie vzdělání a stratifikace. V listopadu 2010 

došlo ke zrušení výzkumného oddělení Sociologie vzdělání a stratifikace a založení samostatného 

výzkumného týmu „sociální stratifikace“ v rámci výzkumného oddělení Ekonomická sociologie.  

 

 

Kvalifikační rozvoj a mobilitní procesy 

 

Tři pracovnice ústavu, Dipl.-Soz. Julia Häuberer, Ph.D., PhDr. Natalie Simonová, Ph.D., a Mgr. Jana 

Vobecká, Ph.D., dosáhly vědecké hodnosti Ph.D. V roce 2010 do doktorského studia vstoupili dva 

pracovníci, celkově se v roce 2010 účastnilo doktorského studia 29 pracovníků ústavu — v různých 

formách studia a v různých délkách pracovního úvazku.  

Pracovníci a pracovnice ústavu dosáhli v roce 2010 významných individuálních a týmových úspěchů. 

Za všechny lze zde jmenovat doc. PhDr. Zdeňka R. Nešpora, Ph.D., který obdržel Cenu Akademie věd 

pro mladé vědecké pracovníky, PhDr. Hanu Haškovou, Ph.D., která získala Prémii Otty Wichterleho 

pro perspektivní a talentované vědce a Mgr. Janu Vobeckou, Ph.D., která dosáhla doktorátu pod 

dvojím vedením a tituly doktor v oboru Demografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v 

Praze,  Česká republika a doktor v oboru Ekonomie na Université de Bourgogne, Dijon, Francie, dále 

ji byla udělena cena  Prix Vouters  za nejlepší disertační práci v oboru ekonomie na Université de 

Bourgogne obhájenou v akademickém roce 2009/2010. 

Akreditace doktorského studia v roce 2010 pokračovala realizací dvou společných doktorských 

programů FSV UK a Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. V roce 2010 bylo 14 pracovníků 
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Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., školiteli s celkem 42 doktorandy v doktorském studiu různých 

vysokých škol v ČR. 

V roce 2010 se zúčastnilo celkem 8 mladých vědeckých pracovníků Sociologického ústavu AV ČR, 

v.v.i., dlouhodobých zahraničních stáží a pobytů na významných univerzitách a vědeckých 

institutech.  

Ústav je přístupný talentovaným mladým odborníkům z oblasti sociálních věd jak z České republiky, 

tak ze zahraničí a vyznačuje se vysokou úrovní i dalších mobilitních procesů.  

V témže období se 5 mladých vědeckých pracovníků a doktorandů ze zahraničních univerzit účastnilo 

dlouhodobého pracovního pobytu či vědecké stáže ve výzkumných odděleních SOÚ AV ČR, v.v.i. 

Celkem 9 studentů magisterských programů různých vysokých škol v ČR vykonávalo povinnou 

odbornou praxi ve výzkumných odděleních SOÚ AV ČR, v.v.i.  
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1. CHARAKTERISTIKA SOÚ AV ČR, v.v.i. 

 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., fungoval po svém založení roku 1965 jen krátce. Jeho činnost jako 

samostatné vědecké instituce byla zrušena v roce 1970 a obnovena až v roce 1990. Sociologický 
ústav AV ČR, v.v.i., měl v roce 1990 formu rozpočtové organizace, a od poloviny roku 1998 do 31. 

12. 2006 formu státní příspěvkové organizace. 1. ledna 2007 se stal veřejnou výzkumnou institucí. 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., se řídí zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných 

institucích, a jeho zřizovatelem je Akademie věd ČR. Jeho statutární zástupkyní je ředitelka PhDr. 

Marie Čermáková. Činnost ústavu je řízena Radou SOÚ AV ČR, v.v.i., a kontrolována Dozorčí radou 
SOÚ AV ČR, v.v.i. 

 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., rozvíjí sociologické teorie a metodologii soudobého sociologického 

výzkumu. Je plně integrován do mezinárodní vědecké spolupráce a aktivně participuje na řadě 
evropských i mezinárodních vědeckých programů i projektů. Provádí jednorázová i opakovaná 

empirická šetření, srovnávací výzkumy, případové studie, sondy i výzkumy veřejného mínění. 

Používá moderní výzkumné metody kvantitativní i kvalitativní a využívá též poznatků, přístupů a 
metod příbuzných vědních oborů, jako jsou zejména ekonomie, politická věda, právo, demografie, 

sociální geografie a genderová studia.  
 

V SOÚ AV ČR, v.v.i., se v roce 2010 výzkum rozvíjel v těchto výzkumných odděleních: Ekonomická 

sociologie, Gender & sociologie, Hodnotové orientace ve společnosti, Lokální a regionální studia, 
Socioekonomie bydlení, Sociologický datový archiv, Sociologie politiky, Sociologie vzdělání a 

stratifikace (oddělení zrušeno k 30. 6. 2010) a Studia sociální struktury. Sociologický ústav AV ČR, 
v.v.i., také rozvíjel nezávislý výzkum veřejného mínění realizovaný ve výzkumném oddělení Centrum 

pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Jeho hlavní výzkumnou činností bylo kontinuální šetření 
českého veřejného mínění s názvem Naše společnost, které v současné podobě probíhá od roku 2001. 

Základní strukturu SOÚ AV ČR, v.v.i., zobrazuje následující organizační schéma (Obrázek 1). 
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Obrázek 1 — Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. — organizační schéma k 31. 12. 2010 

 

 

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

 

SOÚ AV ČR, v.v.i., zabezpečuje již dlouhodobě významnou infrastrukturu v oblasti sociálního 
výzkumu: provozuje unikátní veřejnou službu Sociologický datový archiv (SDA) — 

http://archiv.soc.cas.cz/, který slouží jako národní centrum zpřístupňující data ze sociálních 
výzkumů vědecké obci, pedagogům a studentům. Je vydavatelem Sociologického časopisu / Czech 

Sociological Review — http://sreview.soc.cas.cz/, jediného impaktovaného vědeckého periodika v 
oblasti sociologie v ČR, a řady dalších odborných recenzovaných periodik, provozuje Národní 

kontaktní centrum — ženy a věda — http://www.zenyaveda.cz/, veřejnosti přístupnou Sociologickou 

knihovnu a elektronický webzin SOCIOweb, http://www.socioweb.cz, určený pro širokou veřejnost.  
 

Informace o organizační struktuře pracoviště a o jeho jednotlivých vědeckých a odborných 
odděleních jsou na adrese: http://www.soc.cas.cz a byly v průběhu roku pravidelně aktualizovány 

(Obrázek 2). 
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Obrázek 2 — Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. — webová stránka 

 
 

 

 
 

Ústav se podílí na postgraduálním studiu v oboru Sociologie. Ministerstvo školství mládeže a 

tělovýchovy rozhodlo podle § 79 odst. 4, § 80 odst. 1, § 81 a § 105 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), o udělení akreditace pro 

Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze společně se Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i.: 

a) doktorskému studijnímu programu Sociologie se studijním oborem Sociologie do 30. dubna 

2017, forma studia je prezenční a kombinovaná, standardní doba studia 4 roky, 

b) doktorskému studijnímu programu Sociology se studijním oborem Sociology do 30. dubna 

2017, forma studia je prezenční a kombinovaná, výuka probíhá v anglickém jazyce, 

standardní doba studia 4 roky. 

 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., je zapojen do řady mezinárodních vědeckých programů, aktivně se 
podílí na organizaci významných mezinárodních vědeckých konferencí a setkání a je zapojen do 
výměny vědeckých informací mezi institucemi v různých zemích.  
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Ústav je kolektivním členem: 
 
• Central European Opinion Research Group (CEORG); 
• Council of European Social Science Data Archives (CESSDA); 
• European Consortium for Political Research (ECPR); 
• European Consortium for Sociological Research (ECSR); 
• European Sociological Survey (ESS); 
• European Network for Housing Research (ENHR); 
• International Political Science Association (IPSA); 
• International Social Survey Programme (ISSP); 
• International Sociological Association (ISA). 
 
Ústav má mezinárodní dvoustranné dohody o vědecké spolupráci se: 
 
• Sociologickým ústavem SAV v Bratislavě; 
• Ústavem politických věd Maďarské akademie věd v Budapešti; 
• University of Oslo, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology and Human Geography 

v Oslu; 
• Institute of Sociology, Russian Academy of Science v Moskvě; 
• Institute for the Research of Societies and Science Bulharské akademie věd v Sofii; 
• GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften v Bonnu. 

 

Výsledky výzkumů realizovaných v SOÚ AV ČR, v.v.i., jsou zveřejňovány ve vědeckých publikacích, v 

domácích i zahraničních vědeckých časopisech, jsou prezentovány na seminářích, národních a 

mezinárodních konferencích a jsou nabízeny pro použití orgánům státní správy, Parlamentu ČR a 

vzdělávacím a dalším institucím. Kvantitativní i kvalitativní data pořízená v rámci řešených projektů 

jsou archivována v Sociologickém datovém archivu, kde jsou k dispozici vědecké obci, pedagogům a 

studentům pro nekomerční účely. 
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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. 

 doc. 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. 

 Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (člen rady od 22. 11. 2010) 
 prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc. 

 doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D. (člen rady do 5. 9. 2010) 
 doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. 

 
tajemnice: RNDr. Darina Vystrčilová 
 

Rada Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., (dále jen „Rada“), byla zvolena na shromáždění 
výzkumných pracovníků dne 15. ledna 2007 a zahájila činnost 18. ledna 2007. Vzhledem k odstoupení 

jednoho z externích členů, doc. Ing. Daniela Münicha, Ph.D., k 5. září 2010, byl dne 22. listopadu 
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2010 shromážděním výzkumných pracovníků Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., novým externím 
členem zvolen Mgr. Martin Hájek, Ph.D., ředitel Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd 

UK.  

Během roku 2010 se Rada sešla na třech zasedáních (8. 3., 27. 5. a 25. 11. 2010), další tři jednání 
proběhla per rollam (vyhlášení 15. 2., 25. 3. a 15. 6. 2010). Rada projednala a schválila rozpočet pro 

rok 2010, hospodářský výsledek a Výroční zprávu za rok 2009. Její členové se seznámili s průběhem 
Hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za období 2005–2009, s výsledky atestací, i s postupy a 

výsledky hodnocení výzkumných pracovníků. Velkou pozornost věnovali otázkám finanční a 
personální situace ústavu, zejména úsporným opatřením přijatým v souvislosti s krácením rozpočtu 

Akademie věd ČR, i perspektivám dalšího rozvoje ústavu. Z dalších projednávaných bodů lze zmínit 

návrh Opatření k rychlejšímu uvolňování dat projektu Naše společnost. V závěru roku Rada přijala 
nová znění dvou interních předpisů, a to Organizačního řádu v souvislosti s útlumem a zrušením 

oddělení Sociologie vzdělání a stratifikace a Volebního řádu pro volby členů Rady Sociologického 
ústavu AV ČR, v.v.i. 

 

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. Věra Patočková, M.A.  

 
Dozorčí rada SOÚ AV ČR, v.v.i., jmenovaná Akademickou radou AV ČR s účinností od 1. května 2007 

do 30. dubna 2012, pracovala v roce 2010 v nezměněném složení, tedy doc. PhDr. Radomír Vlček, 

CSc. (předseda), JUDr. Michal Illner (místopředseda), RNDr. Hana Sychrová, DrSc., Ing. Martin Kupka, 
CSc., a prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. Během roku 2010 se uskutečnila dvě zasedání a jedno 

hlasování per rollam.  
Na zasedání, které se konalo 15. 3. 2010, vzala Dozorčí rada na vědomí informace o rozvaze a o 

výkazu zisku a ztráty k 31. 12. 2009 a o rozpočtu SOÚ AV ČR, v.v.i., pro rok 2010. Dále vzala na 

vědomí informace o finanční a personální situaci ústavu, o přípravě SOÚ AV ČR, v.v.i., na hodnocení 
v rámci AV ČR, informace o přípravě zprávy o činnosti ústavu v r. 2009 a informace o údajích za rok 

2009, které byly za SOÚ AV ČR, v.v.i., odevzdány jako podklad pro zpracování souhrnné výroční 
zprávy AV. Vzala rovněž na vědomí, že vedení SOÚ AV ČR, v.v.i., zvažuje možnost prodeje 

nemovitosti v Ústí nad Labem. Rada se dále zabývala určením auditora SOÚ AV ČR, v.v.i., podle 
zákona č. 93/2009 Sb. Rada projednala a schválila návrh Zprávy o činnosti Dozorčí rady SOÚ AV ČR, 

v.v.i., v roce 2009.  
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Na zasedání konaném dne 10. 6. 2010 vzala Dozorčí rada se souhlasem na vědomí bez připomínek 
návrh Výroční zprávy SOÚ AV ČR, v.v.i., za rok 2009. Dále vzala na vědomí informace o vývoji 

finanční a personální situace ústavu v první polovině roku 2010, o provedených organizačně 

personálních změnách a o přípravě hodnocení výzkumné činnosti SOÚ AV ČR, v.v.i., za roky 2005–
2009 v rámci AV ČR. Rada projednala záměr pronajmout nebo prodat nemovitost v Ústí nad Labem a 

vyslovila s ním souhlas. Dále vzala na vědomí, že SOÚ AV ČR, v.v.i., spolu s ostatními spoluvlastníky 
areálu předložil Akademii věd žádost o udělení dotace na stavební akce malého rozsahu v areálu 

Jilská–Husova pro rok 2011.  
Další záležitosti řešila Dozorčí rada formou per rollam. V září 2010 vyjádřila Rada souhlas se 

záměrem Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., spolu s ostatními spoluvlastníky areálu Jilská-Husova 

uzavřít dodatky k nájemním smlouvám s nájemcem VALDEMAREM GREŠÍKEM – NATURA, s.r.o., a 
nájemcem Golem Club – klub podnikatelů.  

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.  

předsedkyně: PhDr. Marie Čermáková  
členové: 

Ing. Petra Broskevičová  

Mgr. Nela Hesová  
RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. 

Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.  
PhDr. Alena Křížková, Ph.D.  

Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. 
PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. 

prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. (člen rady do 30. 6. 2010) 

Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D. 
doc. Milan Tuček, CSc. 

doc. Ing. Jiří Večerník, CSc. 
PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. 

Mgr. Michaela Vojtková 

 
tajemnice: Eva Nechvátalová  
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b. Atestační komise Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.  

předseda: doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. 
členové: 

doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. 
RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. 

doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D. 
PhDr. Vladimír Krivý, CSc. 

prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc. 

PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. 
Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D. 

doc. Milan Tuček, CSc. 

 
tajemnice: Eva Nechvátalová  

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

České vydání 

šéfredaktor: doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D. 

členové:  
prof. PhDr. Pavel Barša, M.A., Ph.D.  

PhDr. Marie Čermáková  

doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. 
JUDr. Michal Illner  

doc. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D. 
doc. PhDr. Martin Kreidl, M.A., Ph.D. 

doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D. 

PhDr. Hana Maříková  
prof. PhDr. Jiří Musil, CSc. 

doc. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D. 
prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc. 

Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D. 
prof. Steven Saxonberg, Ph.D. 

PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D.  

Mgr. Ing. Jan Spousta  
PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. 

doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc. 
doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. 

Mgr. Miroslav Tížik, Ph.D. 
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doc. Ing. Jiří Večerník, CSc. 
PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. 

Anglické vydání 

šéfredaktor: PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D.  
editor sekce knižních recenzí: Pieter Vanhuysse, Ph.D.  

členové: 
prof. Johann P. Arnason 

prof. Zygmunt Bauman 
doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D. 

Seán L. Hanley, Ph.D. 

PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. 
prof. Claus Offe 

prof. JUDr. Jiří Přibáň, DrSc. 
prof. Stein Ringen 

Andrew Roberts, Ph.D. 

Akos Rona-Tas, Ph.D. 
Pieter Vanhuysse, Ph.D. 

prof. Claire Wallace 

e. Redakční rada recenzovaného časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum 

šéfredaktorka: Mgr. Zuzana Uhde  

zástupkyně šéfredaktorky: PhDr. Hana Maříková  
členové: 

PhDr. Marie Čermáková  
Mgr. Radka Dudová, Ph.D.  

prof. Małgorzata Fuszara  
PhDr. Petra Guasti, Ph.D.  

doc. Haldis Haukanes, Ph.D.  

PhDr. Hana Hašková, Ph.D.  
PhDr. Marek Hrubec, Ph.D.  

PhDr. Marta Kolářová, Ph.D.  
PhDr. Alena Křížková, Ph.D. 

Mgr. Marcela Linková 

doc. Aleksandra Kanjuo Mrčela, Ph.D.  
dr. habil. Beáta Nagy  

PhDr. Magdalena Piscová, CSc.  
prof. Anna Pollert, Ph.D.  

Mgr. Michaela Potančoková, Ph.D.  
prof. Steven Saxonberg, Ph.D.  
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Věra Sokolová, Ph.D.  
PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.  

PhDr. Jana Valdrová, Ph.D. 

doc. Elaine Weiner, Ph.D.  
 

f. Redakční rada recenzovaného časopisu Naše společnost  

 
Šéfredaktor: PhDr. Daniel Kunštát, Ph.D. 

 
Redakční rada: 
 

doc. JUDr. Ilona Bažantová, CSc.  

PhDr. Adéla Gjuričová, Ph.D. 

PhDr. František Kalvas, Ph.D. 
Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.  

Mgr. Igor Nosál, Ph.D.  
doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.  

PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D. 
PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.  

Mgr. Milan Zeman 

 

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

šéfredaktor: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.  
členové: 

doc. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D. 

doc. PhDr. Martin Kreidl, M.A., Ph.D. 
doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.  

Mgr. Dan Ryšavý, Ph.D.  
PhDr. Olga Šmídová, Ph.D.  

Mgr. Miroslav Tížik, Ph.D. 

doc. Milan Tuček, CSc.  
PhDr. Martin Vávra 
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1. 1. 4. Zastoupení pracovnic a pracovníků SOÚ AV ČR, v.v.i., v poradních orgánech AV 
ČR 

 Poradní orgán AV ČR od - do 

Ing. Petra Broskevičová 
členka Komise pro hodnocení výzkumných 
záměrů pracovišť AV ČR zaměřených na 
infrastrukturu VaV 

2009–dosud 

RNDr. Lumír Gatnar   člen 7. subkomise pro zahraniční styky AV ČR 2005–dosud 

RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.  člen Pracovní komise pro přípravu metodiky 
hodnocení AV ČR 2009–dosud 

Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. člen Rady pro spolupráci AV ČR s podnikatelskou 
a aplikační sférou 2009–dosud 

Mgr. Marcela Linková členka Rady pro podporu účasti AV ČR na 
evropské integraci výzkumu a vývoje AV ČR  2006–dosud 

Mgr. Michaela Vojtková členka Rady pro popularizaci vědy AV ČR  2010–dosud 

PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. místopředsedkyně Rady pro zahraniční styky AV 
ČR 2001–dosud  

PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. předsedkyně 7. subkomise pro zahraniční styky 
AV ČR 2001–dosud 

Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D. předsedkyně Archeologické evaluační komise 
 2009–dosud 

PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D. člen Rady pro spolupráci s vysokými školami a 
přípravu vědeckých pracovníků AV ČR 2009–dosud 

Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D. členka Komise pro životní prostředí AV ČR 2009–dosud 

Ing. Petr Sunega  člen Komise pro informační technologie AV ČR 
  2005–dosud 

Mgr. Michaela Vojtková  členka Ediční rady AV ČR  2009–dosud 
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1. 1. 5. Výzkumná a servisní struktura SOÚ AV ČR, v.v.i. 

Strukturu ústavu tvořilo k 31. 12. 2010 9 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 oddělení: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. 
 
Členové oddělení: Mgr. Naděžda Čadová, Ing. Jan Červenka, Bc. Helena Hájková, Markéta Holečková, 
PhDr. Daniel Kunštát, Ph.D., Mgr. Gabriela Šamanová, Bc. Iva Štohanzlová, Mgr. et Mgr. Paulína 
Tabery, Ing. Marie Tytková, Mgr. Lucie Novotná. 
 
CVVM je výzkumným oddělením 
Sociologického ústavu AV ČR, 
v.v.i., které se v souladu s 
tradicí sahající až do roku 1946 
zaměřuje na teoretické, 
praktické a metodologické 
otázky spojené se zkoumáním 
veřejného mínění. Hlavní náplní 
práce je projekt kontinuálního 
zkoumání mínění české 
veřejnosti Naše společnost, 
který je tvořen deseti 
reprezentativními 
omnibusovými průzkumy ročně. 
V návaznosti na dlouhodobou 
koncepci se projekt kontinuálně 
zaměřuje na politická, ekonomická i další společenská témata, bezplatně zpřístupňuje hlavní závěry 
ve formě tiskových zpráv i primární datové soubory prostřednictvím Sociologického datového archivu 
SOÚ. Vedle toho CVVM participuje na výzkumných projektech dalších oddělení SOÚ AV ČR, v.v.i., i 
externích výzkumných organizací včetně zahraničních, realizuje komerční výzkumné aktivity pro 
externí zadavatele včetně zahraničních a vydává recenzovaný časopis Naše společnost, který vychází 
2x ročně. Pro zajištění své široké výzkumné činnosti CVVM disponuje jednak odborníky všech 
důležitých oblastí (sociologie, metodologie, politologie, ekonomie, demografie, mediální studia), 
technickým a organizačním zázemím i vlastní tazatelskou sítí, jejíž rozložení umožňuje provádět jak 
celopopulační, tak specializovaná šetření.  
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Projekty řešené v roce 2010:  
• Naše společnost (kontinuální výzkum veřejného mínění, řešitel PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.) 
• Komunistická strana Čech a Moravy v českém politickém systému po roce 1989 ČR (řešitel 

PhDr. Daniel Kunštát, Ph.D.) 
 
Kontakt: tel.: +420 210 310 591-2, 286 840 129, e-mail: cvvm@soc.cas.cz; http://www.cvvm.cas.cz/ 
 

EKONOMICKÁ SOCIOLOGIE 

Vedoucí oddělení: doc. Ing. Jiří Večerník, CSc. 

Členové oddělení: doc. Ing. Vladimír Benáček, CSc., doc. PhDr. Mgr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D., PhDr. 
Martina Mysíková, PhDr. Natalie Simonová, Ph.D., Michael L. Smith, Ph.D., Mgr. Anna Kopecká. 

Oddělení ekonomické sociologie 
rozvíjí svoji činnost v široké 
oblasti mezi ekonomií a 
sociologií od teoretických 
otázek až po empirický výzkum. 
Konkrétně pak v oblasti trhu 
práce, mzdové a příjmové 
diferenciace, sociálních a 
ekonomických nerovností, 
sociální a hospodářské politiky, 
podnikatelské elity a chování 
firem. Dále se zabývá otázkami 
hodnotových a náboženských 
souvislostí ekonomického a 
společenského života. V roce 
2010 byl zahájen projekt 
věnovaný dějinám české sociologie. V listopadu 2010 byl k oddělení přičleněn tým sociální 
stratifikace, který se obecně zaměřuje na výzkum sociálních nerovností v národní i mezinárodní 
perspektivě. Konkrétně se zabývá zejména nerovným přístupem ke vzdělání, vnímáním sociálních 
nerovností a představami o sociální spravedlnosti. Tým dokončil v roce 2010 projekt o proměnách 
systému sociální stratifikace v postkomunistické éře, přičemž téhož roku zahájil projekt věnovaný 
environmentálním hodnotám. 
 
Projekty řešené v roce 2010:  
 

• Dějiny a současnost české sociologie (řešitel doc. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D.) 
• Environmentální hodnoty, postoje a chování v České republice v historické a mezinárodní 

perspektivě (řešitel Michael L. Smith, Ph.D.) 
• Snižování bezpečnostních rizik korupce a organizovaného zločinu v ČR (řešitel Michael L. 

Smith, Ph.D.) 
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• Od stratifikace ke stratifikaci? Vývoj sociálně-stratifikačního systému v České republice, 
19991–2009 (řešitelka PhDr. Natalie Simonová, Ph.D.) 

• Jedinci a domácnosti v ČR: transformační změny a mezinárodní srovnání, projekt podpořený 
Grantovou agenturou ČR (řešitel doc. Ing. Jiří Večerník, CSc.) 

•  Efektivnost a zaměstnanost v malých a středních podnicích: srovnání s korporativním 
sektorem, podpořený Grantovou agenturou AV (řešitel doc. Ing. Vladimír Benáček, CSc.) 

 
Kontakt: tel.: +420 210 310 222, e-mail: Jiri.Vecernik@soc.cas.cz 
 

GENDER & SOCIOLOGIE 

Vedoucí oddělení: PhDr. Alena Křížková, Ph.D. 

Členky oddělení: Mgr. Radka Dudová, Ph.D., Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, PhDr. Hana Hašková, 
Ph.D., PhDr. Hana Maříková, Eva Nechvátalová, Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D., Mgr. Zuzana Uhde. 

Oddělení Gender & sociologie bylo založeno v roce 1990. V současnosti představuje jednu z klíčových 
vědeckých institucí, které v České republice výzkumně rozvíjejí sociologii genderu, feministickou 
teorii a metodologii. Oddělení propojuje výsledky získané z vlastních empirických výzkumů s 
teoretickým studiem, a přispívá tak k analýze specifických otázek spojených s genderovou 
problematikou. Hlavními tématy výzkumu jsou gender a pracovní trh, politika péče, feministická 
kritika nerovností, sociologie soukromého života, sociologie vědy a produkce znalosti. Oddělení 
vydává recenzovaný transdisciplinární časopis genderových studií a feministické teorie Gender, rovné 
příležitosti, výzkum. Zapojeno je do tematicky zaměřených mezinárodních vědeckých sítí a 
spolupracuje se zahraničními i domácími univerzitními pracovišti. Členky oddělení působí také 
v rámci evropských expertních sítí poskytujících poradenství v oblasti rovných příležitostí.  
 
Projekty řešené v roce 2010:  

• Proměny forem 
uspořádání 
partnerského a 
rodinného života z 
hlediska konceptu 
životních drah 
(řešitelka PhDr. Hana 
Hašková, Ph.D.) 

• Konstrukce živitelství 
po roce 1989 v české 
společnosti (řešitelka 
PhDr. Hana Maříková) 

• Volba rodičů ohledně 
péče o děti v České a Slovenské republice (spoluřešitelka PhDr. Hana Maříková, hlavní 
řešitel prof. Steven Saxonberg, Ph.D., FSS MÚ) 
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• Instituce, mýty a přesvědčení: Zkoumání vlivu path-dependency na soudobé diskurzy péče o 
děti v České republice, Švédsku a Francii (řešitelka PhDr. Radka Dudová, Ph.D.) 

• Stopování znalosti mezi vědou a společností (řešitelka Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.) 
• Procesy a zdroje genderových nerovností v pracovních drahách žen v souvislosti s proměnou 

české společnosti po roce 1989 a členstvím v ČR v EU (PhDr. Alena Křížková, Ph.D.) 
• Gendered Citizenship in Multicultural Europe: The Impact of the Contemporary Women's 

Movements (koordinátorka české části PhDr. Hana Hašková, Ph.D.) 
 

 
Kontakt: tel.: +420 210 310 351, +420 210 310 352, e-mail: Alena.Krizkova@soc.cas.cz 
 
V rámci oddělení pracuje samostatný tým na projektu 

NÁRODNÍ KONTAKTNÍ CENTRUM – ŽENY A VĚDA (NKC-ŽV) 

(MŠMT ČR, Program EUPRO), který vede Mgr. Marcela Linková. 

Členky týmu: Mgr. Kateřina Cidlinská, Mgr. Alice Anna Červinková, Mgr. et MgA. Alena Ortenová, Mgr. 
Hana Tenglerová, PhDr. Marta Vohlídalová. 

Národní kontaktní centrum – ženy a věda je feministický projekt, který se zasazuje o zlepšení 
postavení žen a mladých lidí ve vědě a rozvoj genderové rovnosti v akademickém prostředí. NKC-ŽV 
kombinuje výzkumnou, podpůrnou a advokační činnost. V rámci podpůrných a advokačních aktivit 
monitoruje stav genderové rovnosti ve vědě v ČR, spolupracuje se státními a veřejnými institucemi 
v oblasti vědy a výzkumu a univerzitními a výzkumnými pracovišti a realizuje mentoringový program 
pro středoškolské studentky se zájmem o technické obory. Na podporu začínajících vědců a vědkyň a 
studujících provozuje informační portál INFOMAT (http://www.nkc.cz). Výzkumně se zaměřuje na 
genderové aspekty proměn vědecké práce a akademické mobility, souvislosti mezi pracovním a 
soukromým životem, na problematiku sexuálního obtěžování na vysokých školách a téma veřejné 
vykazatelnosti vědy a výzkumu. NKC-ŽV vydává samostatné publikace a elektronický měsíčník 
newsLetter. Je zapojeno do evropských sítí a projektů. Členky NKC-ŽV se účastní připomínkovacích 
řízení a působí v poradních orgánech českých a evropských institucí v oblasti genderové rovnosti ve 
vědě.  
 
Projekty řešené v roce 2010:  

• Národní kontaktní centrum – ženy a věda (řešitelka Mgr. Marcela Linková) 
• Vyjednávání vědních politik ve výzkumné praxi a akademické dráze (řešitelka Mgr. Tereza 

Stöckelová, Ph.D.) 
 
Kontakt: tel.: +420 222 222 322, e-mail: nkc@soc.cas.cz; http://www.zenyaveda.cz 
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HODNOTOVÉ ORIENTACE VE SPOLEČNOSTI 

Vedoucí oddělení: Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D.  

Členové oddělení: Mgr. Romana Benešová, PhDr. Dana Hamplová, Ph.D., Mgr. Jana Chaloupková, 
Mgr. Eva Mitchell. 

Oddělení se zabývá širokou škálou 
témat v domácím i mezinárodním 
srovnání. Jejich pojítkem je 
kontinuita a změna obecných 
hodnotových, kulturních a 
národních orientací. Výzkumný 
záměr oddělení stojí na premise, 
že hodnoty a postoje stojí za 
sociálními, politickými a 
ekonomickými změnami ve 
společnosti a ty zpětně působí na 
změny hodnot a postojů. Nedílnou 
součástí činnosti oddělení je 
zajištění pravidelného provádění 
hodnotového výzkumu European 
Social Survey v České republice, 
který je v letech 2010 až 2015 podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 
Výsledky práce členů oddělení přinášejí mimo jiné odpovědi na otázky:  

• Komu se rodí děti mimo manželství a proč?  

• Jaké typy rodin podporuje český daňový a dávkový systém a je tento systém štědrý v 
mezinárodním srovnání? 

• Kdy je důležité, kolik je člověku let?  

• Koho se týká věková diskriminace a proč? 

• Věříme našim politickým institucím? Jsou Češi opravdu nejsekulárnějším národem Evropy? 

 
Projekty řešené v roce 2010:  

• Srovnávací analýza rodinných politik v zemích střední a východní Evropy. Využití metody 
modelových rodin (řešitelka Mgr. Eva Mitchell) 

• Vytvoření českého uzlu pan-evropského projektu velké výzkumné infrastruktury European 
Social Survey (ESS - survey) (řešitelka Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D.) 

• Proměny rodinných a pracovních drah v České republice (řešitelka Mgr. Jana Chaloupková) 
• Proměny české religiozity v mezinárodním srovnání, ISSP 2008 (řešitelka PhDr. Dana 

Hamplová, Ph.D.) 
 
Kontakt: tel.: +420 210 310 571, e-mail: Klara.Plecita@soc.cas.cz 
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LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ STUDIA 

Vedoucí oddělení: RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.  

Členové oddělení: Mgr. Josef Bernard, Mgr. et Mgr. Daniel Čermák, JUDr. Michal Illner, Mgr. Věra 
Patočková, M.A., Mgr. Renáta Mikešová, PhDr. Jana Stachová, Ph.D., PhDr. Zdenka Vajdová, RNDr. 
Jana Vobecká, Ph.D.  

 

Oddělení se zaměřuje na 
zkoumání společenských jevů a 
procesů, které mají významné 
prostorové aspekty. 
Nejčastějšími objekty výzkumu 
jsou regiony, města nebo jejich 
části a obce. Často jsou 
prováděny komparativní 
výzkumy, v jejichž rámci je 
vývoj v regionech, městech či 
obcích České republiky 
vzájemně porovnáván, nebo je 
srovnáván s vývojem v 
obdobných územních 
jednotkách v zahraničí. 
Tematicky je výzkum 
různorodý, soustřeďuje se mimo jiné na utváření a fungování institucionálních struktur, občanskou 
participaci, význam sociálního kapitálu pro rozvoj, formování hodnot, postojů a politických orientací, 
bydlení nebo sociálně-prostorové nerovnosti. Výzkumný zájem zahrnuje též sociologické aspekty 
lokální a regionální politiky. Oddělení je zapojeno do řady mezinárodních výzkumných sítí a projektů, 
zároveň ovšem udržuje rozsáhlé pracovní kontakty s tematicky blízkými výzkumnými pracovišti v 
České republice. Aplikačně orientované výzkumy provádí pro ministerstva a další státní instituce, a 
také pro partnery z řad krajů, měst nebo obcí. 
 
Projekty řešené v roce 2010:  

• Samospráva malých obcí a jejich endogenní rozvojový potenciál (řešitel Mgr. Josef Bernard) 
• Vládnutí v metropolitních oblastech a jeho vliv na sociálně-prostorové nerovnosti – české 

metropole v mezinárodním srovnání (řešitel RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.) 
• PARTNER – Partnerství a participace v místní veřejné správě: význam, praxe, příslib (řešitel 

Mgr. et Mgr. Daniel Čermák) 
• Sociální kapitál jako faktor vysvětlující regionální disparity a regionální rozvoj (řešitelka 

PhDr. Jana Stachová, Ph.D.) 
• Regionální rozvojové zájmy území Orlicka v rámci Dohody o spolupráci mezi AV ČR, 

Sdružením obcí Orlice a Pardubickým krajem (řešitelka PhDr. Zdenka Vajdová) 
• Rozvojové zájmy pohraničních regionů (na příkladu Orlicka) (řešitelka PhDr. Zdenka Vajdová) 
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Kontakt: tel.: +420 210 310 728, e-mail: Tomas.Kostelecky@soc.cas.cz, tel.: +420 210 310 581, e-
mail: Renata.Mikesova@soc.cas.cz 
 

SOCIOEKONOMIE BYDLENÍ 

Vedoucí oddělení: Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. 

Členové oddělení: Ing. Petr Sunega, Mgr. Martina Mikeszová, Mgr. Jan Sládek. 

 
Členové oddělení 
socioekonomie bydlení se 
věnují základnímu i 
aplikovanému výzkumu v 
oblasti bydlení a bytové 
politiky. Při výzkumné 
činnosti kombinují 
metodologické postupy 
sociologie a ekonomie. 
Uplatňují inovativní přístupy 
experimentální a behaviorální 
ekonomie, ekonomické 
sociologie a ekonomie 
blahobytu. Analyzují trhy 
bydlení a jejich aktéry, ceny 
bydlení, postoje k bydlení, 
bytovou politiku a bytové systémy u nás i v zahraničí. Výsledkem jsou nejen publikace monografií a 
statí v domácích a zahraničních impaktovaných vědeckých časopisech, ale i spolupráce při zavádění 
konkrétních nástrojů bytové politiky, tvorba cenových indexů a map a další aplikace v soukromé i 
veřejné sféře. 
 
Projekty řešené v roce 2010:  

• Sociální nerovnosti a tržní rizika vyplývající ze spotřeby bydlení. Aktuální a žádoucí reakce 
fiskální a monetární politiky státu (řešitel Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D.) 

• Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy 
opatření na snížení regionálních disparit (řešitel Ing. Mgr. Martin Lux Ph.D). 

 
Kontakt: tel.: +420 222 221 655, 210 310 225, e-mail: Martin.Lux@soc.cas.cz; http://seb.soc.cas.cz/ 
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SOCIOLOGICKÝ DATOVÝ ARCHIV  

Vedoucí oddělení: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. 

Členové oddělení: Mgr. Tomáš Čížek, Bc. Marie Dlouhá, Bc. Johana Chylíková, Mgr. Yana Leontiyeva, 
Bc. Vendula Pecková, PhDr. Martin Vávra. 

 
SDA shromažďuje data z 
dostupných českých sociálních 
výzkumů, výzkumů veřejného 
mínění a mezinárodních 
sociálních výzkumů s českou 
účastí. Hlavním cílem je jejich 
zpřístupnění pro účely 
akademického výzkumu a 
výuky. Mezi další cíle patří 
podpora sekundární analýzy dat 
a podpora speciálních 
výzkumných projektů. SDA je 
členem sítě evropských 
sociálněvědních datových 
archivů CESSDA (Council of 
European Social Science Data 
Archives) a sdružení středoevropských archivů REGIO a podílí se na programech mezinárodní výměny 
dat. Členové oddělení se podílejí na řešení řady výzkumů, včetně českých šetření mezinárodních 
programů ISSP a ESS. Oddělení rozvíjí vlastní výzkumnou činnost zejména v oblasti metodologie a 
výzkumu kvality dat. Hlavní přístup k datovým službám je vybudován na internetu: 
http://archiv.soc.cas.cz. Oddělení spravuje též archiv MEDARD, který poskytuje datové služby v 
oblasti kvalitativního sociologického výzkumu a internetovou technickou a softwarovou poradnu pro 
kvalitativní výzkum a otázky digitalizace.  
 
Projekty řešené v roce 2010:  

• Zdroje dat, výzkum standardů, kvality dat a metody harmonizace dat pro mezinárodní 
sociální komparativní výzkum a integraci do sítě CESSDA - COMPDAT (řešitel Mgr. Jindřich 
Krejčí, Ph.D.) 

• Projekt CESSDA: vytvoření českého uzlu CESSDA-ERIC a jeho zapojení do pan-evropské velké 
výzkumné infrastruktury datových služeb pro socio-ekonomický výzkum (řešitel Mgr. Jindřich 
Krejčí, Ph.D.) 

• Laboratoř sociálně-vědních výzkumů — inovace studijních oborů Sociologie a Politologie a 
evropská studia v souladu s potřebami trhu práce (řešitel Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.) 

• Preparatory phase project for a major upgrade of the Council of European Social Science 
Data Archives (CESSDA) research infrastructure (koordinátor české části Mgr. Jindřich Krejčí, 
Ph.D.) 
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Kontakt: tel.: +420 210 310 231, fax +420 222 221 658, e-mail: Jindrich.Krejci@soc.cas.cz,  
archiv@soc.cas.cz (administrace dat) 
 

SOCIOLOGIE POLITIKY 

Vedoucí oddělení: PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. 

Členové oddělení: Bc. Pavla Vamberová, Mgr. Tomáš Lacina, PhDr. Lukáš Linek, Ph.D., Pat Lyons, 
Ph.D., PhDr. Petra Rakušanová Guasti, Ph.D.  

 
Oddělení Sociologie politiky se 
zabývá systematickým studiem 
základních procesů 
demokratického politického 
systému a některých jeho 
aktérů. 
Hlavními tématy oddělení jsou: 

• politické strany a 
systém stran, 

• poslanci a senátoři 
Parlamentu ČR, 

• volby a volební chování, 
• politické postoje, 
• občanská společnost a 

vzájemný vztah 
občanské společnosti, politických stran a státu. 

Oddělení od roku 1993 pravidelně organizuje výzkumy poslanců, v nichž se zaměřuje především na 
otázky politické reprezentace, stranictví a jednotnosti hlasování. Je zapojeno do řady mezinárodních 
výzkumných sítí a do řešení několika mezinárodních projektů. Členové týmu zároveň organizují 
povolební výzkumy, při čemž spolupracují v mezinárodních sítích Comparative Study of Electoral 
Systems a European Election Study. 
 
Projekty řešené v roce 2010:  

• RECON – Reconstituting Democracy in Europe (koordinátorka české části PhDr. Zdenka 
Mansfeldová, CSc.)  

• Kontinuita a změna ve volebním chování v České republice v letech 1990–2009 (řešitel PhDr. 
Lukáš Linek, Ph.D.) 

 
Kontakt: tel.: +420 210 310 563, e-mail: Zdenka.Mansfeldova@soc.cas.cz, tel.: +420 210 310 237, e-
mail: Pavla.Vamberova@soc.cas.cz 
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STUDIA SOCIÁLNÍ STRUKTURY 

Vedoucí oddělení: doc. Milan Tuček, CSc. 

Členové oddělení: PhDr. Marta Kolářová, Ph.D., PhDr. Jiří Šafr, Ph.D.,  
Mgr. Bc. Kateřina Vojtíšková, Bc. Jana Slezáková, Dipl.-Soz. Julia Häuberer, Ph.D., PhDr. Markéta 
Sedláčková, Ph.D. 

 

Oddělení zkoumá proměny sociální struktury související se společenskou transformací a základní 
vývojové tendence kulturních a sociálních změn české společnosti. Díky kontinuitě se stratifikačními 
výzkumy od konce 60. let je pozornost rovněž věnována delší historické komparaci. V současnosti je 
výzkumný program zaměřen na problematiku sociální stratifikace, zejména relační aspekt 
společenských nerovností. Zkoumány jsou interakce v sociální struktuře – vzorce sdružování v 
sociálních sítích (distance a přátelské vazby) a role kulturních a sociálních zdrojů (kulturní a sociální 
kapitál) v mezigenerační reprodukci. Dále se v této souvislosti členové týmu věnují studiu 
diferenciace životních stylů, kulturního vkusu a spotřeby, percepce nerovností, sociální identity, 
sociální spravedlnosti a genderových a globalizačních aspektů nerovností. Druhý okruh výzkumného 
programu oddělení představuje problematika sociální a kulturní koheze, konkrétně jde o 
problematiku sociálního kapitálu (efekty sociokulturní heterogenity) a interpersonální důvěry. 
 
Projekty řešené v roce 2010:  

• Sdílené hodnoty a normy chování jako zdroj posilování sociální koheze a překonávání 
negativních dopadů sociální diferenciace v ČR (řešitel: doc. Milan Tuček, CSc.); více viz 
http://sdilenihodnot.soc.cas.cz. 

 
Kontakt: tel.: +420 222 221 662, 210 310 589, e-mail: Milan.Tucek@soc.cas.cz, sss@soc.cas.cz 
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SERVISNÍ ODDĚLENÍ 

SOCIOLOGICKÁ KNIHOVNA 

Vedoucí oddělení: Mgr. Nela Hesová 

Členové oddělení: RNDr. Lumír Gatnar, Ing. Eva Mikolášová, Mgr. Radka Taucová. 

Knihovna vznikla v roce 2003 
oddělením od společné 
Filozofické a sociologické 
knihovny. Je koncipována jako 
veřejná specializovaná 
knihovna, která slouží jak 
pracovníkům ústavu, tak 
studentům a široké odborné 
veřejnosti. Uživatelům je 
k dispozici 23 000 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. Dary a příspěvky na rozšíření knihovního fondu jsou vítány. 
Otevírací doba: Po–Čt 9–18, Pá 9–14 
 
Kontakt: tel.: +420 210 310 569, e-mail: knihovna@soc.cas.cz 
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TISKOVÉ A EDIČNÍ ODDĚLENÍ 

Vedoucí oddělení: Mgr. Michaela Vojtková 

Členové oddělení: doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D., šéfredaktor českého vydání Sociologického 
časopisu / Czech Sociological Review, PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D., šéfredaktor anglického vydání 
Sociologického časopisu / Czech Sociological Review, Mgr. Marta Svobodová, výkonná redaktorka 
českého vydání Sociologického časopisu / Czech Sociological Review, Robin Cassling, výkonná 
redaktorka anglického vydání Sociologického časopisu / Czech Sociological Review, Mgr. Anna 
Gabrielová, redaktorka, RNDr. Darina Vystrčilová, výkonná redaktorka The Central European Journal 
of Social Sciences and Humanities (CEJSH) pro ČR, Monika Kuželová, asistentka. 

 
Oddělení vzniklo v roce 2001 a 
slouží vydavatelským záměrům 
ústavu, zajišťuje komunikaci vědy 
zejména prostřednictvím médií, 
dále pak zajišťuje prezentaci 
výsledků ústavu. Stará se o 
organizování tiskových 
konferencí, kulatých stolů, dnů 
otevřených dveří, vydávání 
tiskových zpráv a archivaci 
tiskových materiálů. Hlavní náplní 
je vydavatelská a ediční práce, 
která zahrnuje vydávání 
impaktovaného časopisu 
Sociologický časopis / Czech 
Sociological Review, edice 
Sociologické studie / Sociological Studies, Sociologické disertace a monografie a zpracování dat pro 
internetovou databázi Visegrádské čtyřky The Central European Journal of Social Sciences and 
Humanities (CEJSH), http://cejsh.icm.edu.pl/. 
 
Kontakt: tel.: +420 222 221 761, 210 310 217, 218, fax: +420 222 220 143 
e-mail: sreview@soc.cas.cz 
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EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ 

Vedoucí oddělení: Ing. Petra Broskevičová  

Členové oddělení: Dana Bendová, finanční a mzdová účetní, Bc. Jitka Německá, finanční účetní, 
Marcela Dundychová, účetní, Eva Klímová, projektová specialistka, Helena Gimenezová, účetní, 

Milan Paučula, IT specialista, Miroslav Siva, IT specialista a Ivana Vlháčková, provozní pracovnice. 
 

Oddělení vzniklo v roce 2002 po oddělení ekonomické správy od Filosofického 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. 
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2. ZŘIZOVACÍ LISTINA SOÚ AV ČR, v.v.i., CHARAKTERISTIKA A 
ZMĚNY  

V souvislosti s vkladem spoluvlastnického podílu k nemovitému majetku areál Jilská–Husova ve výši 
1/3 spoluvlastnického podílu byla Sociologickému ústavu AV ČR, v.v.i., v roce 2008 vydána nová 

zřizovací listina — úplné znění, účinná od 7. 12. 2007. V roce 2010 nedošlo k žádným změnám. 
Zřizovací listina 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. 341/2005 Sb., o 
veřejných výzkumných institucích (předchozí právnická forma — státní příspěvková organizace).  

Dne 28. 6. 2006 byla vydána zřizovací listina Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., s účinností od 
1. 1. 2007. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., v souladu se zřizovací listinou provozuje hlavní činnost, 

kterou je uskutečňování vědeckého výzkumu v oblasti sociálních věd, uskutečňování výzkumu 
veřejného mínění, využívání a šíření jejich výsledků a jejich aplikace. 

c. změny zřizovací listiny 

Dne 7. 12. 2007 byl vydán zřizovatelem dodatek č. 1 ke zřizovací listině Sociologického ústavu AV 
ČR, v.v.i. 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. 

Na základě vydaného dodatku byla ke dni 28. 1. 2008 vydána zřizovací listina v úplném znění účinná 

od 7. 12. 2007, viz Přílohu 1. 
Vklad spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 byl v Katastru nemovitostí zapsán ve prospěch 

Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., ke dni 1. 2. 2008.  
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3. HODNOCENÍ HLAVNÍ ČINNOSTI SOCIOLOGICKÉHO ÚSTAVU 
AV ČR, v.v.i. 

3.1. Hlavní činnost a výzkumný záměr v roce 2010 

 

Hlavní činností Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., je vědecký výzkum v oblasti sociologie a v oblasti 
veřejného mínění, využívání a šíření jejich výsledků a jejich aplikace. Výzkumné aktivity směřují k 

poznávání současné české společnosti v evropském a mezinárodním kontextu.  
Rok 2010 byl šestým rokem řešení výzkumného záměru (č. AV0Z70280505) „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 2010 pokračovaly všechny hlavní činnosti prováděné v rámci 
tohoto výzkumného záměru. Výzkum zahrnoval následující tematické oblasti: 

 

• institucionální, hodnotové a kulturní souvislosti pracovního i sociálního života, 

• socioekonomie bydlení a instrumenty sociální politiky, 

• výzkum a teorie genderových identit a nerovností, 

• kulturní a národní identity 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 společenské struktury, dynamiky a kvality života, 

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

• teorie a metodologie datových analýz. 

 

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 34 projektů, z toho 13 bylo podpořeno GA 

ČR a 7 projektů podpořila GA AV ČR (3 juniorské a 4 standardní). MŠMT ČR podpořilo 5 výzkumných 
projektů a 2 projekty velké infrastruktury. 1 výzkumný projekt podpořilo MV ČR a 2 projekty MMR 

ČR. Celkem 4 projekty byly podporovány ze zahraničí z programů v rámci European Research Area (1 
projekt ze Strukturálních fondů – OPVK, 2 projekty 6.RP a 1 projekt 7.RP. 
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Obrázek 3.2.1 — Struktura projektů akademického výzkumu řešených v SOÚ AV ČR, v.v.i., v 
roce 2010 podle poskytovatele (počet, %) 

MŠMT; 7; 21%

GA AV ČR; 7; 21%

GA ČR; 13; 37%

MMR; 2; 6%

EU ; 4; 12%

MV; 1; 3%

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

 

 

3.3. Výzkumné projekty — řešené v roce 2010 

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 3.3.1, 3.3.2 a 3.3.3. 
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Tabulka 3.3.1 — Souhrnné údaje o projektech podporovaných ze státního rozpočtu ČR řešených v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i., v roce 2010 

 

Řešení 
poř. 
číslo 

identifikační kód 
projektu poskytovatel 

řešitel/ 
spoluřešitel Název od Do 

1 KJB700280802 GA AV ČR Chaloupková J. Proměny rodinných a pracovních drah v České republice 2008 2010 

2 IAA70280804 GA AV ČR Křížková A. 
Procesy a zdroje genderových nerovností v pracovních drahách žen v souvislosti s proměnou české 
společnosti po roce 1989 a členstvím ČR v EU 2008 2010 

3 IAA700250803 GA AV ČR Benáček V. Efektivnost a zaměstnanost v malých a středních podnicích: srovnání s korporativním sektorem  2008 2010 

4 IAA700280802 GA AV ČR Kostelecký T. 
Vládnutí v metropolitních oblastech a jeho vliv na sociálně-prostorové nerovnosti — české metropole v 
mezinárodním srovnání 2008 2011 

5 KJB700280907 GA AV ČR Stöckelová T. Vyjednávání vědních politik ve výzkumné praxi a akademické dráze 01/2009—12/2010  2009 2010 

6 IAA700280901 GA AV ČR Dudová R. 
Instituce, mýty a přesvědčení: Zkoumání vlivu path-dependency na soudobé diskurzy péče o děti v 
České republice, Švédsku a Francii 01/2009—12/2011 2009 2011 

7 KJB700280901 GA AV ČR Mitchell E. 
Srovnávací analýza rodinných politik v zemích střední a východní Evropy. Využití metody modelových 
rodin. 01/2009—12/2011 2009 2011 

8 403/08/0720 GA ČR Hamplová D. Proměny české religiozity v mezinárodním srovnání, ISPP 2008 2008 2010 

9 403/08/0109 GA ČR Simonová N. Od destratifikace ke stratifikaci? Vývoj sociálně-stratifikačního systému v České republice, 1991—2009 2008 2010 

10 403/08/1369 GA ČR Večerník J. Jedinci a domácnosti v ČR: transformační změny a mezinárodní srovnání 2008 2010 

11 403/09/1839 GA ČR Maříková H. Konstrukce živitelství po roce 1989 v české společnosti 2009 2011 

12 403/09/1915 GA ČR Lux M. 
Sociální nerovnosti a tržní rizika vyplývající ze spotřeby bydlení. Aktuální a žádoucí reakce fiskální a 
monetární politiky státu 2009 2011 

13 403/09/1779 GA ČR Bernard J. Samospráva malých obcí a jejich endogenní rozvojový potenciál 2009 2011 

14 407/09/P653 GA ČR Kunštát D. Komunistická strana Čech a Moravy v českém politickém systému po roce 1989 2009 2011 

15 403/09/P203 GA ČR Stöckelová T. Stopování znalosti mezi vědou a společností 2009 2011 

16 408/10/0584 GA ČR Linek L. Kontinuita a změna ve volebním chování v České republice v letech 1990-2009 2010 2011 

17 404/10/0032 GA ČR Nešpor Z. R. Dějiny a současnost české sociologie 2010 2013 

18 404/10/0521 GA ČR Smith M. Environmentální hodnoty, postoje a chování v České republice v historické a mezinárodní perspektivě 2010 2012 

19 404/10/0021 GA ČR Hašková H. Proměny forem a uspořádání partnerského a rodinného života z hlediska konceptu životních drah 2010 2013 

20 404/10/1586 GA ČR Maříková H. Volba rodičů ohledně péče o děti v České a Slovenské republice 2010 2012 

21 WD-13-07-1 MMR 
Stachová 
J./Kostelecký T. Sociální kapitál jako faktor ovlivňující regionální disparity a regionální rozvoj 2007 2011 

22 WD-05-07-3 MMR Lux M. 
Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na 
snížení regionálních disparit 2007 2011 

23 MŠMT- LA09010 MŠMT Krejčí J. 
Zdroje dat, výzkum standardů, kvality dat a metody harmonizace dat pro mezinárodní sociální 
komparativní výzkum a integraci do sítě CESSDA 2009 2011 
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...pokračování na následující straně 
 

   

poř. identifikační kód poskytovatel řešitel/ Název Řešení 

24 2D06006 MŠMT Čermák D. Partnerství a participace v místní veřejné správě: význam, praxe, příslib 2006 2011 

25 OK08007 MŠMT Linková M. Národní kontaktní centrum — ženy a věda II. 2008 2012 

26 2D06014 MŠMT Tuček M. 
Sdílené hodnoty a normy chování jako zdroj posilování sociální koheze a překonávání negativních 
dopadů sociální diferenciace v ČR 2006 2010 

27 2D06001 MŠMT Vajdová Z. Rozvojové zájmy pohraničních regionů 2006 2011 

28 LM2010006 MŠMT Krejčí J. 
Projekt CESSDA: vytvoření českého uzlu CESSDA a jeho zapojení do pan-evropské velké výzkumné 
infrastruktury datových služeb pro socioekonomický výzkum 2010 2015 

29 LM2010012 MŠMT Plecitá K. 
Vytvoření českého uzlu pan-evropského projektu velké výzkumné infrastruktury European Social Survey 
(ESS – survey)  2010 2014 

30 VG20102013029 MV Smith M. Snižování bezpečnostních rizik korupce a organizovaného zločinu v ČR 2010 2013 

Poznámka: Projekty jsou řazeny podle poskytovatelů. 

Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
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Tabulka 3.3.2 — Souhrnné údaje o zahraničních projektech řešených v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i., v roce 2010 

          

řešitel/ řešení projektu 

poř. 
číslo 

identifikační 
kód 
projektu poskytovatel 

mezinárodní 
koordinátor spoluřešitel název projektu acronym typ od Do 

1 FP7-212214 7.RP - EU 

UK Data 
Archive, 
University of 
Essex, 
United 
Kingdom Krejčí J. 

Preparatory phase project for a major upgrade of the Council of 
European Social Science Data Archives (CESSDA) research 
infrastructure  

CESSDA -
PPP Combination 2008 2010 

2 
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 

3 
FP6 - 
028698-2 6.RP - EU 

Universitetet 
i Oslo - 
ARENA 

Mansfeldová 
Z. Reconstituting Democracy in Europe Recon IP 2007 2011 

 

Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
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Tabulka 3.3.3 — Souhrnné údaje o strukturálních projektech řešených v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i., v roce 2010 
 

řešitel/ řešení projektu 

poř. 
číslo 

identifikační kód 
projektu poskytovatel spoluřešitel název projektu typ od Do 

1 CZ.1.07/2.2.00./07.0126 SF - OPVK Krejčí J. 

Laboratoř sociálně-vědních výzkumů - inovace studijních 
oborů Sociologie a Politologie a evropská studia v souladu s 
potřebami trhu práce strukturální fondy ESF 2009 2011 

 

Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
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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. Proměny rodinných a pracovních drah v České republice 

Řešitelka: Mgr. Jana Chaloupková 
Poskytovatel: Grantová agentura AV ČR  
Doba řešení projektu: 2008–2010 
 
Cílem projektu je empirický popis a analýza vztahu pracovních a rodinných drah v České republice 
po roce 1989. Projekt kombinuje diachronní přístup založený na srovnání vzorců pracovních drah 

kohort žen a mužů, které realizovaly reprodukci po roce 1989, se staršími kohortami s analýzou 
faktorů, které se podílejí na diferenciaci strategií sladění rodiny a práce v 90. letech. Konkrétně si 

klade za cíl analyzovat změny časování rodičovství a vývoj vzorců úprav pracovního zapojení žen a 

mužů v průběhu rodinné dráhy. Důraz je kladen na analýzu diferenciace strategií s ohledem na 
gender, vzdělání, hodnotové orientace a formy rodinného uspořádání. Projekt je založen na 

sekundární analýze existujících datových souborů. Jeho výsledky přispějí k vysvětlení změn 
rodinného chování v české společnosti a dopadů ekonomických a sociálních změn po roce 1989 na 

rodinná a pracovní uspořádání. 

2.  Procesy a zdroje genderových nerovností v pracovních drahách žen v souvislosti s proměnou 
české společnosti po roce 1989 a členstvím ČR v EU 

Řešitelka: PhDr. Alena Křížková, Ph.D. 
Poskytovatel: Grantová agentura AV ČR 
Doba řešení projektu: 2008–2010 
 
Projekt mapuje faktory, zdroje a souvislosti procesů a mechanismů genderových nerovností na 
českém trhu práce v souvislosti se změnami české společnosti po roce 1989 a v souvislosti se vstupem 

ČR do EU. Projekt využívá kvalitativní sociologickou metodologii, zarámovanou sekundární analýzou 
dat z kvantitativních sociologických šetření, přičemž důraz je kladen na biografické vyprávění žen v 

různých fázích životního cyklu a v situacích, kdy jsou ohroženy znevýhodněním na trhu práce 

(zkušenost s nezaměstnaností) v kombinaci s kategoriemi: fáze mateřství, výše dosaženého vzdělání 
a věk. 

3.  Efektivnost a zaměstnanost v malých a středních podnicích: srovnání s korporativním 
sektorem  

Řešitel: doc. Ing. Vladimír Benáček, CSc. 
Poskytovatel: Grantová agentura AV ČR 
Doba řešení projektu: 2008–2010 
                                                           
1  Projekty jsou řazeny podle pořadového čísla v souhrnné tabulce 3.3.1.  
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Cílem tohoto projektu je zmapování prostoru, v němž probíhá rozhodování o rozšiřování nebo útlumu 

výroby, a v návaznosti na tom analyzovat podmínky rozhodování o změnách v zaměstnanosti. Důraz 

je kladen na situaci podnikání v českých malých a středních firmách, které je poměřováno s 
charakteristikami velkých firem. Naším výchozím problémem je měření efektivnosti, což je 

porovnání výkonnosti domácí strany nabídky se zahraniční konkurencí, čemuž odpovídá pojem 
komparativních výhod. 

4.  Vládnutí v metropolitních oblastech a jeho vliv na sociálně-prostorové nerovnosti — české 
metropole v mezinárodním srovnání 

Řešitel: RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. 
Poskytovatel: Grantová agentura AV ČR 
Doba řešení projektu: 2008–2011 
 
Hlavním cílem projektu je studium vlivu vládnutí na sociálně-prostorové nerovnosti v metropolitních 

oblastech v České republice v komparaci se severoamerickými, západoevropskými a dalšími 
středoevropskými zkušenostmi. Jde jednak o analýzu vlivu institucionálních struktur, v jejichž rámci 

jsou metropolitní oblasti spravovány, a jednak o analýzu vlivu konkrétních politik na sociálně-
prostorové nerovnosti. 

5. Vyjednávání vědních politik ve výzkumné praxi a akademické dráze 

Řešitelka: Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D. 
Poskytovatel: Grantová agentura AV ČR 
Doba řešení projektu: 2009–2010 
 
Věda a výzkum se vzrůstající měrou stávají předmětem manažerského pojetí a procedur. Výzkumný 

projekt zkoumá dopady vědních politik na každodenní výzkumnou a vzdělávací praxi a způsoby, 

jakými výzkumné instituce a výzkumníci vyjednávají své epistemické a sociální prostory ve vztahu 
k těmto politikám a pravidlům — jak je překládají do místních kontextů, užívají, obcházejí nebo 

podrývají. Navazujeme na mezinárodní projekt Vědění, instituce a gender: evropské perspektivy (6. 
RP, 2006—2008, EK), na kterém jsme se výzkumně podílely, a zaměřujeme se především na dvě 

oblasti: vrůstání mladých výzkumníků (doktorandů a postdoků) do vědy a hodnocení a vykazatelnost 

vědy. Zvláštní pozornost věnujeme rozdílům mezi disciplínami a organizačním souvislostem těchto 
procesů. Využíváme kvalitativní etnografická data z projektu Vědění, instituce a gender, 

uskutečňujeme další skupinové a individuální rozhovory a studujeme dokumenty vědní politiky. 

6. Instituce, mýty a přesvědčení: Zkoumání vlivu path-dependency na soudobé diskurzy péče o 
děti v České republice, Švédsku a Francii 

Řešitelka: Mgr. Radka Dudová, Ph.D. 
Poskytovatel: Grantová agentura AV ČR  
Doba řešení projektu: 2009–2011 
 
Projekt zkoumá problematiku péče o děti, tak jak byla v minulých 60 letech ustavena ve veřejných 

politikách a zároveň jak o ní bylo psáno a hovořeno odborníky a médii — tj. jak byla konstruována ve 

veřejných a expertních diskurzech. Projekt vychází z předpokladu, že určitá politická a 
administrativní rozhodnutí přijatá v určitých okamžicích nadále dlouhodobě určují odlišnost vývoje 
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dané problematiky v různých zemích. Zároveň staví na poznatku, že to, jak se o daném tématu 
hovoří a píše, má zásadní vliv na to, co je pokládáno za „pravdu“, a tedy i jaká rozhodnutí jsou 

přijata — a naopak, přijatá rozhodnutí ovlivňují to, co se o dané věci říká a píše, případně jak se o ní 

mluví. Projekt je srovnávací studií tří zemí: České republiky, Švédska a Francie. Používá dvojí 
metodologii: institucionální analýzu path-dependency, zaměřenou na klíčová rozhodnutí o péči o 

malé děti, a kritickou analýzu diskurzu. Projekt má za cíl vysvětlit rozdíly ve vývoji institucí péče o 
děti v zmíněných zemích a prozkoumat vzájemné působení institucionálních rozhodnutí a diskurzů. 

Projekt ve výsledku umožní porozumět tomu, jak je v určité kultuře vytvářena představa "správné 
péče o děti", a tomu, jak institucionálně-historický vývoj země ovlivňuje současné podoby politik 

péče. 

7. Srovnávací analýza rodinných politik v zemích střední a východní Evropy. Využití metody 
modelových rodin 

Řešitelka: Mgr. Eva Mitchell 
Poskytovatel: Grantová agentura AV ČR  
Doba řešení projektu: 2009–2011 
 
Charakter rodinných politik v zemích střední a východní Evropy (CEE) je tématem, na které sociální 
vědci nemají jednotný názor. Prorodinná opatření jednotlivých zemí jsou obvykle posuzována 

pomocí souhrnných ukazatelů, zatímco dopad rodinné politiky na finanční situaci konkrétních typů 
rodin je opomíjen. Tento projekt se zaměřuje na rodinnou politiku ve střední a východní Evropě z 

pohledu konkrétních rodin, zasazuje ji do širšího společenského kontextu a porovnává její úroveň 

napříč evropskými společnostmi. Cílem projektu je podrobná analýza působení systému podpory 
rodin s dětmi napříč regionem CEE na mikroúrovni, metodou modelových rodin. K analýze je jako 

referenční rámec využívána Esping-Andersenova typologie, která je zároveň testována na 
mikroúrovni. Velkorysost prorodinných opatření jednotlivých států je porovnána pomocí analýzy 

systému dávek a daní, vč. dotací služeb (tj. daňových úlev, rodičovských příspěvků, přídavků na 

děti, podpory předškolních zařízení a dalších dávek a výdajů vážících se na přítomnost dětí v 
rodině). Klíčový přínos představují odpovědi na otázky: Jaké typy rodin jsou kde nejvíce 

podporovány? Které země jsou k rodinám s dětmi nejštědřejší? Blíží se ČR fungováním své rodinné 
politiky ostatním postsocialistickým zemím či spíše zemím Západu? Platí stále, že části bývalého 

východního bloku jsou si v oblasti finanční podpory rodin s dětmi podobné, nebo že spíše dochází k 
jejich nezávislému přibližování k jiným evropským státům? 

8.  Proměny české religiozity v mezinárodním srovnání, ISPP 2008 

Řešitelka: PhDr. Dana Hamplová, Ph.D. 
Poskytovatel: Grantová agentura ČR  
Doba řešení projektu: 2008–2010 
 
Cílem projektu je analyzovat náboženské hodnoty a chování současné české společnosti a jejich 
souvislost s praktickým jednáním a socioekonomickými a politickými postoji. Existující sociologické 

výzkumy i sledování mediálního diskurzu ukazují vysokou míru diferencovanosti české společnosti 
vzhledem k (církevní) religiozitě: na jednu stranu se po roce 1989 nově konsolidovala menšinová 

církevní část společnosti, aktivně participující na církevním dění a více či méně se řídící církevními 

normami, na straně druhé existuje zvětšující se část společnosti, která církve a jejich působení 
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jednoznačně odmítá, což nutně neznamená odmítání jakéhokoli náboženství. V necírkevní části 
společnosti roste význam privatizovaných forem tzv. spirituality. Důležitost těchto otázek přitom 

bude nepochybně stoupat v souvislosti s postupující evropskou integrací, a proto je nezbytné českou 

ne/religiozitu a její sociopolitické důsledky sledovat ve dvou kontextech. Zaprvé jako historický 
vývoj v kontextu společenských změn po roce 1989 a zadruhé v kontextu měnící se náboženské 

situace v dalších evropských zemích. Obojí umožňuje účast na mezinárodním srovnávacím projektu 
International Social Survey Program (ISSP 2008 — náboženství). 

9. Od destratifikace ke stratifikaci? Vývoj sociálně-stratifikačního systému v České republice, 
1991—2009 

Řešitel: PhDr. Natalie Simonová, Ph.D. 
Poskytovatel: Grantová agentura ČR  
Doba řešení projektu: 2008–2010 
 
Cílem projektu je prověření hypotézy „hodnotové mezery“. V jejím pojetí se konsolidace systému 

sociální stratifikace v ČR bude dále odehrávat spíše ve smyslu krystalizace normativního subsystému 
(hodnot a norem), než ve smyslu větších změn v jeho objektivní dimenzi (tj. v oblasti sociálních 

nerovností). Dřívější výzkumy provedené hlavním řešitelem a jeho týmem prokázaly, že systém 
sociální stratifikace v ČR prošel třemi hlavními vývojovými fázemi. Každá z nich se ovšem 

vyznačovala odlišnou dynamikou vývoje subjektivní a objektivní dimenze. Na základě sekundárních 
analýz a především pak nového komparativního řešení z roku 2009 bude možné doložit předpoklad 

řešitelského týmu, že zatímco ekonomická transformace byla již téměř završena, transformace 

hodnotového systému zdaleka nedosáhla stadia přijetí výkonových principů. Toto napětí ve 
stratifikačním systému se pak opodstatněně jeví být příčinou velkého množství sociálních a 

politických jevů: všeobecně negativních postojů k elitám, přetrvávající silné role sociálních sítí, 
bující korupce a v neposlední řadě pak narušeným vnímáním legitimního dosahování úspěchu v 

životě, a to nejen u dospělé populace, ale i u nastupujících generací. 

10. Jedinci a domácnosti v ČR: transformační změny a mezinárodní srovnání 

Řešitel: doc. Ing. Jiří Večerník, CSc. 
Poskytovatel: Grantová agentura ČR 
Doba řešení projektu: 2008–2010 

Zatímco problémy zaměstnanosti, mezd, penzí, daní, dávek a rodiny jsou v realitě úzce spjaty, 
jejich analýzy jsou spíše odděleny. Projekt propojuje optiky jednotlivců a domácností v široké 

oblasti socioekonomického chování a rozhodování populace ČR ve vývojovém pohledu a 
mezinárodním srovnání. Toto propojení má význam nejen poznávací, ale také politický, od 

koncipování jednotlivých politik po evaluaci jejich efektů. Otázky se týkají změn ve 1. velikosti a 

složení domácností, 2. výši a diferenciaci jejich příjmů, 3. způsobu shromažďování těchto příjmů 
včetně státní intervence do rodinných příjmů (daně a transfery), 4. subjektivním hodnocení příjmů, 

finanční a spotřební deprivace domácností. Využívány jsou disponibilní statistické datové zdroje, pro 
sledování vývoje mikrocensy, pro aktuální stav šetření životních podmínek a pro mezinárodní 

komparaci program EU-SILC. 
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11. Konstrukce živitelství po roce 1989 v české společnosti  

Řešitelka: PhDr. Hana Maříková 
Poskytovatel: Grantová agentura ČR 
Doba řešení projektu: 2009–2011 
 
Projekt se zaměřuje na sociální fenomén, který do současné doby nebyl v české sociologii 

systematicky zkoumán a který je přitom silně provázán s mnoha oblastmi sociální reality, zejména co 

se týče organizace soukromého života individuí, fungování rodiny jako sociální instituce a 
genderových vztahů mezi partnery v rodině. „Živitelství“ není v sociologii ani ve veřejném diskurzu 

problematizováno, přitom se jedná o sociálně konstruovaný fenomén, který ovlivňuje vznik, 
reprodukci a legitimizaci sociálních a genderových nerovností v rodině i na pracovním trhu. 

Porozumění způsobům, jakými je živitelství v současné době v naší společnosti konstruováno, 
pomůže odhalit povahu těchto nerovností a z nich vyplývajících mocenských vztahů. Přínos realizace 

projektu spočívá v prohloubení sociologického poznání dané problematiky, a to jak v teoretické, tak 

i metodologické rovině zkoumání. Poznatky z projektu mohou být využity rovněž v rovině sociální 
praxe.  

12. Sociální nerovnosti a tržní rizika vyplývající ze spotřeby bydlení. Aktuální a žádoucí reakce 
fiskální a monetární politiky státu 

Řešitel: Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. 
Poskytovatel: Grantová agentura ČR 
Doba řešení projektu: 2009–2011 
 

Hlavním cílem projektu je provést ucelený, do širšího kontextu zakomponovaný, teoreticky vhodně 

zarámovaný a empirickými výzkumy doložený popis transformace podmínek v oblasti bydlení v ČR po 

roce 1990 zahrnující jak detekci hlavních příčin tohoto specifického vývoje, tak analýzu jeho 

důsledků na sociální nerovnosti v oblasti spotřeby bydlení a tržní systémová rizika v ČR. Zhodnotit 

stávající nástroje fiskální (bytové) a částečně i monetární politiky státu, zdali efektivně zamezují 

růstu těch sociálních nerovností, jež ohrožují dlouhodobě udržitelný ekonomický růst a sociální 

kohezi, resp. růstu tržních systémových rizik, a rámcová doporučení změn v této oblasti. 

Sociální nerovnosti v oblasti spotřeby bydlení chápeme nejen jako nerovnosti ve výši finanční zátěže 

spojené s výdaji na bydlení (finanční dostupnosti bydlení, platbách na bydlení), ale rovněž nově jako 

nerovnosti vyplývající z nerovnoměrného rozložení majetku domácností ve formě rezidenčních 

nemovitostí (prudký vývoj cen vlastnického bydlení v naší zemi zřetelně přispěl ke zvýšení nerovností 

mezi vlastníky bydlení a těmi ostatními, přičemž tento často opomíjený růst, mající významný 

regionální rozměr, byl pravděpodobně ostřejší než růst příjmových nerovností samotných). 

13. Samospráva malých obcí a jejich endogenní rozvojový potenciál 

Řešitel: Mgr. Josef Bernard  
Poskytovatel: Grantová agentura ČR 
Doba řešení projektu: 2009–2011 

K důležitým otázkám týkajícím se fungování obecní samosprávy, které mají kromě teoretického 

významu rovněž zásadní praktický dopad, patří souvislost mezi výkonem samosprávy a vnitřním 



 50 
 

rozvojovým potenciálem obcí. Vnitřní rozvojový potenciál představuje souhrn vnitřních podmínek a 

zdrojů dané obce, které mohou stimulovat ekonomický, demografický a kulturní rozvoj. Česká 

republika se vyznačuje velmi roztříštěnou strukturou obcí, převážná většina obcí má jen několik 

stovek obyvatel. Taková struktura lokální správy je v Evropě spíše ojedinělá. Smysluplnost a 

fungování samosprávy v nejmenších obcích se dlouhodobě diskutuje. Nabízí se otázka, nakolik může 

samospráva malých venkovských obcí ovlivňovat jejich rozvoj. Projekt pomocí kvantitativního i 

kvalitativního přístupu analyzuje souvislosti mezi výkonem samosprávy malých venkovských obcí (s 

max. 2000 obyvatel) a jejich rozvojovým potenciálem. 

14. Komunistická strana Čech a Moravy v českém politickém systému pro roce 1989 

Řešitel: PhDr. Daniel Kunštát, Ph.D.  
Poskytovatel: Grantová agentura ČR 
Doba řešení projektu: 2009–2011 

Předmětem výzkumu jsou konstitutivní aspekty role Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM) v 

současném českém politickém systému. Empirickým rámcem, v němž budou posuzovány atributy 

transformace, strukturální specifika a povaha začlenění KSČM do stranického spektra v letech 1990 

až 2010, je podrobné zmapovaní voličské základny KSČM podle základních hodnotových, sociálních a 

demografických charakteristik. Jádrem interdisciplinární (historiografické, politologické a 

sociologické) analýzy je rozkrytí hlavních vlastností a charakteristik, vnitřního vývoje, proměn 

politických strategií a politické ideologie KSČM po roce 1989 v širokých politických a sociálních 

souvislostech jak z hlediska jejího historicky podmíněného vývoje, programových a politických cílů, 

tak i z hlediska skupinových zájmů a sdílených hodnot, které reprezentuje. Cílem projektu je tedy 

komplexní analýza postavení KSČM v české politice po roce 1989, která se opírá o identifikaci (1) 

vnitřního vývoje a proměn politické ideologie, (2) zakotvení v politickém systému a problému 

antisystémové totožnosti strany a (3) hodnotové orientace a sociodemografické charakteristiky 

elektorátu. 

15. Stopování znalosti mezi vědou a společností 

Řešitelka: Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D. 
Poskytovatel: Grantová agentura ČR 
Doba řešení projektu: 2009–2011 

Projekt se zaměřuje na studium vytváření, užívání a proměn společenskovědních znalostí na jejich 

cestě mezi vědou a společností. Snaží se porozumět odlišnostem mezi režimy zacházení s věděním v 

oblasti přírodních a technických oborů a společenskovědních oborů a postavení a roli 

společenskovědního výzkumu v tzv. znalostní společnosti. Teoreticky a konceptuálně navazuje na 

interdisciplinární studia vědy a technologií (STS), především na přístupy vycházející z teorie sítí a 

aktérů. Tato studia sledují procesy vytváření a užívání znalosti a zkoumají mechanismy jejich 

stabilizace a destabilizace a připisování určitým aktérům. Výzkum je postaven na studiu zahraniční 

literatury, sekundární analýze vlastních výzkumů a originálním kvalitativním výzkumu (studium 

dokumentů, individuální a skupinové rozhovory, studium mediálního diskurzu), jehož jádrem jsou 

dvě případové studie vytváření a užívání znalosti 1. v případě „romské problematiky“; 2. v tematice 

„trvale udržitelného rozvoje“. Ve vztahu k STS směřuje výzkum k rozšíření poznatků o vytváření a 
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oběhu společenskovědních znalostí ve společnosti. Ve vztahu k veřejné a politické debatě v ČR se 

snaží ukázat a předložit k debatě skryté předpoklady pojetí „impaktu“ znalosti, s nímž pracuje vědní 

politika a koncepce tzv. znalostní společnosti. 

16. Kontinuita a změna ve volebním chování v České republice v letech 1990–2009 

Řešitel: PhDr. Lukáš Linek, Ph.D. 
Poskytovatel: Grantová agentura ČR  
Doba řešení projektu: 2010 
 

Cílem projektu bylo zkoumat volební chování českých občanů při volbách do Poslanecké sněmovny / 

České národní rady od roku 1990. K vysvětlení volebního chování (tedy volební účasti a volby strany) 

byly využity klasické teorie jako třídní hlasování, teorie stranické identifikace, tematické hlasování 

či ekonomické hlasování. Navíc poprvé v České republice byla využita teorie valenčních témat při 

volbě strany, jež zdůrazňuje roli hodnocení kompetence stran vládnout na základě informačních 

heuristických zkratek, jako například hodnocení předsedů stran či stranická identifikace. Projekt k 

vysvětlení volebního chování využil nejen povolební populační dotazníkové šetření, ale i průběžná 

měsíční dotazníková šetření veřejnosti, volební statistiky z územních jednotek, expertní šetření 

postojů stran a analýzu volebních programů. 

17. Dějiny a současnost české sociologie 

Řešitel: doc. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D. 
Poskytovatel: GA ČR 
Doba řešení: 2010–2013 

Česká sociologie prochází po roce 1989, kdy se zbavila ideologické zátěže, velkým rozvojem a zvolna 

opět vstupuje na mezinárodní pole. Do akademické obce se mohli vrátit perzekvovaní nebo exiloví 

pracovníci a nastoupila nová badatelská generace, došlo ke vzniku nových pracovišť. Dalšímu 

kvalitativnímu rozvoji a širšímu společenskému využití sociologických poznatků nicméně brání 

nedostatečná „znalost sebe sama“ a historie české sociologie, roztříštěnost a malá veřejná známost, 

vedoucí někdy i k přílišné akademičnosti a/nebo duplicitním výzkumům. Projekt proto chce odborné 

i laické veřejnosti představit současnou českou sociologii a příbuzné společenské vědy v celé jejich 

šíři, dále zpracovat moderní dějiny české sociologie v mezinárodním a interdisciplinárním kontextu 

(včetně zvláštní pozornosti věnované sociologům působícím v letech 1948–89 v exilu) a připravit edici 

nejvýznamnějších, avšak dnes již obtížně dostupných sociologických časopisů, která se stane 

zdrojem historického a srovnávacího materiálu pro současné výzkumníky. Výstupy projektu bude 

tvořit edice na CD-ROM, dvě slovníkové publikace a dvě monografie. 

18. Environmentální hodnoty, postoje a chování v České republice v historické a mezinárodní 
perspektivě  

Řešitel: Michael L. Smith, Ph.D. 
Poskytovatel: GA ČR 
Doba řešení projektu: 2010–2013 
 

Projekt analyzuje vývoj environmentálních hodnot a chování v ČR v historické a komparativní 

perspektivě. Projekt, jenž má ambice být významným přínosem k environmentální sociologii, se 
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zaměřuje na čtyři základní výzkumná témata. Za prvé pomocí šetření 2010 ISSP „Životní prostředí“ 

bude měřit vývoj postmateriálních hodnot v postkomunistických zemích a porovná je se západními 

demokraciemi. Za druhé bude testovat několik teorií, které vysvětlují pro-environmentální chování v 

ČR a v mezinárodním srovnání. Za třetí vyhodnotí, zda postoje a názory na vědu, technologie a 

životní prostředí podporují teorii „ekologické modernizace“, jež se stala základním předpokladem 

environmentální politiky v ČR a EU. Za čtvrté projekt bude zkoumat postoje týkající se míry 

environmentální nespravedlnosti v české společnosti. Projekt rovněž zahrne kvalitativní rozhovory, 

skupinové diskuze a sekundární analýzu historických dat. 

19. Proměny forem uspořádání partnerského a rodinného života z hlediska konceptu životních 
drah 

Řešitelka: PhDr. Hana Hašková, Ph.D. 
Poskytovatel: Grantová agentura ČR  
Doba řešení projektu: 2010–2013 

Zejména v posledních dvaceti letech došlo v ČR k zásadním změnám ve formách soukromého 

(partnerského a rodinného) života. Ty byly předmětem výzkumných šetření, jejichž poznání 

prohloubíme perspektivou životních drah a jejich hloubkovou analýzou podle skupin. Cílem projektu 

je vysvětlení proměn partnerských a rodinných forem a identifikace problémů a jejich příčin v 

kombinování pracovního a soukromého života v soudobé ČR z hlediska konceptu životních drah. Ten 

umožňuje zkoumání soukromého života a jeho kombinování s životem pracovním z hlediska sekvencí, 

časování a významů životních událostí v biografickém, sociálním a historickém čase. Životní dráhy 

zkoumáme kvantitativně (posloupnost a časování) i kvalitativně (významy) s důrazem na explanaci 

mezigeneračních diferencí a rozdílů mezi socioekonomicky, demograficky, kulturně a regionálně 

diferencovanými populacemi. Výsledkem projektu bude vysvětlení strukturálně a institucionálně 

zakotvené diverzifikace a vytváření nových norem partnerských a rodinných uspořádání, kombinování 

práce a péče, a z nich vyplývajících potřeb a rizik. 

20. Volba rodičů ohledně péče o děti v České a Slovenské republice 

Řešitelka: PhDr. Hana Maříková 
Poskytovatel: Grantová agentura ČR  
Doba řešení projektu: 2010–2012 

Projekt se zaměřuje na oblast rodinných politik s cílem přispět k dlouhodobě probíhající debatě o 

vlivu kultury a institucí na chování lidí. V rámci projektu budou provedena interview s rodiči z rodin 

s dětmi ve věku do 7 let jejich věku, a to v České republice a Slovenské republice tak, aby bylo 

možné identifikovat vliv kulturních hodnot a nastavení rodinné politiky na rozhodování rodičů v 

otázce péče o jejich předškolní děti. 

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

Řešitelé: PhDr. Jana Stachová, Ph.D., RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. 

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 
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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. 

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

Řešitel: Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. 
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. 

23.  Zdroje dat, výzkum standardů, kvality dat a metody harmonizace dat pro mezinárodní 
sociální komparativní výzkum a integraci do sítě CESSDA 

Řešitel: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. 
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR  
Doba řešení projektu: 2009–2011 
 
Cílem projektu je posílit datové a metodologické zázemí pro empirický sociálněvědní výzkum s 
důrazem na mezinárodní komparaci na základě: 1) akvizice, odborného standardizovaného 

zpracování a archivace balíku dat ze socioekonomických výzkumů a jejich zpřístupnění pro účely 
dlouhodobého analytického využívání, 2) metodologického výzkumu v oblasti kvality, standardizace a 

harmonizace dat pro účely mezinárodního komparativního výzkumu. Projekt tak připraví empirický 

materiál z českých výzkumů pro zařazení do systémů výměny dat evropské výzkumné infrastruktury 
CESSDA, vytvoří předpoklady pro její větší využití při zapojení českého výzkumu do mezinárodní 

vědecké spolupráce a zlepší znalostní zázemí pro realizaci komparativních výzkumů. Zároveň tím 
připraví východiska pro zapojení ČR do projektu rozšíření infrastruktury CESSDA, která je součástí 

plánu budování evropských infrastruktur tzv. ESFRI Roadmap a v tomto rámci patří k prioritám ČR. 
Projekt tak významně přispěje k vytváření nezbytných podmínek pro rozvoj moderního empirického 

sociálního výzkumu v ČR. Sdílení dat a vytváření nových datových zdrojů na tomto základě je 

předpokladem efektivity empirického výzkumu a dostupnost mezinárodně srovnatelných dat je 
podmínkou pro orientaci na mezinárodní excelenci. 
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24. 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 
 

V posledních letech se veřejná správa stále více otvírá spolupráci, participaci a partnerství s dalšími 
aktéry lokálního rozvoje, jakými jsou organizace neziskového a soukromého sektoru, ale také široká 

veřejnost. Spolupráce, participace a partnerství těchto aktérů jsou principy, od jejichž uplatnění lze 
očekávat demokratické řešení lokálních problémů a také ve výsledku efektivnější výkon veřejné 

správy. V této souvislosti se často v odborné literatuře hovoří o přechodu od vertikální vlády 
(government) k horizontálnímu vládnutí (governance či new governance), kde je dřívější pojetí 

hierarchické vlády postupně doplňováno až nahrazováno vládnutím vzájemně participujících 

zainteresovaných aktérů. 
Principy spolupráce, participace a partnerství a metody vedoucí k jejich naplnění by měly být v 

České republice prosazovány právě orgány místní veřejné správy. Vzhledem k setrvačnosti jejich 
působení je na tyto instituce vyvíjen Evropskou unií tlak, aby uvedené principy důsledně uplatňovaly 

při tvorbě rozvojových dokumentů, a tedy při možnostech čerpání financí ze strukturálních fondů 
Evropské unie, prostřednictvím doporučení Rady Evropské unie a národních institucí veřejné správy. 

Doporučení směrem k větší otevřenosti místní veřejné správy je také v neposlední řadě formulováno 

prostřednictvím četných srovnávacích analýz spolu s dalším předáváním expertních zkušeností s 
fungováním veřejných institucí v západních zemích, či prostřednictvím působení médií. 

25. Národní kontaktní centrum — ženy a věda II. 

Řešitelka: Mgr. Marcela Linková 
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR  
Doba řešení projektu: 2008–2012 
 
Jde o pokračovací grant stejného zaměření, jenž probíhal v letech 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 projekty 

Infomat, Mladé talenty (projekt navazuje na projekt Žena měsíce a jeho cílem je představovat 
úspěšné a zajímavé mladé badatelky). 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, kterou pořádají vědecká a výzkumná pracoviště – nabízejí veřejnosti exkurze, besedy i 
možnost zúčastnit se nejrůznějších badatelských happeningů. Centrum dále organizuje pravidelné 

semináře, workshopy a konference. 
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26. 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 AV ČR, 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. 

27. Rozvojové zájmy pohraničních regionů (na příkladu Orlicka) 

Řešitelka: 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.  

28. Projekt CESSDA: vytvoření českého uzlu CESSDA-ERIC a jeho zapojení do pan-evropské velké 
výzkumné infrastruktury datových služeb pro socioekonomický výzkum 

Řešitel: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. 
Poskytovatel: MŠMT 
Doba řešení projektu: 2010–2015 
 

Hlavním cílem projektu je vytvořit český uzel evropské velké distribuované výzkumné infrastruktury 
Konsorcium evropských sociálněvědních datových archivů CESSDA-ERIC, a zajistit tak zapojení České 

republiky do vybudování jednotného evropského systému sociálněvědních datových služeb. 
Centralizované, veřejně přístupné datové archivy patří k základním infrastrukturám pro 

sociálněvědní výzkum a výuku. Tyto archivy slouží jako platforma pro sdílení dat a výzkumných 
nástrojů mezi výzkumnými týmy, usnadňují používání dat z vědeckých výzkumů ve vysokoškolské 

výuce, umožňují kombinaci více datových zdrojů v jednotlivých projektech a prostřednictvím 

propojování databází přispívají k produkci nového empirického materiálu. Projekt CESSDA byl vybrán 
v procesu ESFRI a zařazen do ESFRI Roadmap za účelem vytvoření jedné z ústředních výzkumných 

infrastruktur Evropského výzkumného prostoru. Na základě propojení evropských datových archivů 
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sdružených v současné síti CESSDA nyní vzniká společná datová infrastruktura, která umožní 
výzkumníkům vyhledávat a získávat socioekonomická data v Evropě v rámci jednotného 

integrovaného systému vysoce kvalitních datových služeb. CESSDA tím odpovídá na poptávku po 

datových zdrojích pro evropský komparativní výzkum a významně posiluje podmínky pro dosahování 
excelence v evropském sociálněvědním výzkumu. Hlavní přínos pro české výzkumníky je v integraci 

českých dat do kontextu mezinárodních databází, a tedy ve vytvoření datového zdroje pro 
mezinárodní komparace zahrnující Českou republiku. Dostupnost mezinárodně srovnatelných dat je 

podmínkou pro orientaci výzkumu na mezinárodní excelenci a zároveň východiskem pro účast v 
mnoha projektech programů EU a dalších mezinárodních programů. 

29. Vytvoření českého uzlu pan-evropského projektu velké výzkumné infrastruktury European 
Social Survey (ESS – survey) 

Řešitelka: Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D. 
Poskytovatel: MŠMT 
Doba řešení projektu: 2010–2014 
 
Projekt má za cíl vybudování národního uzlu evropské infrastruktury ESS v České republice a realizaci 

páté, šesté a sedmé vlny výzkumných šetření, které jsou centrální činností ESS. Sociologický ústav 
AV ČR, v.v.i., stál u zrodu projektu ESS v roce 2001. Od té doby se podílel na realizaci první, druhé, 

čtvrté a páté vlny projektu.  

European Social Survey (ESS) je dlouhodobý výzkumný projekt, jehož cílem je porozumět moderní 
evropské společnosti a změnám, které v ní probíhají. ESS patří mezi přední projekty Evropského 

výzkumného prostoru. V roce 2001 byl iniciován na půdě Evropské nadace pro vědu (European 
Science Foundation). V roce 2005 získal jako první projekt v oblasti sociálních a humanitních věd s 

českou účastí Descartesovu cenu udělovanou Evropskou komisí. Na konci roku 2011 by se projekt ESS 
měl změnit na evropskou výzkumnou infrastrukturu ESS ERIC se sídlem ve Velké Británii. 

Náplní projektu ESS je příprava a realizace mezinárodních kvantitativních výzkumných šetření 

populací evropských zemí a poskytování souvisejících datových a vzdělávacích služeb. Tato šetření se 
v evropských státech provádějí biannuálně. 

 Data z výzkumných šetření ESS jsou archivována a zdokumentována v datovém archivu Norwegian 
Social Sciences Data Service. Ten je zpřístupňuje v režimu „open access“ a uživatelé je mohou po 

registraci volně a pohodlně stahovat na webových stránkách. 

30.  Snižování bezpečnostních rizik korupce a organizovaného zločinu v České republice 

Řešitel: Michael L. Smith, Ph.D. 
Poskytovatel: MV ČR 
Doba řešení projektu: 2010–2013 
 
Cílem projektu je předcházet vážným bezpečnostním rizikům organizovaného zločinu a korupce v 

České republice, přičemž hlavní důraz je kladen na mechanismy, jejichž prostřednictvím k 
uvedeným trestným činům dochází. Projekt zpracuje a navrhne legislativní i nelegislativní reformy 

zaměřené na řešení bezpečnostních rizik, která vyplývají z neprůhlednosti lobbingu u veřejných 
činitelů a financování politických stran zahraničními subjekty, utajenými osobami a jinými subjekty, 

jež představují potenciální bezpečnostní riziko. 
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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 

koordinátora české části výzkumu u 3 projektů.2 

1. CESSDA — PPP: Preparatory phase project for a major upgrade of the Council of European 
Social Science Data Archives (CESSDA) research infrastructure  

Koordinátor české části výzkumu: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. 
Poskytovatel: European Commission 
Doba řešení projektu: 2008–2010 

Projekt přípravné fáze velké evropské infrastruktury zaměřené na vybudování evropského systému 

datových služeb na základech stávající sítě datových organizací CESSDA. Projekt CESSDA je součástí 
plánu vybudování velkých evropských infrastruktur tzv. ESFRI Roadmap. Cílem projektu přípravné 

fáze CESSDA-PPP bylo vytvoření strategického plánu, organizačních, legálních a některých 

technologických předpokladů pro vybudování infrastruktury. Témata zahrnovala např. řešení 
organizačních, finančních a legálních otázek připravované mezinárodní organizace, problematiku 

otevřeného přístupu k datům, mezinárodní výměnu dat, návrhy systémů autentifikace přístupu, 
technických nástrojů, výcvikového programu, programů rozšíření a posílení datových služeb, nástroje 

propojování datových služeb atp. Projekt vedený prof. K. Schürerem z Univerzity v Essexu byl 
zakončen v červnu 2010. Zprávy z projektu jsou dostupné na Webu 

(http://www.cessda.org/project). 

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

Koordinátor české části výzkumu: PhDr. Hana Hašková, Ph.D. 
Poskytovatel: European Commission 
Doba řešení projektu: 2007–2011 

Zejména v posledních dvaceti letech došlo v ČR k zásadním změnám ve formách soukromého 

(partnerského a rodinného) života. Ty byly předmětem výzkumných šetření, jejichž výsledky v našem 
projektu prohloubíme perspektivou životních drah a jejich hloubkovou analýzou podle sociálních 

skupin. Cílem projektu je vysvětlení proměn partnerských a rodinných forem a odhalení problémů a 

jejich příčin v kombinování pracovního a soukromého života v soudobé ČR z hlediska konceptu 
životních drah. Ten umožňuje zkoumání soukromého života a jeho kombinování s životem pracovním 

z hlediska sekvencí, časování a významů životních událostí v biografickém, sociálním a historickém 
čase. Životní dráhy zkoumáme kvantitativním i kvalitativním způsobem, jelikož nás zajímá nejen 

časování a posloupnost důležitých životních přechodů a událostí, ale také jejich významy. Důraz 
klademe na vysvětlení rozdílů životních drah mezi generačně, socioekonomicky, demograficky, 

kulturně a regionálně diferencovanými populacemi. Výsledkem projektu bude vysvětlení odlišností, 

                                                           
2  Projekty jsou řazeny podle pořadového čísla v souhrnné tabulce 3.2.  
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které se projevují ve struktuře a formách partnerských vztahů, nových norem partnerských a 
rodinných uspořádání, kombinování práce a péče a z nich vyplývajících potřeb a rizik. 

V projektu navazujeme na dosavadní studie, které ukazují, že formy pracovního života v současných 

společnostech pozdní modernity významně ovlivňují způsoby uspořádání partnerských i rodinných 
vztahů mužů a žen a naopak. Konkrétně navážeme na výzkumy pracovního a rodinného života 

v české společnosti, jejichž poznání prohloubíme a obohatíme o perspektivu životních drah a jejich 
mezigeneračních a skupinových srovnání.  

Dosavadní výzkum se věnoval zejména popisu a vysvětlení principů uspořádání a kombinování 
soukromého a pracovního života v české populaci jako celku, v různých fázích životního cyklu a 

z hlediska genderu. Nesoustředil se však na zkoumání různých typů uspořádání a kombinování 

soukromého a pracovního života u různých skupin populace, jejichž vysvětlení je klíčové pro 
pochopení dynamiky soudobých změn soukromého života a rozložení sociálních rizik.  

Cílem projektu je na základě teoretického výzkumu a empirické analýzy dat kvantitativní a 
kvalitativní povahy vysvětlit proměny forem a uspořádání soukromého (partnerského a rodinného) 

života a identifikovat problémy a jejich příčiny v kombinování pracovního a soukromého života 

v soudobé české společnosti z hlediska životních drah. Důraz bude kladen na zkoumání 
diferenciovaných životních drah mezi různými skupinami a kategoriemi populace České republiky. 

Základním předpokladem je šetření diferencí genderových, vzdělanostních, kvalifikačních, 
ekonomických, regionálních, etnických, národnostních a jejich kombinací. 

Zjištěné rozdíly umožní přesah z mikroúrovně životních drah jednotlivců na makroúroveň rychle se 
měnících hodnot sociodemografických ukazatelů, které signalizují hluboké společenské změny, a 

v rámci životních drah jednotlivců se projevují také v dopadech na jejich životní spokojenost, 

úroveň životní ne/jistoty, konstrukci identit a ukotvení jednotlivců ve významných sociálních 
vztazích. Demografické procesy jsou totiž zakotveny ve struktuře individuálních životních drah a 

současně jsou podmíněny historicky a generačně. Změna vzorců chování v jedné fázi životní dráhy 
určité populace (či generace) se následně odráží ve struktuře jejího chování v průběhu celé její další 

historie.  

3.  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; institucionálního 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 obohacuje poznání procesu rozšíření EU: 

přeměnu a konsolidaci demokracie v nových členských státech a celkové výzvy způsobené globalizací 
v tradičních demokraciích. RECON určuje strategie, kterými může být demokracie posílena a 
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občanská participace zvýšena, a poskytuje řadu politických doporučení v souladu s těmito 
strategiemi. 

 

 

3.6. Charakteristiky výzkumných projektů — strukturální fondy 

Pro dále uvedený projekt byla získána podpora ve veřejných soutěžích v rámci strukturálních fondů, 

operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost — OPVK. Projekty OPVK jsou zajištěny 
především finančními prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF) na zkvalitnění a modernizaci 

systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému 
celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., je 

v pozici partnera projektu. 

1.  Laboratoř sociálně-vědních výzkumů — inovace studijních oborů Sociologie a Politologie a 
evropská studia v souladu s potřebami trhu práce  

Řešitel: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. 
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR  
Doba řešení projektu: 2009–2011 
 
Hlavním cílem projektu řešeného v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
je podpora výuky studijních oborů Sociologie a Politologie a evropská studia na Univerzitě Palackého 

v Olomouci za účelem zvýšení šancí studentů na uplatnění na trhu práce. Do výuky jsou zařazovány 
specializované mezioborové workshopy vedené experty z akademické oblasti a z praxe sociálního 

výzkumu. Dalším výstupem je zřízení Laboratoře sociálně-vědních výzkumů, která umožňuje realizaci 

odborné praxe studentů prostřednictvím jejich zapojení do reálných výzkumných projektů. V rámci 
projektu jsou vytvářeny mezioborové výzkumné ad hoc týmy složené z akademiků, posluchačů 

doktorského studijního programu, studentů bakalářského a magisterského programu sociálněvědních 
oborů a expertů partnerských institucí. Rozšíří také spolupráci univerzity s podniky a dalšími 

institucemi z praxe působícími v regionu. Koordinátorem projektu je Univerzita Palackého v 

Olomouci. Partnery projektu jsou Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a Focus – centrum pro sociální a 
marketingovou analýzu. 
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3.7. Projekty aplikovaného výzkumu řešené na základě hospodářských 
smluv a odborné expertizy 

 

Tabulka 3.7.1 — Projekty výzkumu a vývoje řešené na základě hospodářských smluv v roce 
2010 

zadavatel Projekt výstupy 

Přírodovědecká 
fakulta Univerzity 
J. E. Purkyně 

Percepce změn po vstupu do EU a 
Schengenského prostoru. 

Výzkumná zpráva 

Přírodovědecká 
fakulta UK 

Regionální a sídelní preference Výzkumná zpráva 

Správa úložišť 
radioaktivních 
odpadů (SÚRAO) 

Adaptace obyvatel na umístění hlubinného 
úložiště radioaktivních odpadů 

Vajdová, Z., J. Vinopal. 2010. 
Adaptace obyvatel na hlubinné 
úložiště radioaktivních odpadů. 
Odborná expertíza pro MPO. Praha: 
Sociologický ústav AV ČR, 59 s. 
Vajdová, Z., J. Vinopal. 2010. 
Adaptace obyvatel na umístění 
hlubinného úložiště radioaktivních 
odpadů. Odborná studie pro Správu 
úložišť radioaktivních odpadů. 29. 
9. 2010, 58 s. 
 

The Open 
University. 
Walton Hall 

Pěstitelství a samozásobitelství v ČR Technická zpráva 

University of 
Newcastle 

The utility of transitional justice in the 
Czech Republic: the assessment of 20 
years of dealing with the past 

Technická zpráva 

ISEA Němčina v Čechách Technická zpráva 

Český statistický 
úřad 

Obraz Českého statistického úřadu u české 
veřejnosti 2010 

Červenka, J. 2010. Obraz Českého 
statistického úřadu u české 
veřejnosti 2010. Závěrečná zpráva 
z výzkumu pro ČSÚ. Praha: 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 
186 s. 

Strana zelených Sekundární analýza dat průzkumů 
veřejného mínění 

Výzkumná zpráva 

Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
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Tabulka 3.7.2 — Přehled odborných expertiz vypracovaných v roce 2010 pro státní orgány, 
instituce a podnikatelské subjekty 

příjemce/zadavatel Expertiza 

Správa úložišť 
radioaktivních odpadů 

Vajdová, Z., J. Vinopal. 2010. Adaptace obyvatel na umístění hlubinného 
úložiště radioaktivních odpadů. Odborná studie pro Správu úložišť 
radioaktivních odpadů. 29. 9. 2010, 58 s. 

Poslanecká sněmovna 
parlamentu ČR 

Benáček, V., L. Daza-Aramayo. 2010. Las relaciones de la República 
Checa con los países de América Latina. Perspektivy vývoje hospodářských 
vztahů ČR se zeměmi Latinské Ameriky (Informe del Presidente de la 
Cámara de Diputados sobre las relaciónes de la República Checa con 
países de América Latina). Praha: Poslanecká sněmovna parlamentu ČR, 
38 s. 

Český statistický úřad Červenka, J. 2010. Obraz Českého statistického úřadu u české veřejnosti 
2010. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 186 s. 

Agentura pro sociální 
začleňování v romských 
lokalitách při Úřadu 
vlády ČR 

Lux, M. 2010. Garantované bydlení – pilotní projekt. Podklad pro Agenturu 
pro sociální začleňování v romských lokalitách při Úřadu vlády ČR, 22 s. 

Agentura pro sociální 
začleňování v romských 
lokalitách při Úřadu 
vlády ČR 

Lux, M., M. Mikeszová, P. Sunega. 2010. Podpora dostupnosti bydlení pro 
lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením – mezinárodní perspektiva 
a návrhy opatření v ČR. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 64 s. 

Agentura pro sociální 
začleňování v romských 
lokalitách při Úřadu 
vlády ČR 

Mikeszová, M. 2010. Dostupnost bydlení ve městě Holešov a návrh systému 
propustného bydlení – podkladová studie. Praha: Agentura pro sociální 
začleňování v romských lokalitách, 33 s. 

Agentura pro sociální 
začleňování v romských 
lokalitách při Úřadu 
vlády ČR 

Sunega, P. 2010. Zhodnocení finanční dostupnosti bydlení, kvantifikace 
sociálně potřebných domácností a návrhy na zavedení systému 
propustného (podporovaného) bydlení v Roudnici nad Labem – podkladová 
studie. Studie pro Agenturu pro sociální začleňování v romských lokalitách 
při Úřadu vlády ČR. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 80 s. 

Evropská komise, 
METRIS – Monitoring 
European trends in 
Social Sciences and 
Humanities 

Kostelecký T., V. Patočková. 2010. COUNTRY REPORT. Social Sciences and 
Humanities in the Czech Republic. Zpráva pro METRIS, 47 s. 

Evropská komise, 
METRIS – Monitoring 
European trends in 
Social Sciences and 
Humanities 

Křížková, A. 2010. Meta-analysis of gender and science research. Country 
report – Czech Republic. Report for the project Meta-analysis of gender 
and science research, 13 s. 

Evropská komise Křížková, A. 2010. Active aging and gender equality policies: The 
employment and social inclusion of women and men of late working and 
early retirement age in the Czech Republic. External report commissioned 
by and presented to the EU Directorate-General Employment and Social 
Affairs, Unit G1 'Equality between women and men', 44 p. 
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příjemce/zadavatel Expertiza 

Evropská komise Křížková, A. 2010. Elderly care in the Czech Republic. Provisions and 
providers. External report commissioned by and presented to the EU 
Directorate-General Employment and Social Affairs, Unit G1 'Equality 
between women and men', 31 p. 

Evropská komise Křížková, A. 2010. Life-long learning and new skills in the Czech Republic: 
A gender perspective. External report commissioned by and presented to 
the EU Directorate-General Employment and Social Affairs, Unit G1 
'Equality between women and men', 23 p. 

Evropská komise Křížková, A. 2010. National Expert Assessment of the Gender Perspective 
in the National Reform Programme for Employment. External report 
commissioned by and presented to the EU Directorate-General 
Employment and Social Affairs, Unit G1 'Equality between women and 
men', 28 p. 

Evropská komise Křížková, A. 2010. Violence against women and the role of gender 
equality, social inclusion and health strategies. National report Czech 
Republic. External report commissioned by and presented to the EU 
Directorate-General Employment and Social Affairs, Unit G1 'Equality 
between women and men', 44 p. 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR 

Lux, M., M. Mikeszová, P. Sunega. 2010. Podpora dostupnosti bydlení pro 
lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením – mezinárodní perspektiva 
a návrhy opatření v ČR. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 64 s. 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR 

Lux, M., T. Kostelecký, P. Sunega, J. Vobecká, J. Sládek. 2010. Moderní 
nástroje sociálního bydlení pro mladé rodiny jako nepřímá podpora růstu 
porodnosti. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 50 s. 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR 

Mikeszová, M., P. Sunega, T. Kostelecký, M. Lux, J. Sládek. 2010. Dopady 
hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení – analýza a možné 
nástroje státu. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 67 s. 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR 

Sunega, P., M. Lux, M. Mikeszová. 2010. Regionální rozdíly ve finanční 
dostupnosti bydlení jako bariéra pro migraci za prací – analýza a možné 
nástroje státu. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 54 s. 

Ministerstvo vnitra ČR Leontiyeva, Y. 2010. „Ukrajinci ČR.“ Pp. 58–79 in T. Hirt (ed.). Vietnamci, 
Mongolové a Ukrajinci v ČR: Pracovní migrace, životní podmínky, kulturní 
specifika. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 79 s. 

Ministerstvo vnitra ČR Leontiyeva, Y., M. Vojtková. 2010. „Zpráva o stavu studií mezinárodní 
migrace z pohledu dvou socioložek“ Pp. 97–106 in Přínos a potenciál 
vědeckého výzkumu v oblasti migrace. Kolektivní monografie. Praha: 
Ministerstvo vnitra ČR, 123 s. 

Ústav pro informace ve 
vzdělávání 

Simonová, N. 2010. Výzkumná zpráva z šetření SIALS 1998. Praha: ÚIV, 32 
s. 

Aperio Kol. autorů. 2010. Zpráva z genderového auditu pro společnost Aperio. 
Praha, 62 s.  

Občanské sdružení Letní 
dům 

Šafr, J., A. Blahovcová, J. Plessingerová. 2010. Výzkumná zpráva. Spolu o 
krok dále. Zhodnocení přínosu a dopadu projektu podporujícího mladé lidi 
z dětských domovů při začleňování do běžného života po odchodu z 
ústavní výchovy. Praha: Občanské sdružení Letní dům, 53 s. 

Gender Studies, o.p.s. Maříková, H. 2010. Aktivní či pečující otcové: teoreticko-empirická 
analýza. Výzkumná expertíza pro Gender Studies, o.p.s. Praha: 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 17 s. (28 NS). 
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příjemce/zadavatel Expertiza 

Gender Studies, o.p.s. Křížková, A. 2010. „Family Policy for Gender Equality – Fundamental 
Principles.“ Pp. 23–28 in Sokačová, L. (ed.). Family Policy: Parental and 
Maternity Leave in the Context of Work-Life Balance and Equal 
Opportunities for Women and Men. Praha: Gender Studies, o.p.s. 

Gender Studies, o.p.s. Křížková, A. 2010. „Návrh základních principů rodinné politiky 
respektující principy rovných příležitostí žen a mužů.“ Pp. 23–27 in 
Sokačová, L. (ed.). Rodinná politika: rodičovská a mateřská v kontextu 
slaďování rodinného a pracovního života a rovných příležitostí žen a 
mužů. Praha: Gender Studies, o.p.s. 

Magistrát města Vídeň Fuchs, M., Vanhuysse, P., Schmied, G., with Eisenbach-Stangl, I., Gasior, 
K., Hjortsberg, C., Hoffmann, F., Marin, B., Rodrigues R., Ruppe, G., 
Schmidt, A., and Vobecká, J. 2010. Städteportraits: Analyse und Vergleich 
der Wohlfahrtssysteme ausgewählter europäischer Großstädte unter 
besonderer Berücksichtigung der aktuellen sozialen und ökonomischen 
Herausforderungen [City Portraits: Analysis and Comparison of Welfare 
Systems in Selected European Metropolises, with Special Emphasis on 
Social and Economic Challenges]. Vienna City Hall: Wiener Sozialpolitische 
Schriften, Vol. 1, pp. 310 

Statistics Canada Hamplová, D., C. Le Bourdais. 2010. Evaluation of the conjugal and 
parental histories in the Living in Canada Survey (LCS) pilot data. 
Výzkumná zpráva. 25 p. 

Statistics Canada Ménard, F.P., D. Hamplová, C. Le Bourdais. 2010. Evaluation of the 
Measures of Parental Leave in LCS Pilot Data. Výzkumná zpráva. 25 p. 

Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
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3.8. Publikační výstupy  

Vědecké poznatky a výsledky výzkumů byly zveřejňovány ve vědeckých publikacích, domácích i 
zahraničních, prezentovány na seminářích, národních a mezinárodních konferencích a byly k 

dispozici orgánům státní správy, vzdělávacím a dalším institucím. Databáze pořízené v rámci 

výzkumných projektů byly zpřístupňovány odborné veřejnosti v Sociologickém datovém archivu pro 
jejich další využití ve výzkumu a při výuce. 

V roce 2010 ústav vydal 6 čísel (4x česky, 2x anglicky) recenzovaného impaktovaného oborového 
periodika Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 6 samostatných odborných 

recenzovaných monografií a 6 odborných publikací. Dále Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., vydával 

následující recenzované odborné časopisy: Data a výzkum — SDA Info; Gender, rovné příležitosti, 
výzkum; Kontext: časopis pro gender a vědu; Naše společnost; newsLetter a sociologický webzin 

SOCIOweb. Přehled veškerých vydaných publikací uvádí příloha 4. 
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3.8.1.  Publikační činnost Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., za rok 2010 

Rozsah a strukturu publikační činnosti výzkumných pracovníků Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., 
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 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 3 a 4. 

Tabulka 3.8.1.1 — Přehled publikační činnosti Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., za rok 2010 

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

články v impaktovaných časopisech  cizojaz. RIV 12  
články v impaktovaných časopisech  české RIV 6  
články v recenzovaných neimp. časopisech  cizojaz. RIV 5  
články v recenzovaných neimp. časopisech  české RIV 25  
Ostatní články v odborných časopisech  cizojaz. not RIV 2  
Ostatní články v odborných časopisech  české not RIV 18  
monografie recenzované cizojaz. RIV 1  
monografie recenzované cizojaz. not RIV 0  
monografie recenzované české RIV 5  
monografie recenzované české not RIV 7  
kapitola v monografii recenzované cizojaz. RIV 9  
kapitola v monografii recenzované české RIV 41  
kapitola v monografii nerecenzované cizojaz. not RIV 0  
kapitola v monografii nerecenzované české not RIV 2  
konferenční příspěvek v recenzovaném sb. cizojaz. RIV 0  
konferenční příspěvek v recenzovaném sb. české RIV 4  
konferenční příspěvek v nerecenzovaném sb. cizojaz. not RIV 2  
konferenční příspěvek v nerecenzovaném sb. české not RIV 1  
software  RIV 1  
recenze   RIV 13 do RIV jako O 
elektronický dokument   RIV 30  
elektronický dokument   not RIV 4  
uspořádání konference, workshopu, výstavy   RIV 27  
výzkumné zprávy   RIV 6 do RIV jako O 

výzkumné zprávy   not RIV 98  
novinový článek  not RIV 51  
dizertace  not RIV 1  
ostatní výsledky  RIV 1  
Celkem záznamů v databázi ARL/ASEP     372  
Z toho zařazeno do RIV     186   

Zdroj: on-line katalog IPAC:: http://library.sk/i2/i2.entry.cls?ictx=cav, ke dni 14.4.2011 
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3.9. Mezinárodní spolupráce 

Vědecké a výzkumné aktivity probíhaly v souladu se současnými trendy v nezbytném mezinárodním 

kontextu, a přesahovaly tak oblast národní vědy. Výzkum byl realizován ve spolupráci se 
zahraničními partnery; ústav je členem řady mezinárodních organizací a v některých z nich 

reprezentuje Českou republiku. V roce 2010 pokračovala účast v 6. Rámcovém programu EU (6.RP) a 

v 7. Rámcovém programu EU (7.RP). Celkem 3 projekty byly podporovány ze zahraničí z programů v 
rámci European Research Area (2 projekty 6.RP a 1 projekt 7.RP). Konference uspořádané pracovníky 

SOÚ AV ČR, v.v.i., v roce 2010 dosáhly významného uznání od mezinárodní sociologické a 
společenskovědní 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 devatenáctý výzkum v rámci mezinárodního programu ISSP (International Social Survey 

Programme) – v roce 2010 se jednalo o modul „Životní prostředí III.“, který byl pro mezinárodní 

program ISSP připraven pracovní skupinou s účastí SOÚ AV ČR, v.v.i. V roce 2010 také probíhala 
příprava šetření ISSP „Zdraví“ pro rok 2011. Dále SOÚ AV ČR, v.v.i., opět participoval na propojení 

ČR s ostatními evropskými zeměmi v prestižním mezinárodním programu ESS (European Social 
Survey). V roce 2010 zahájil Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., projekt „Vytvoření českého uzlu pan-

evropského projektu velké výzkumné infrastruktury European Social Survey (ESS – survey)“, který 
podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V rámci tohoto projektu probíhá na 

přelomu let 2010/2011 ve 34 evropských zemích včetně České republiky již páté komparativní 

výzkumné šetření – ESS Round 5. Kromě pravidelných témat je ESS Round 5 věnováno dvěma 
aktuálním tématům: Rodina, práce a blahobyt: důsledky ekonomické recese a Důvěra v trestní 

spravedlnost: komparativní evropská analýza. Česká data budou publikována ve společné databázi na 
podzim 2011 a zpřístupněna veřejnosti v režimu „open access“. Pokračovala spolupráce 

Sociologického datového archivu s partnerskými mezinárodními institucemi.  

Tabulka 3.9.1 — Mezinárodní vědecká spolupráce Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., dle 
vybraných forem vědeckých aktivit 

Počet uspořádaných konferencí s účastí zahraničních vědců 9 

Počet aktivních účastí pracovníků ústavu na mezinárodních konferencích 88 

Počet přednášek přednesených na těchto konferencích 88 

Počet posterů 0 

Počet přednášejících na zahraničních univerzitách 6 

Počet členství v redakčních radách mezinárodních časopisů 5 

Počet členství v orgánech mezinárodních vědeckých organizací 20 

Počet přednášek zahraničních hostů v ústavu 6 

Počet grantů a projektů financovaných ze zahraničí  3 

 z toho z programů EU 3 

Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
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3.10. Spolupráce s vysokými školami a pedagogická činnost 

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., je spolurealizátorem dvou akreditovaných doktorských programů 
Sociologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Dále probíhá rozsáhlá bilaterální 

spolupráce mezi SOÚ AV ČR, v.v.i., a vysokoškolskými institucemi. Ústav podporuje zapojení svých 

pracovníků do vysokoškolské výuky, zpřístupňuje výzkumnou infrastrukturu studentům a pedagogům 
pro účely výuky a zprostředkovává přenos vědeckého zkoumání a výzkumných výsledků do výuky. 

Řada studentů doktorandského studia různých vysokých škol získává praxi v rámci výzkumných 
projektů v SOÚ AV ČR, v.v.i. Ústav poskytuje praxe i pro studenty bakalářských a magisterských 

studijních programů. Následující tabulky poskytují shrnující údaje o pedagogické činnosti pracovníků 

SOÚ AV ČR, v.v.i., na vysokých školách. 
 

Tabulka 3.10.1 — Zapojení doktorandů do výzkumu v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i., v 
roce 2010 

Forma vědeckého vzdělávání  Počet absolventů v r. 2010 Počet doktorandů k 31. 12. 2010 
Doktorandi (studenti DSP) 3 29 
Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 

 

Tabulka 3.10.2 — Spolupráce ústavu s VŠ ve výzkumu: počet projektů a grantů, řešených v roce 
2010 společně s VŠ 

SOÚ AV ČR, v.v.i., příjemcem 5 

SOÚ AV ČR, v.v.i., spolupříjemcem  2 

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

 

Tabulka 3.10.3 — Rozsah pedagogické činnosti pracovníků Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., 
v roce 2010 

 Letní semestr Zimní semestr 

Celkový počet odpřednášených hodin na VŠ v programech 
bakalářských/magisterských/doktorských  1095 1364 

Počet semestrálních cyklů přednášek/seminářů/cvičení v 
bakalářských programech 20 21 

Počet semestrálních cyklů přednášek/seminářů/cvičení v 
magisterských programech 22 28 

Počet pracovníků ústavu působících na VŠ v programech 
bakalářských/magisterských/doktorských 23 22 

Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
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Tabulka 3.10.4 — Výčet VŠ institucí, kde se pracovníci SOÚ AV ČR, v.v.i., v roce 2010 podíleli 
na výuce (vedení přednášek a seminářů, vedení diplomových a doktorských prací atp.) 

Doktorské programy 

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze 
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně 
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze 
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

Magisterské a bakalářské programy 

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze 
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně 
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze 
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
Univerzita Palackého v Olomouci 
Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Německo 
University of Vienna 
CEVRO 
Bankovní institut VŠ 
Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové 
CERGE UK a Fakulta humanitních studií UK Undergraduate Program in Central Europan Studies) 

Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
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3.11. Vědecké konference, semináře, workshopy a výstavy 

Nejvýznamnější vědecké konference, semináře a workshopy pořádané nebo spolupořádané SOÚ AV 
ČR, v.v.i., v roce 2010: 

 

• Mansfeldová, Zdenka, H. Pleines. 5th Changing Europe Summer School: Informal 
Networks, Clientelism and Corruption in Politics, State Administration, Business and Society. 
Case studies from Central and Eastern Europe. Mezinárodní letní škola. Pořadatelé: SOÚ AV ČR, 
v.v.i., Research Centre for East European Studies at the University of Bremen. Praha, 1.–7. 8. 

2010. 32 účastníků, z toho 29 ze zahraničí. 

 
Letní škola byla fórem pro prezentaci doktorandských prací, věnujících se na základě empirického 

výzkumu neformálním sítím, klientelismu a korupci, se zaměřením na region střední a východní 
Evropy. Jádro programu představovaly prezentace doktorských výzkumných projektů a jejich 

posouzení mezinárodními odborníky. Kromě toho byla část výukových hodin věnována přednáškám 
expertů o financování výzkumu, publikačních strategiích a politické konzultaci. Program byl doplněn 

dalšími přednáškami a aktivitami.  

http://www.changing-europe.org/ 
 

• Hašková, Hana, S. Saxonberg. Stream Gender Equity and Social Policy – Historical 
Institutionalism and Gendering Social Policy at ESPAnet conference on Social Policy and the 
Global Crisis: Consequences and Responses. Panel na mezinárodní konferenci. Eötvös Loránd 

University. Budapešť, 3. 9. 2010. 100 účastníků, z toho 97 ze zahraničí. Budapešť, 3. 9. 2010. 
 

Konferenční panel syntetizoval feministické a historicko-institucionální přístupy ke studiu vlivu 
vývoje sociálních politik na transformaci nebo reprodukci genderových vztahů a genderových režimů. 

Ačkoliv se většina feministické literatury v dané oblasti orientuje na analýzy rodinné politiky a 
specificky politiky péče o děti, zaměření tohoto panelu bylo rozšířeno o analýzy dalších politik tak, 

aby byl pokryt také vliv historického vývoje politik péče o seniory na genderové vztahy. 

http://www.espanet2010.net/en/ 
 

• Kunštát, Daniel. Parlamentní volby 2010: otázky a analýzy. Konference. Praha, 4. 10. 
2010, 85 účastníků. 

  

Konference se věnovala politologickým a sociologickým interpretacím posledních parlamentních 
voleb v České republice, a to jak ve vnitropolitickém, tak mezinárodněpolitickém kontextu. Součástí 

konference byla také diskuse o problematických aspektech výzkumů stranických preferencí před 
volbami. 
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Výčet dalších seminářů a workshopů pořádaných SOÚ AV ČR, v.v.i., v roce 2010: 
 

• Krejčí, Jindřich. Workshop on Harmonisation of Social Survey Data for Cross-National 
Comparison. Praha, 19. 10. 2010, 55/6. 

• Červinková, Alice. Za zrcadlem znalostní společnosti III. Praha, 24. 9. 2010, 50/0. 

• Uhde, Zuzana - Hrubec, Marek. Iris Marion Young a Judith Butler o feminismu a genderu. 
Praha, 14. 1. 2010, 40/0. 

• Hašková, Hana. Seminář: Fenomén bezdětnosti. Praha, 21. 6. 2010, 30/0. 

• Vohlídalová, Marta - Šaldová, Kateřina - Tupá, Barbora - Stachová, Jana. Sexuální 
obtěžování ve vysokoškolském prostředí: studie vybrané fakulty pražské vysoké školy. Praha, 

4. 3. 2010, 21/0. 

• Červinková, Alice. Career Horizons: Academic trajectories and early stage researchers. 
Praha, 7. 12. 2010, 20/5. 

• Šafr, Jiří - Vojtíšková, Kateřina. Jak může škola podpořit zapojování svých žáků do 
mimoškolních aktivit?. Praha, 15. 4. 2010, 25/0. 

• Smith, Michael - Simonová, Natalie - Matějů, Petr - Basl, Josef - Straková, Jana. Research 
seminar held by Samuel Lucas „Theorizing Discrimination: Selected Observations and 
Conclusions from the United States“. Praha, 20. 5. 2010, 14/1. 

• Kostelecký, Tomáš - Stachová, Jana. Problémové čtvrti ve městě a politiky k jejich 
regeneraci - případ Prahy. Praha, 29. 4. 2010, 14/0. 

• Čermák, Daniel. Radnice a občané. Praha, 29. 11. 2010, 14/0. 

• Benáček, Vladimír - Vojtíšková, Kateřina. The Role of Economic and Institutional Factors 
in the Growth of Family Businesses in Europe. Praha, 11. 11. 2010, 12/2. 

• Smith, Michael - Vojtíšková, Kateřina. Social Inequality and the Problem of 
Environmental Injustice in the Czech Republic. Praha, 25. 11. 2010, 12/2. 

• Šafr, Jiří - Vojtíšková, Kateřina. Problematika volného času dětí a mládeže v kontextu 
jejich motivace. Praha, 21. 1. 2010, 13/0. 

• Katrňák, Tomáš - Simonová, Natalie. Vývoj vzdělanostní mobility v ČR po roce 1989. 
Praha, 27. 5. 2010, 12/0. 

• Mysíková, Martina - Vojtíšková, Kateřina. Nerovnosti příjmů v párech v České republice a 
evropských zemích. Praha, 21. 10. 2010, 11/0. 

• Hašková, Hana - Uhde, Zuzana - Pulkrábková, Kateřina - Vojtková, Michaela - Stachová, 
Jana. Ženy a sociální občanství v české společnosti. Praha, 18. 3. 2010, 12/1. 

• Benešová, Romana - Vojtíšková, Kateřina. Zdroje věkové identity dospělých v České 
republice. Praha, 9. 12. 2010, 8/0. 

• Hašková, Hana - Šťastná, A. Kvantitativní výzkum životních drah. Praha, 12. 4. 2010 - 14. 

4. 2010, 7/0. 



 71 
 

• Hašková, Hana - Šťastná, A. Workshop k analýze dat v programu Stata. Praha, 9. 2. 2011-
11. 2. 2011, 7/0. 

• Vobecká, Jana - Stachová, Jana. Prostorová dynamika obyvatel v České republice po 
roce 1989. Praha, 22. 4. 2010, 13/0. 

 

Výstavy uspořádané v roce 2010: 
 

• Linková, Marcela, Alena Ortenová. Akademické páry: dvoukariérní partnerství ve vědě, 
výzkumu a vysokých školách. Výstava. Praha, 1. 11. 2010 - 5. 11. 2010. 

 

Ve dnech 1. 11. – 5. 11. 2010 proběhla v rámci Týdne vědy a techniky na Akademii věd České 
republiky výstava Akademické páry: dvoukariérní partnerství ve vědě, výzkumu a vysokých školách. 

Výstava přestavuje akademické páry v různých fázích vědecké kariéry z různých vědních oborů. 

Cílem výstavy je představit radosti i obtíže dvojkariérních partnerství ve vědě a poskytnout vzory a 
inspiraci mladým lidem, které vědeckou dráhu zvažují. 

 

• Tenglerová, Hana. Cena Milady Paulové za celoživotní přínos české vědě. Výstava. České 

Budějovice, 18. 1. 2010 - 8. 2. 2010. 

• Tenglerová, Hana. Cena Milady Paulové za celoživotní přínos české vědě. Výstava. Praha, 
22. 2. - 15. 3. 2010. 

• Tenglerová, Hana, Alice Červinková. Cena Milady Paulové za celoživotní přínos české 
vědě. Výstava. Olomouc, 13. - 18. 4. 2010. 

• Tenglerová, Hana, Alice Červinková. Cena Milady Paulové za celoživotní přínos české 
vědě. Výstava. Brno, 26. 4. – 17. 5. 2010. 

 

Výstava proběhla ve dnech 18. 1. 2010 - 8. 2. 2010 v Biologickém centru AV ČR, v.v.i., v Českých 
Budějovicích, 22. 2. - 15. 3. v Ústavu chemických procesů AV ČR v Praze, 13. – 18. 4. 2010 v rámci 

45. ročníku mezinárodního festivalu populárně vědeckých a dokumentárních filmů Academia film 

Olomouc (AFO) a 26. 4. – 17. 5. 2010 na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzitě v Brně. 
Výstava představila Cenu Milady Paulové, její laureátku a také ostatní nominované vědkyně za rok 

2009. Cena Milady Paulové má za cíl nabourávat neviditelnost žen a stereotypy ve vědě, přispět k 
ocenění význačné vědecké práce českých badatelek a také poskytnout vzory a inspiraci začínajícím 

vědkyním a studujícím, které vědeckou dráhu zvažují. 
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3.12. Veřejně přístupná výzkumná infrastruktura 

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., provozuje významné výzkumné infrastruktury, které slouží odborné 
veřejnosti ve více oborech sociálních věd v České republice i v zahraničí a/nebo zprostředkovávají 

přenos znalostí širší veřejnosti. Některé z těchto infrastruktur jsou v ČR unikátní a pro obor 

konstitutivní, datové zdroje jsou charakteristické otevřeným přístupem pro širokou odbornou 
veřejnost. Zásadní význam má přístup k výzkumné infrastruktuře pro výuku na vysokých školách, kde 

umožňuje využívat výstupy reálných vědeckých projektů a rozšiřuje zázemí pro studium odborné 
literatury. Infrastruktury provozované ústavem též zprostředkovávají zapojení České republiky do 

významných mezinárodních organizací a systémů mezinárodní výměny vědeckých dat a informací. 

  
Sociologický časopis / Czech Sociological Review je jediné české recenzované a impaktované 

oborové periodikum v oblasti sociologie. Sociologický datový archiv zpřístupňuje rozsáhlou knihovnu 
dat ze sociálních šetření pro účely jejich sekundárního analytického využití, jako takový je jediným 

veřejně přístupným zařízením tohoto druhu v ČR a podílí se na výměně dat a spolupráci v rámci 
celoevropské sítě archivů CESSDA. Zásadní dopad má zapojení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., 

do dvou projektů výstavby velkých distribuovaných evropských infrastruktur tzv. ESFRI Roadmap. 

Jedná se o projekt jednotného systému sociálněvědních datových služeb CESSDA a projekt 
Evropského sociálního šetření ESS. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., dále provozuje veřejně 

přístupnou Sociologickou knihovnu. Naše společnost je dlouhodobý výzkumný program Centra pro 
výzkum veřejného mínění (CVVM) SOÚ AV ČR, v.v.i., který představuje realizaci pravidelných 

výzkumných šetření založených na organizaci tazatelské sítě pro výzkum veřejného mínění, rozsáhlé 
dokumentační a analytické činnosti a kontinuální publikaci výsledků využívaných širokou veřejností. 

Národní kontaktní centrum — Ženy a věda. NKC-ŽV se zaměřuje na podporu řešení genderové 

problematiky a otázek rovných příležitostí v oblasti vědy. Ústav také zajišťuje výkonnou redakci 
veřejně přístupné bibliografické databáze vědeckých časopisů z oblasti humanitních a sociálních věd 

CEJSH.  

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. Časopis je dále veden v Journal Citation Reports® (JCR) — 

Social Sciences Edition, Thomson Reuters Web of KnowledgeSM, Social Sciences Citation Index® (SSCI) 

a v ostatních scientometrických a bibliografických databázích Thomson Reuters, USA. Obsah časopisu 

a plná znění statí jsou uveřejněna na internetu na adrese: http://sreview.soc.cas.cz. V roce 2010 

vyšel ročník 46, č. 1—6, z toho dvě čísla v angličtině. Celkový objem celého ročníku je 1080 stran. 

Impaktovaný Sociologický časopis / Czech Sociological Review je nejprestižnějším vědeckým 

periodikem v oboru sociologie vydávaným v České republice. Časopis publikuje v češtině špičkové 
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výsledky odborné práce českých sociologů a socioložek a v angličtině příspěvky vysoce kvalitních 

domácích i zahraničních autorů a autorek. V roce 2010 došlo ke zvýšení impaktového faktoru 

Sociologického časopisu na hodnotu 0,562. Časopis tak postoupil na 78. příčku ze 114 časopisů, které 

databáze Web of Science vede v kategorii Sociologie, a dostal se tak do těsného sousedství s 

mezinárodně známými a uznávanými sociologickými časopisy, jako jsou European Societies nebo 

Canadian Review of Sociology. Za poslední dva roky se hodnota impaktového faktoru Sociologického 

časopisu / Czech Sociological Review více než ztrojnásobila. K příčinám tohoto pozitivního vývoje 

patří důraz redakční rady na výběr kvalitních článků s dostatečným potenciálem na širší ohlas a také 

skutečnost, že v databázi Web of Science, v níž se impaktový faktor publikuje, v posledních letech 

přibylo několik nových českých a slovenských časopisů, které články ze SČ citují. 

 

Obrázek 3.12.1.1 – Webové stránky Sociologického časopisu / Czech Sociological Review- 

http://sreview.soc.cas.cz 

 
Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
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Impaktový faktor je důležitý bibliometrický údaj udávající průměrnou citovanost článků v daném 

časopise v posledních třech letech. Letos zveřejněné impaktové faktory zachycují průměrnou 

citovanost článků vyšlých v letech 2007 a 2008 články vydanými v roce 2009, viz graf 3.12.1.1. To je 

třeba považovat za velmi dobrý výsledek u časopisu z oblasti sociálních věd, který publikuje většinu 

článků v českém jazyce. Časopis udržuje vysoký standard anonymního recenzního řízení, které je 

zárukou kvality publikovaných textů. Jeho dvě redakční rady jsou složeny z předních zástupců české 

i zahraniční sociologie a dalších společenských věd, viz podkapitolu 1.1.3. 

 

Graf 3.12.1.2 - Výpis impakt faktoru pro Sociologický časopis / Czech Sociological Review pro 

rok 2009 

 
Zdroj dat: Thomson Reuters Web of Science, Journal Citation Reports Social Science, 

http://www.isiwebofknowledge.com/ 

 

Články publikované v Sociologickém časopise / Czech Sociological Review v roce 2010 odrážely hlavní 

výzkumné priority české sociologie. V uplynulém roce vyšlo jedno monotematické číslo – 

Etnometodologické inspirace (ed. Jiří Nekvapil), které se týkalo každodenního uskutečňování 

sociálního řádu nebo také – z poněkud jiné perspektivy – dosahování uspořádanosti různých aspektů 

každodenního života. Sociologický časopis tímto číslem usiloval o jasný přesah mimo úzce vymezenou 

oblast akademického výzkumu a především o mezioborovou diskusi nad hraničním tématem.  

I další čísla Sociologického časopisu přinesla celou řadu textů, které zpracovávaly témata vysoce 

aktuální pro současnou českou společnost. V několika případech se jednalo o sociální podmíněnost 

přechodu mezi vzdělávacími stupni, vliv sociální stratifikace na segmentaci českých domácností a 

stále naléhavější problematiku stárnutí populace a demografického vývoje, což jsou otázky, jimž se 

časopis pravidelně věnuje. Objevilo se téma populární kultury a jejího vlivu na každodenní život 

mládeže, pozornost byla rovněž věnována sociologickým aspektům individualismu a narcismu. Vyšlo 

několik článků zaměřených na rozvíjení metodologie a teoretického aparátu sociologie jako vědní 
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disciplíny. V anglickém vydání časopisu se mimo jiné mapoval politický vliv odborových organizací 

v České republice, popisovala česká podoba hnutí za globální spravedlnost nebo destandardizace 

životních drah mladých rodin v ČR.  

Sociologický časopis poskytl vedle prostoru pro publikaci výsledků originálního výzkumu také 

platformu pro rozvíjení vnitroodborové debaty v rámci české sociologie. Jednalo se především o 

desítky recenzí českých i zahraničních sociologických titulů a časopis se věnoval i reflexi důležitých 

minulých postav a událostí disciplíny. 

3.12.2. Sociologický datový archiv SOÚ AV ČR, v.v.i.  

Sociologický datový archiv (SDA) slouží jako národní centrum poskytující otevřený přístup k 
elektronickým souborům primárních dat z výzkumných projektů určeným pro další analytické 

zpracování. Centralizovaný archiv dat patří k základním infrastrukturám pro socioekonomický 
výzkum. Archivy jsou východiskem pro časové a mezinárodní komparace, jsou zdrojem 

metodologických informací pro přípravu šetření, plní funkce v oblasti rozvoje metodologie a 
technologií, zachovávají data pro budoucí výzkum, poskytují zázemí pro organizaci výzkumných 

šetření, mezinárodní spolupráci, aktivně se podílejí na diseminaci vědeckých informací a jsou 

podmínkou efektivního využívání dat z výzkumných šetření. 
Obrázek 3.12.2.1 – Webové stránky Sociologického datového archivu – http://archiv.soc.cas.cz/ 
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Přístup k datům 
 

Elektronický datový katalog je veřejně přístupný na internetových stránkách SDA 

(http://archiv.soc.cas.cz/) a obsahuje podrobnou dokumentaci datových souborů a aplikace pro 
přístup k datům, analýzu dat přes internet a pro transformace formátů a stahování dat. 

Dokumentace dat, frekvenční tabulky a další služby jsou volně přístupné bez registrace.  
Mezinárodní spolupráce a zapojení do projektu velké evropské výzkumné infrastruktury CESSDA 
 
SDA je členem evropské sítě datových organizací CESSDA (Rada evropských sociálněvědních datových 

archivů, http://www.cessda.org/) a REGIO (Regionální organizace datových archivů) a účastní se 

programů mezinárodní výměny dat. 
 

Obrázek 3.12.2.2 – Webové stránky CESSDA - http://www.cessda.org/ 

 
 

Projekt vybudování společného celoevropského systému sociálněvědních datových služeb CESSDA v 

podobě velké distribuované výzkumné infrastruktury je součástí tzv. ESFRI Roadmap velkých 
evropských výzkumných infrastruktur. V roce 2010 byl projekt CESSDA zařazen na Cestovní mapu ČR 

velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace a následně vláda ČR schválila projekt zapojení ČR 
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do projektu CESSDA. Uzel velké evropské výzkumné infrastruktury CESSDA bude v rámci projektu 
vybudován v SDA. Projekt sponzorovaný MŠMT byl zahájen v říjnu 2010 (reg. č. LM2010006).  

V červnu 2010 byl za účasti SDA završen projekt přípravné fáze konstrukce infrastruktury CESSDA-PPP 

realizovaný v 7. rámcovém programu EU (http://www.cessda.org/project/). SDA se podílel na 
přípravě aplikace projektu REDECO zaměřeném na datové služby pro ekonomické vědy, která byla 

podána v listopadu do 7. rámcového programu EU. 
 

Využívání služeb SDA v roce 2010 
 

SDA byl v roce 2010 aktivní ve všech hlavních oblastech činnosti infrastruktury:  

(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).  

 
V roce 2010 byla datová knihovna restrukturována (některé datové soubory byly sloučeny do jedné 

kolekce). K 31. 12. 2010 datová knihovna obsahovala 484 datových kolekcí dle nového systému 
evidence. Nově bylo archivováno 152 datových kolekcí, z toho 42 standardních datových souborů z 

výběrových šetření a zbytek tvoří historická data. SDA zavedl nové postupy, které umožnily v rámci 
stejného systému archivovat agregovaná data v podobě vícerozměrných objektů. Tímto způsobem 

byla archivována velká část dat ze šetření ÚVVM z let 1967–1989, která byla převedena do 

elektronické podoby ze starých výzkumných zpráv. V roce 2010 se jednalo o 111 datových souborů 
reprezentovaných dohromady 1198 tabulkami. 

 
V roce 2010 navštívilo internetové datové služby SDA celkem 31 124 unikátních uživatelů (opakované 

návštěvy jsou započítány jako 1) mimo připojení ze sítě SOÚ AV ČR, v.v.i. Registrace v systému 
umožňuje stahování a analytickou práci s daty. K 31. 12. 2010 měl systém celkem 922 registrovaných 

uživatelů. Oproti roku 2009 se jedná o nárůst o 220 uživatelů. Těmto uživatelům systém 

zprostředkoval přístup (stažení souborů z webu, on-line analýzy) do celkem 1790 datových souborů z 
datové knihovny. 75,5 % využití bylo pro účely výuky (studenti i učitelé), 4,2 % uživatelů bylo ze 

zahraničí. Žadatelé o data z mezinárodních databází byli přesměrováni na příslušné mezinárodní 
archivy, kam SDA dodává data a jsou evidováni tam. Po celý rok 2010 byly českým i zahraničním 

uživatelům k dispozici internetové stránky archivu kvalitativních dat MEDARD, které jsou zaměřeny 

na poskytování informační a technické podpory pro kvalitativní sociální výzkum. 
 

Pracovníci SDA připravili české moduly z šetření mezinárodních programů ISSP 2009 Sociální 
nerovnosti IV. a z šetření Evropského sociálního výzkumu IV. a odeslali je do příslušných 

mezinárodních archivů pro účely integrace do mezinárodních databází. Zároveň se podíleli na 
organizaci šetření ISSP 2010 Životní prostředí III. 
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Další aktivity SDA 
 

SDA zorganizoval mezinárodní workshop s názvem „Workshop on Harmonisation of Social Survey Data 

for Cross-National Comparison“ (viz část 3.10), který byl zaměřen na problematiku srovnatelnosti dat 
pro mezinárodní komparativní výzkum. V roce 2010 byla publikována další dvě čísla odborného 

recenzovaného časopisu Data a výzkum - SDA Info (viz Přílohu 4). V rámci činnosti SDA vyšlo 5 statí v 
odborných recenzovaných časopisech, příspěvky v odborných knihách a v konferenčním sborníku. 

Pokračovalo řešení projektu Zdroje dat, výzkum standardů, kvality dat a metody harmonizace dat 
pro mezinárodní sociální komparativní výzkum a integraci do sítě CESSDA (COMPDAT) v programu 

MŠMT INGO a koordinace účasti SOÚ a zapojení pracovníků SDA v projektu strukturálních fondů 

Laboratoř sociálně-vědních výzkumů s cílem podpořit výuku studijních oborů Sociologie, Politologie a 
evropská studia Katedry sociologie a andragogiky a Katedry politologie a evropských studií Univerzity 

Palackého v Olomouci (http://www.lsvv.eu/o-projektu.html). Pracovníci SDA realizovali několik 
workshopů zaměřených na datové služby a kvalitu dat v rámci výukových programů UPOL. 

 

3.12.3. Evropský sociální výzkum (ESS - European Social Survey)  

European Social Survey (ESS) je dlouhodobý výzkumný program, jehož cílem je přinést data 

umožňující porozumět moderním evropským společnostem a změnám, které v nich probíhají. ESS 
patří mezi přední projekty Evropského výzkumného prostoru. V roce 2001 byl iniciován na půdě 

Evropské nadace pro vědu (European Science Foundation). V roce 2005 získal jako první projekt 

v oblasti sociálních a humanitních věd s českou účastí Descartesovu cenu udělovanou Evropskou 
komisí.  

 
Náplní ESS je příprava a realizace mezinárodních kvantitativních výzkumů hodnot, postojů, chování a 

sociodemografických a sociostrukturálních charakteristik populací evropských zemí. Výzkumná 
šetření probíhají každé dva roky. Vysoce kvalitní data z výzkumných šetření ESS jsou od počátku 

v režimu „open access“, uživatelé je mohou po registraci volně a pohodlně stahovat na webových 

stránkách datového archivu Norwegian Social Sciences Data Service. 
 

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., stál u zrodu projektu ESS v roce 2001. Od té doby se podílel na 
realizaci prvního, druhého, čtvrtého a pátého kola sběru dat pro tento projekt. V každém kole sběru 

dat je v České republice dotazováno 1300 až 3000 respondentů ve věku od 15 let. Výběr respondentů 

se provádí pravděpodobnostní metodou. 
 

ESS zajišťuje také vzdělávání odborníků v sociálních vědách pomocí speciálních programů: 
- ESSTrain – metodologické kurzy pro evropské výzkumníky, 

- EduNet – internetová aplikace, která pomocí příkladů učí studenty práci s mezinárodními 
daty. 
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Hlavní přínosy ESS 
- opakovaný (longitudinální) a vysoce standardizovaný mezinárodní komparativní výzkum – 

umožňuje sledování postojů v čase a napříč evropskými státy, 

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

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

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

 
Obrázek 3.12.3.1 — Země participující ve výzkumném programu ESS  

 
Zdroj: European Social Survey. 
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Velká evropská výzkumná infrastruktura ESS 
 

ESS není jen výzkumný projekt, v jehož rámci se provádějí výzkumná šetření, ESS je také výzkumnou 

infrastrukturou poskytující data, služby a vzdělávání desetitisícům vědců, pedagogů a studentů po 
celém světě. Je zařazen mezi Výzkumné infrastruktury podporované Evropskou komisí a je také 

součástí Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace. Do budoucna je 
plánováno založení konsorcia evropské výzkumné infrastruktury s názvem European Social Survey 

European Research Infrastructure Consortium (ESS ERIC). 
 

Pravidelná témata opakující se v každém šetření ESS: 
- postoje k demokracii (spokojenost s demokracií, legitimita demokracie, důvěra v instituce, 

politická orientace…) 

- zapojení se do politiky (zájem o politiku, politická participace, volební chování…) 
- sociální a politické orientace (individualizace, viktimizace, postmaterialismus…) 

- využívání médií a komunikace, sociálně politické identity (národní identita, etnocentrismus, 

xenofobie, patriotismus…)  
- sociodemografické a sociostrukturální charakteristiky populací 

 
Specializovaná témata, zařazená jednorázově do výzkumů ESS1 až ESS5: 

- Občanství, občanská angažovanost a demokracie 
- Imigrace (postoje k imigraci) 

- Ekonomická morálka 

- Vyhledávání zdravotní péče 
- Rodina, práce a blahobyt 

- Osobní a sociální blahobyt: vytváření indikátorů pro prosperující Evropu 
- Časování života: organizace životní dráhy v Evropě 

- Zkušenosti s ageismem a jeho vyjádření 
- Postoje k sociálnímu zabezpečení v měnící se Evropě 

- Práce, rodina, blahobyt: důsledky ekonomické recese 

- Důvěra v trestní spravedlnost: evropská komparativní analýza 
 

European Social Survey 2001 až 2010 v číslech (k 13. 12. 2010) 
Počet zveřejněných mezinárodních datových souborů: 4  

Počet států zapojených alespoň do jednoho sběru dat: 34 

Počet publikací využívajících data ESS: 626  
Počet stažení dat: 22 490 

Počet registrovaných uživatelů na webu ESS: 35 507 uživatelů z 219 států světa 
Počet respondentů v datovým souborech ESS: 187 884 

 
Důležité odkazy 
Domovská stránka projektu: http://www.europeansocialsurvey.org 

Přímý přístup k datům: http://ess.nsd.uib.no/ 
EduNet (on-line výuka): http://essedunet.nsd.uib.no/ 
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Graf 3.12.3.2 — Kdo využívá data ESS? Počty registrovaných uživatelů mezinárodní databáze 
dle činnosti k 31. 12. 2010 (uživatelé ze všech zemí) 
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Zdroj: European Social Survey (NSD, Norsko). 

3.12.4. Sociologická knihovna 

Knihovna SOÚ AV ČR, v.v.i., poskytuje výpůjční, bibliograficko-informační a reprografické služby 
registrovaným čtenářům a dalším návštěvníkům z řad odborné veřejnosti. V roce 2010 služeb 

knihovny využívalo 1016 registrovaných čtenářů a celkem ji navštívilo 4380 uživatelů.  
 

Trendy ve využití knihovny zachycují též grafy 3.12.4.1 až 3.12.4.4. V katalogu knihovny je možné 
aktuálně vyhledávat 21 500 knihovních jednotek. Katalogizační záznamy Knihovny SOÚ jsou součástí 

souborných katalogů Caslin, Jednotná informační brána a souborného katalogu knihoven Akademie 

věd. Díky zapojení knihovny do souborných katalogů stoupá každoročně počet meziknihovních 
výpůjček. V roce 2010 se zvýšil o 14 % na 383 vyřízených požadavků. Z toho bylo 222 knih nebo kopií 

článků žádáno z fondu Knihovny SOÚ, 23 dokumentů jsme žádali pro naše čtenáře ze zahraničí a 138 
požadavků jsme posílali do knihoven v ČR. V rámci této služby spolupracujeme se 138 knihovnami. 

Celkový počet absenčních a prezenčních výpůjček byl 7923, což je o 22 % více než v předchozím 
roce. Pokračuje trend zvyšování podílu absenčních výpůjček. 

 

Pracovníci knihovny v rámci spolupráce na grantu Dějiny a současnost české sociologie (GA reg. č. P 
404/10/0032) sestavili Bibliografii české knižní sociologické literatury (do roku 2009). 

Knihovna zajišťuje přístup do on-line databází EBSCO, JSTOR, PROQUEST a Web of Knowledge a 
soustavně rozšiřuje informovanost o možnostech využití souborných katalogů a elektronických on-

line zdrojů. 
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Graf 3.12.4.1 — Meziknihovní výpůjčky 2004-2010 
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Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 

Graf 3.12.4.2. — Struktura poskytování meziknihovních výpůjček 
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Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
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Graf 3.12.4.3. — Počet výpůjček v letech 2004-2010 
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Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 

Graf 3.12.4.4. — Struktura výpůjček v roce 2010 
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Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
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3.12.5. Centrum pro výzkum veřejného mínění 

Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) je výzkumným oddělením Sociologického ústavu AV 
ČR, v.v.i. Jeho historie sahá do roku 1946, kdy jako součást Ministerstva informací začal fungovat 

Československý ústav pro výzkum veřejného mínění. Současné Centrum vzniklo v roce 2001 
převedením svého předchůdce (IVVM) z Českého statistického úřadu do Sociologického ústavu AV ČR. 

CVVM je tvořeno 10 stálými zaměstnanci, jejichž specializace pokrývají potřeby provádění 
kompletního sociologického výzkumu. Disponuje vlastní tazatelskou sítí, jejíž rozsah o zhruba 600 

tazatelích a rozložení umožňují provádět jak celopopulační, tak specializovaná šetření.  

Členové oddělení řeší obecně teoretické i metodologické otázky související s veřejným míněním a 
jeho zkoumáním, v rámci svých specializací se jednotliví odborní a vědečtí pracovníci zabývají 

veřejným míněním jako společenským jevem. Kromě další odborné činnosti také přednášejí 
například na Filozofické fakultě nebo Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. 

Činnost CVVM je průběžně prezentována na webových stránkách http://www.cvvm.cas.cz/. Zde jsou 

od roku 2002 zveřejňovány tiskové zprávy z pravidelných výzkumů a články časopisu Naše společnost; 
na aktuální publikace jsou registrovaní uživatelé upozorněni e-mailem. V roce 2010 činil počet 

unikátních návštěvníků těchto webových stránek 71 140. Celkový počet přístupů těchto návštěvníků 
na stránky CVVM pak v roce 2010 dosáhnul hodnoty 333 158, což v průměru odpovídá cca 913 

návštěvám za den.  
 

Výzkumný projekt Naše společnost 
 
Hlavní náplní práce oddělení je výzkumný projekt Naše společnost, v jehož rámci bylo v průběhu 

roku 2010 realizováno 10 dotazníkových šetření. Jedná se o kontinuální průzkum veřejného mínění 
v České republice, který je jako replikační výzkumný projekt prováděn na reprezentativním vzorku 

české populace od 15 let. Stejně jako v předešlých letech, i v roce 2010 se každé vlny šetření 
účastnilo minimálně 1000 respondentů, kteří byli vybráni kvótní výběrovou procedurou a dotazováni 

spolupracovníky z vlastní školené tazatelské sítě CVVM. (Podrobnější specifikace jednotlivých vln 

výzkumu Naše společnost viz v tabulce 3.12.5.1.) 
Obsahově je projekt Naše společnost založen na dlouhodobé výzkumné koncepci, která specifikuje 

tematické okruhy, dílčí témata i jednotlivé otázky, včetně různé periodicity jejich opakovaného 
zkoumání. Omnibusová podoba dotazníku umožnila i během roku 2010 pokrýt velkou šíři námětů, a 

do šetření proto byla pravidelně zařazována politická, ekonomická i další obecně společenská 

témata. Z hlediska periodicity byly využívány jak opakované otázky, které umožňují sledovat vývoj 
zkoumaných jevů, tak náměty nové, reagující na aktuální společenské dění. 
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Tabulka 3.12.5.1. — Výzkumy projektu Naše společnost v roce 2010 a jejich výstupy 

Rok 2010  
 
Měsíc Výzkum 

Počet 
respondentů 

Počet znaků 
(proměnných) 
v dotazníku 

Počet 
výzkumných 

zpráv 
Tiskové 

konference 
Leden NS 1001 1074 187 9   
Únor NS 1002 1114 183 13   
Březen NS 1003 1079 237 15   
Duben NS 1004 1053 181 7   
Květen NS 1005 1061 201 5   
Červen NS 1006 1866 237 4   
Září NS 1009 1024 264 7  
Říjen NS 1010 1084 240 9  
Listopad NS 1011 1020 193 7   
Prosinec NS 1012 1037 214 13 1 

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

 
Souhrn témat zpracovaných v roce 2010 v rámci výzkumného projektu Naše společnost:  
 

Politická: 
- volby a strany,  

- instituce a politici,  
- hodnocení politické situace,  

- mezinárodní vztahy,  
- demokracie, občanská společnost,  

- a další; 

 
Ekonomická: 

- práce, příjmy, životní úroveň, 
- ekonomický vývoj, 

- hospodářská politika, 
- sociální politika, 

- a další; 

 
Ostatní: 

- zdraví, volný čas, 
- negativní jevy, bezpečnost, 

- vztahy a životní postoje, 

- ekologie, 
- média, 

- a další. 
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Prezentace výsledků 
 

CVVM v roce 2010 pokračovalo v pravidelné prezentaci výsledků projektu Naše společnost formou 

krátkých výzkumných zpráv (tiskových informací) určených širší odborné veřejnosti a mediím (viz 
tabulku 3.12.5.1). Těchto zpráv bylo vydáno celkem 89, což znamená v průměru 9 zpráv z jednoho 

výzkumu. Jednotlivé zprávy mají v průměru 4 normostrany na jednu tiskovou zprávu, za rok 2010 tak 
představují tištěné výstupy cca 356 stran.  

 
V rámci prezentace výsledků projektu Naše společnost byla upořádána tisková konference: 

Pivo v České společnosti v roce 2010 (15. 12. 2010), Kulatý stůl Českého svazu pivovarů a 

sladoven a Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. (PhDr. Jiří 
Vinopal, Ph.D.). 

 
Široké veřejnosti je k dispozici Archiv CVVM, obsahující tiskové zprávy výzkumného projektu Naše 

společnost od roku 2001 a také archiv závěrečných zpráv z výzkumů Ústavu pro výzkum veřejného 

mínění (a jeho následovníka IVVM) od konce 60. let až do roku 1999. Kopie jsou veřejně přístupné 
v knihovně Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., a v Národní knihovně České republiky.  

I v roce 2010 byl archiv výzkumných materiálů CVVM využíván externími zájemci o různá témata. 
Pracovníci CVVM pro ně na základě žádosti připravili řadu souhrnných rešerší z aktuálních i dříve 

realizovaných průzkumů, obsahujících informace o stavu a vývoji postojů české veřejnosti k daným 
tématům (viz tabulku 3.12.5.2).  

 

Tabulka 3.12.5.2 — Rešerše výzkumných materiálů z projektu Naše společnost zpracované 
v roce 2010 

Požadované téma Zadavatel 

kvalitativní výzkum student Zlín 
Důvěra institucím - posl. 10 let doc. Tuček, SOÚ AV CR v.v.i. 
životní styl - sport  student  
TI - zdravotnictví min. zdravotnictví 
Důvěra Klaus, Dienstbier, 90. léta NRSR 
placení útraty v restauraci  AMI Communications 
radar ISS FSV UK 
názory na kapitalismus  ČMKOS 
časové řady preference  student 
období komunismu na Slovensku p. Pauer 
celoživotní vzdělávání p. Hovjacká 
preference a náboženská příslušnost Lidové noviny  
postoje české veřejnosti k cizincům 2008 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje 
volební preference a Senát 1993-2001 p. Sláma 
potraty student 
církve studentka IKSŽ, FSV 
postoj k EU student 
církve student FSV České Budějovice 
důchody, daně, volba prezidenta, sociální 
politika, školné redaktor deníku Blesk 
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Požadované téma Zadavatel 

volební preference francouzský novinář  
válka v Iráku studentka 
extremismus studentka ZČU 
prestiž zaměstnání studentka 
válka v Afghánistánu student 
témata veřejného mínění v období před 
volbami politička KDU-ČSL 
téma charity Rakouské velvyslanectví 
zahraniční politika ČR od r. 1989, NATO,EU Universität Rostock 
média studentka 
venkov Centrum pro spolupráci VŠ a moravského venkova 
uživatelé mobilních telefonů studentka FHS UK 
trest smrti studentka 
různé z roku 1991 studentka FSV UK 
volební preference 2010 Masarykova univerzita, politologie 
politický vývoj, politické strany Masarykova univerzita 
ombudsman FSV UK 
dětské sny MF DNES 
lustrační zákon doktorand politologie Univerzity v Bratislavě 
eutanázie studentka (Most) 
volební preference důchodců studentka 
tolerance k cizincům Dr. Klicperová 
HIV/AIDS studentka  

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

 
Výsledky průzkumů projektu Naše společnost byly i v roce 2010 pracovníky CVVM pravidelně 

prezentovány a komentovány ve všech druzích médií.  
Primární datové soubory z výzkumů jsou společně s těmi z předchozích let pro nekomerční využití 
volně dostupné v Sociologickém datovém archivu SOÚ AV ČR, v.v.i., na stránkách 

http://archiv.soc.cas.cz/. 
 

Další výzkumná činnost 
 
Kromě pravidelných šetření projektu Naše společnost provádělo CVVM v roce 2010 také speciální 

výzkumy pro další oddělení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., a pro vnější zadavatele z řad 
institucí státní správy či výzkumných organizací a univerzit, včetně zahraničních. Prostřednictvím 

těchto projektů se CVVM jako celek i jeho jednotliví pracovníci a pracovnice zapojili na jedné straně 
do projektů základního badatelského výzkumu, na druhé straně také do aplikovaného výzkumu 

včetně těch realizovaných v rámci komerční činnosti.  

CVVM v roce 2010 zpracovalo celkem 3 závěrečné výzkumné zprávy k zadaným zakázkám, a to pro 
Český statistický úřad (Obraz ČSÚ u české veřejnosti 2010, 1.3.2010, 186 s.); pro Stranu zelených 

(Sekundární analýza – Elektorát Strany zelených, 12. 5. 2010, 21 s.); a pro Přírodovědeckou fakultu 
UK Praha (Bydlení očima české veřejnosti 2010, 6. 12. 2010, 489 s.). 
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Tabulka 3.12.5.3 — Další výzkumy realizované CVVM v roce 2010 

Měsíc Téma výzkumu Zadavatel Typ 
Únor Obraz ČSÚ u české veřejnosti 2010 ČSÚ Praha Zakázka 

Březen 20 let vyrovnání se s předlistopadovou minulostí Newcastle University UK, dr. 
Roman David Zakázka 

Březen/ 
duben 

Samospráva malých obcí a jejich endogenní 
rozvojový potenciál J. Bernard  Grant SOÚ 

Květen Němčina v Čechách ISEA Praha, ing. T. Jelínek Zakázka 

Květen Sekundární analýza – Elektorát Strany zelených Strana zelených, pobočka 
Praha Zakázka 

Červen Povolební studie Univerzita Palackého 
Olomouc, doc. Lebeda Zakázka 

Červen Kontinuita a změna ve volebních chování v ČR 
v letech 1990-2009 L. Linek Grant SOÚ 

Červen Environmentální hodnoty, postoje a chování v ČR 
v historické a mezinárodní perspektivě M. L. Smith Grant SOÚ 

Červen  Hodnotová orientace voličů KSČM D. Kunštát Grant SOÚ 

Květen/ 
srpen 

Adaptace obyvatel na umístění hlubinného úložiště 
radioaktivních odpadů SÚRAO Praha + dr. Vajdová 

Zakázka + 
interní 

spolupráce 

Září Šetření cizinců o jejich příjmech, výdajích a 
remitencích ČSÚ Praha + Yana Leontiyeva 

Zakázka + 
interní 

spolupráce 

Září Samozásobitelství v ČR The Open University, Walton 
Hall, UK, dr. Jehlička Zakázka 

Říjen/ 
listopad 

Proměny forem a uspořádání partnerského a 
rodinného života z hlediska konceptu životních drah H. Hašková Grant SOÚ 

Listopad Percepce změn po vstupu do EU a Schengenského 
prostoru 

Univerzita J. E. Purkyně Ústí 
n.L., doc. Jeřábek zakázka 

Prosinec Šetření problematiky regionálních a sídelních 
preferencí (Bydlení očima české veřejnosti) 2010 

Přírodovědná fakulta UK 
Praha, doc. Drbohlav zakázka 

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

Díky svému tematicky rozsáhlému, dlouhodobému a kontinuálnímu charakteru je vědecký projekt 
zkoumání veřejného mínění Naše společnost v České republice ojedinělý a jeho výstupy jsou cenným 

materiálem pravidelně využívaným odbornou veřejností, studenty nebo žurnalisty. 
CVVM se v roce 2010 i nadále podílelo na mezinárodní spolupráci agentur pro výzkum veřejného 

mínění Central European Opinion Research Group (CEORG). 

 
Publikační aktivity  
 
Konference Parlamentní volby 2010: Otázky a analýzy 

Konference se konala dne 4. října 2010 v Akademickém konferenčním centru (Husova 4a, Praha 1). 
Moderátorem byl p. Martin Komárek a zúčastnilo se jí 19 přednášejících, 7 novinářů a 57 posluchačů. 

Na konferenci zazněly příspěvky v pěti blocích: 

I. blok - Interpretace výsledků parlamentních voleb 2010 

Vladimíra Dvořáková (Vysoká škola ekonomická) 
Michal Klíma (Metropolitní univerzita) 
Miroslav Novák (Fakulta sociálních věd UK, CEVRO Institut) 
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II. blok - Parametry volebního rozhodování 

Lukáš Linek (Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.): Co ovlivňuje volební účast? Vliv valenčních a 
pozičních úvah na volební účast v ČR 1996-2010 
Tomáš Lebeda (Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Univerzita Palackého): Vliv volebního 
systému na rozhodování voličů ve volbách 2010 
Miloš Brunclík (CEVRO Institut, Fakulta sociálních věd UK): Význam preferenčních hlasů ve 
volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2010 
Jan Červenka (CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.): Volby 2010 - percepce politiky a 
politických stran českou veřejností 

III. blok - Volby 2010 a zahraniční politika 

Karel Škácha (Analytické centrum): Zahraniční politika v programech českých politických 
stran 
Jan Jireš (Filozofická fakulta UK, CEVRO Institut): Sněmovní volby 2010 jako vítězství 
„havlovského konsensu“ v zahraniční politice? 
Michal Kořan (Ústav mezinárodních vztahů): Internacionalismus v české zahraniční politice: 
hegemonie nebo kompromis? 

IV. Blok - Mediální agenda a volební kampaň 

Pavel Herot (Media Tenor): Mediální agenda politických stran před volbami do PSP ČR v 
letech 2006 a 2010 
Tomáš Trampota (Fakulta sociálních věd UK): Politický paralelismus českých tištěných 
médií - kvalitativní analýza českých deníků před letošními volbami do PS 

Paulína Tabery (CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.): Volební kampaň očima české 
veřejnosti 

Eva Lebedová (Univerzita Palackého): Negativní kampaň ve volbách 2010 
V. blok - Diskuse o výzkumech stranických preferencí 

Jiří Vinopal (CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.) 
Jan Herzmann (Factum Invenio) 
Jan Hartl (STEM) 
Přemysl Čech (Median) 
moderování diskuze - Jindřich Krejčí (Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.) 

 

Časopis Naše společnost  
CVVM vydává odborný recenzovaný časopis Naše společnost (ISSN 1214-438X), který je obsahově 
zaměřen zejména na problematiku veřejného mínění v České republice. V roce 2010 byla v nákladu 

700 výtisků vydána dvě pravidelná čísla časopisu (8. ročník), která byla následně distribuována do 
knihoven, na univerzitní pracoviště, gymnázia, vědecké instituce, médiím, politickým institucím a 

soukromým zájemcům. (Elektronické verze článků jsou volně ke stažení na webových stránkách 

http://www.cvvm.cas.cz/.) 
 

Seznam recenzovaných článků 8. ročníku časopisu Naše společnost: 
NS 1/2010 
Hamplová, Dana. 2010. „Česká religiozita – církevní příslušnost a víra ve světle Sčítání lidu a dat ISSP 
2008.“ Naše společnost (1): 3-8. 

Šubrt, Jiří; Vinopal, Jiří. 2010. „K otázce historického vědomí obyvatel České republiky.“ Naše 

společnost (1): 9-20. 
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Brunclík, Miloš. 2010. „Pirátské strany: nový fenomén v politice.“ Naše společnost (1): 21-29. 
Kunštát, Daniel. 2010. „Pluralita paměti a komunistická minulost: Česká veřejnost a její reflexe roku 

1989 a polistopadového vývoje.“ Naše společnost (1): 29-39. 

Štípková, Martina. 2010. „Hana Hašková, Zuzana Uhde (eds.): Women and Social Citizenship in Czech 
Society: Continuity and Change.“ Recenze. Naše společnost (1): 40-41. 

 
NS 2/2010 
Vávra, Martin. 2010. „Náboženství a kvalita života – Psycho-sociální předpoklady.“ Naše společnost. 
(2): 3-10. 

Linek, Lukáš. 2010. „Zhodnocení valenční teorie volebního chování na základě otevřených otázek 

ohledně důvodů volební neúčasti.“ Naše společnost (2): 11-20. 
Šafr, Jiří; Patočková, Věra. 2010. „Trávení volného času v ČR ve srovnání s evropskými zeměmi.“ 

Naše společnost (2): 21-27. 
Reifová, Irena. 2010. „Pojem popkulturního občanství jako teoretický rámec studia populární kultury 

v socialistické a post-socialistické společnosti.“ Naše společnost (2): 28-35. 

 
Další publikace 

 
Pracovníci CVVM přispěli kapitolami do publikace Jaká je naše společnost? Otázky, které si často 
klademe...; jejíž vydání bylo podpořeno z prostředků výzkumného záměru Sociologického ústavu AV 
ČR, v.v.i.: 

Vinopal, Jiří. 2010. „Veřejné mínění: chválu nebo opovržení?“, s. 35-47. 

Červenka, Jan. 2010. „Jsme ze zvyku sociálněekonomickými pesimisty?“, s. 48-64. 
 

Obrázek 3.12.5.1 – Webové stránky CVVM - www.cvvm.cas.cz/ 
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3.12.6. Národní kontaktní centrum — Ženy a věda (NKC) 

Národní kontaktní centrum – ženy a věda (NKC-ŽV) je projekt financovaný Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR v rámci programu EUPRO, který se zasazuje o zlepšení postavení žen a 

mladých lidí ve vědě a rozvoj genderové rovnosti v akademickém prostředí. Vychází z předpokladu, 
že vyšší participace žen ve vědě a zahrnutí genderového pohledu do vytváření vědecké znalosti jsou 

nutnými předpoklady pro to, aby vznikala originální, udržitelná a společensky přínosná věda. NKC-ŽV 
kombinuje výzkumnou, podpůrnou a advokační činnost. Do podpůrné a advokační linie spadá 

prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže a vytváření příznivějších podmínek pro mladé lidi 

ve vědě. Výzkumně se zaměřujeme na genderové aspekty proměn vědecké práce a akademické 
mobility, souvislosti mezi pracovním a soukromým životem, na problematiku sexuálního obtěžování 

na vysokých školách a téma veřejné vykazatelnosti vědy a výzkumu. Projekt je disciplinárně ukotven 
v oblasti sociologie vědy a produkce znalosti a v oblasti veřejné politiky.  

 

Obrázek 3.12.6.1 – Webové stránky NKC - http://www.zenyaveda.cz/ 
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Za dva nejdůležitější počiny projektu NKC-ŽV v oblasti vědních politik v roce 2010 lze považovat 
změnu pravidel GA ČR pro postdoktorské granty týkající se možnosti přerušit či odložit začátek 

řešení grantu z důvodu těhotenství a rodičovství, jež byla iniciována NKC-ŽV. Druhým počinem bylo 

zahrnutí genderové dimenze do rezoluce Rady konkurenceschopnosti ze dne 19. 11. 2010 
k dokumentu Europe 2020 Flagship Initiative: „Innovation Union“: Accelerating the transformation of 

Europe through innovation in a fast changing world, a to prostřednictvím členství v Resortní 
koordinační skupině – VaV MŠMT. 

V roce 2010 byly vydány tři publikace, a to Monitorovací zpráva o postavení žen v české vědě za rok 
2009 Hany Tenglerové, kniha rozhovorů Akademické duety: o profesním a soukromém životě ve vědě 

editorky Marty Vohlídalové a studie Sexuální obtěžování ve vysokoškolském prostředí: analýza, 

souvislosti, řešení kolektivu autorek Kateřina Šaldová, Barbora Tupá a Marta Vohlídalová. První 
publikace se zaměřuje zejména na analýzu stavu genderové rovnosti a aktivit (či spíše neaktivit) na 

jejich podporu ze strany státních a veřejných orgánů, VŠ a VaV institucí. Druhá přístupnou formou 
rozhovorů nabízí vhled do problematiky soužití akademických párů v různých fázích vědecké dráhy a 

v různých oborech bádání. Publikace bude díky podpoře MŠMT dostupná i v anglickém jazyce a 

distribuována partnerským organizacím v zahraničí. Poslední ze zmíněných publikací představuje 
výstupy výzkumu, jehož cílem bylo zmapovat výskyt sexuálního obtěžování v českém univerzitním 

prostředí a vypracovat doporučení pro vysoké školy, jak při potírání tohoto jevu postupovat.  
 

NKC-ŽV také zorganizovalo několik akcí pro širší i odbornou veřejnost, mezi nimi zejména Noc vědců 
a vědkyň: Proměny vědění: Za zrcadlem znalostní společnosti III, která se konala dne 24. 9. 2010 a 

nabídla kritickou diskusi o konceptu společnosti vědění. Zaměřila se především na alternativy 

k současným politikám, které staví na privatizaci veřejné sféry. Diskutovány byly také možnosti 
zapojení občanů a občanek do utváření veřejného prostoru. NKC-ŽV se podílelo ve spolupráci s FSS 

MU na organizaci mezinárodní konference Migrations 2010 – Knowledge Production/Policy Making 
v Telči. Vedle realizace druhého ročníku Ceny Milady Paulové, kterou udílí ministr školství, mládeže 

a tělovýchovy, proběhla v roce 2010 i řada výstav prezentujících první ročník a nominované za rok 
2009 v prostorách vysokoškolských institucí. NKC-ŽV se také plakátovou výstavou Akademické páry 

účastnilo Týdne vědy a techniky, který každoročně organizuje AV ČR pro širokou veřejnost.  

 
V roce 2010 spustilo NKC-ŽV mentoringový projekt zaměřený na studentky středních škol, které mají 

zájem o studium vysoké školy technického zaměření. Cílem projektu je napomoci destereotypizovat 
studijní a výzkumné obory, které jsou tradičně chápány jako mužský obor (zejména technické 

obory), a podpořit dívky v jejich rozhodnutí tyto obory studovat. Mentoringový program je postaven 

na spolupráci vysokoškolské studentky se středoškolskou studentkou (projektu se účastní 19 párů). 
Centrum na tomto projektu spolupracuje s pěti universitními pracovišti v Praze a Brně.  

 
Více informací o aktivitách NKC-ŽV v roce 2010 je k dispozici ve výroční zprávě NKC-ŽV na 

internetových stránkách NKC-ŽV: 
http://www.zenyaveda.cz/html/index.php?s1=1&s2=7&s3=3&lng=12.  
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3.12.7. CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)  
CEJSH je veřejně přístupná bibliografická databáze pro oblast humanitních a společenských věd 
vytvořená na základě společné deklarace předsedů Akademií věd České republiky, Maďarska, Polska 

a Slovenska z 30. října 2003, jejímž posláním je prostřednictvím společného internetového portálu 
(http://cejsh.icm.edu.pl/) prezentovat vědecké výsledky dosažené v členských zemích V4 v oblasti 

humanitních a sociálních věd. V posledních letech se do projektu zapojily též redakce jednotlivých 
vědeckých časopisů vydávaných v sedmi dalších středo- a východoevropských zemích. V současné 

době databáze zahrnuje abstrakty z 297 vědeckých časopisů, z čehož 39 je z České republiky.  

V roce 2010 došlo k obměně složení mezinárodní redakční rady i ke změně sídla hlavní redakce. 
Novým šéfredaktorem CEJSH byl jmenován Dr. Miłosz Sosnowski, hlavní redakce CEJSH se přesunula 

do Biblioteka Kórnicka PAN v Poznani. Funkci zástupce ČR v mezinárodní redakční radě vykonává od 
roku 2009 člen Akademické rady AV ČR PhDr. Jiří Beneš. Výkonná redakce CEJSH pro ČR působí od 

1. ledna 2007 v Tiskovém a edičním oddělení SOÚ AV ČR, v.v.i. 

 
Obrázek 3.12.7.1 – Webové stránky CEJSH - http://cejsh.icm.edu.pl/ 
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Ve spolupráci s Meziodvětvovým centrem pro matematické a výpočtové modelování Varšavské 
univerzity (ICM UW) byly v roce 2010 zahájeny významné technické změny CEJSH. Na základě 

doporučení mezinárodní redakční rady CEJSH, která se sešla 23. 4. 2010 ve Varšavě, schválili 

představitelé Akademií věd Visegrádské skupiny na schůzce konané na zámku Třešť 23.–24. 9. 2010 
připojení databáze CEJSH k platformě YADDA. V posledním čtvrtletí roku 2010 byla celá původní 

databáze transformována do nového úložiště a národní redakce zahájily testování nového softwaru 
DeskLight pro editaci dat. 

3.13. Popularizační aktivity 

Popularizační aktivity Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., zahrnují především pravidelné vydávání 

tiskových zpráv z výsledků výzkumu veřejného mínění Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), 
dále pak vydávání sociologického webzinu SOCIOweb, pořádání otevřených dveří a participace na 

popularizačních programech v rámci AV ČR. SOÚ AV ČR, v.v.i., také organizuje veřejně přístupné 
semináře vědeckých pracovníků a pracovnic, pravidelně aktualizuje internetové stránky ústavu, 

vydává publikace pro veřejnou popularizaci vědecké kariéry, distribuuje publikace a spolupracuje s 
médii. 

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.  

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. 

2010 bylo publikováno 12 tematicky zaměřených čísel. 
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Obrázek 3.13.1 — Počet stažení kopií ve formátu pdf během prvního měsíce po vydání v roce 
2009 a 2010 

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

V roce 2010 zaznamenal Socioweb na svých stránkách přes stodvacet tisíc návštěv (přesně 122 473) 

od 50 042 unikátních návštěvníků, což představuje stejný počet návštěvníků jako v loňském roce.  
Další statistikou, s jejíž pomocí hodnotíme návštěvnost webu a čtenost časopisu, je zjišťování, kolik 

kopií časopisu ve formátu pdf je stahováno ze stránek SOCIOwebu, viz Obrázek 3.13.1. Důvodem pro 
použití srovnání v počtu stažených kopií ve formátu pdf je skutečnost, že 80 procent návštěv bylo 

kratších 30 sekund. Ona půlminuta na jednu návštěvu je příliš krátký čas na přečtení článku, ale je 
to více než dostatečná doba ke stáhnutí nového čísla SOCIOwebu ve formátu pdf. 

 

Zároveň nelze brát počet stažení jednotlivých čísel jako jediný počet jejich čtenářů. Kromě 
stahování ve formátu pdf ze stránek SOCIOwebu je nezanedbatelné množství čísel také rozesíláno 

elektronickou poštou.  
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Obrázek 3.13.2 — Webová prezentace SOCIOwebu 

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

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. 

3.13.4. Internetové stránky ústavu 

Internetové stránky SOÚ AV ČR, v.v.i., (www.soc.cas.cz, http://sreview.soc.cas.cz, 

http://archiv.soc.cas.cz, http://www.cvvm.cas.cz, http://zenyaveda.cz, http://studie.soc.cas.cz, 
http://publikace.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. 
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Obrázek 3.13.4.1 — Webová prezentace www.soc.cas.cz 

 
 

V roce 2010 zaznamenaly stránky www.soc.cas.cz 47 839 unikátních návštěvníků, což znamená, že 
bez ohledu na to, kolikrát se během jednoho kalendářního dne ze svého počítače libovolný čtenář 

připojí na stránky, započte se mu za tento den pouze jedna návštěva. Celkový počet zobrazených 
stránek je 292 800, započítávají se tedy i opakovaná zobrazení jedné stránky. Průměrná doba, 

kterou návštěvníci strávili prohlížením si této stránky či skupiny stránek, jsou 2 minuty a 28 sekund.  
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Obrázek 3.13.4.1 — Počet zobrazení stránek webu 
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Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 

 
Návštěvníci webu navštěvují stránky SOÚ AV ČR, v.v.i., nejčastěji přes vyhledavače (68 %). Nejvíce 

používaná klíčová slova jsou „sociologický ústav“, „sociologický časopis“, „sociologický ústav av čr“, 
„sociologie“, „sociologicky ustav“, „sociologický ústav akademie věd“. Dále pak jsou to přímé 

návštěvy (18 %) a 14 % návštěvníků vstupuje na www.soc.cas.cz přes jiné stránky. 

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 2010 pracovníci Sociologického ústavu AV ČR, 

v.v.i., např. publikovali desítky článků v novinách a časopisech pro veřejnost. 
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3.13.7. Semináře ústavu 

V r. 2010 ústav uspořádal dva cykly veřejně přístupných odborných seminářů a diskusí, které 
zaznamenaly příznivý ohlas a vysokou návštěvnost. Celkem bylo zorganizováno 9 seminářů. 

 
Přehled seminářů: 

 

• Marta Vohlídalová, Kateřina Šaldová, Barbora Tupá: Sexuální obtěžování ve vysokoškolském 

prostředí: studie vybrané fakulty pražské vysoké školy; 

• Hana Hašková, Zuzana Uhde, Kateřina Pulkrábková, Michaela Vojtková: Ženy a sociální 
občanství v české společnosti; 

• Jana Vobecká: Prostorová dynamika obyvatel v České republice po roce 1989; 

• Tomáš Kostelecký: Problémové čtvrti ve městě a politiky k jejich regeneraci - případ Prahy 

• Josef Basl: Vnímání příjmových nerovností v ČR podle ISSP; 

• Tomáš Katrňák, Natalie Simonová: Vzdělanostní mobilita v ČR v letech 1989 až 2009; 

• Martina Mysíková: Nerovnosti příjmů v párech v České republice a evropských zemích; 

• Vladimír Benáček: The Role of Economic and Institutional Factors in the Growth of Family 

Businesses in Europe; 

• Romana Benešová: Zdroje věkové identity dospělých v České republice. 

 

 

3.13.8. Den otevřených dveří 

V rámci Týdne vědy a techniky, který se konal od 1. do 7. 
listopadu 2010, uspořádal Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 

ve čtvrtek 1. listopadu 2010 od 9.00 do 17.00 hodin Den 

otevřených dveří. Pro návštěvníky byly uspořádány 
skupinové exkurze s navazující besedou. Přednášejícími byli 

zástupci výzkumných oddělení SOÚ AV ČR, v.v.i., a 
pracovnice Tiskového a edičního oddělení a Sociologické 

knihovny. Tématem bloku přednášek bylo nejprve 

představení činnosti SOÚ AV ČR, v.v.i., jako celku, poté 
vystoupili zástupci dvou výzkumných oddělení s informací o 

oddělení a o aktuálně řešených projektech a na závěr byla 
připravena výstava publikací pracovníků ústavu a exkurze v 

Sociologické knihovně a studovně.  
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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 roce 2010 v průměru 90,8 pracovníků. Při přepočtu fyzického 

počtu pracovníků na úvazek 1,00 činil v roce 2010 v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i., průměrný 
přepočtený počet pracovníků 81,2. 64 pracovníků tvořilo kmenový pilíř ústavu spjatý s výzkumným 

záměrem a 17,2 pracovníků bylo zaměstnáno v režimu přijetí na řešení projektů.  

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

AV ČR, v.v.i. Data jsou dále uváděna v průměrném přepočteném počtu na 1,00 úvazek, viz Obrázek 
4.1.1, Tabulka 4.1.1, a Tabulka 4.1.2 

Z celkového počtu 81,2 pracovníků činil podíl atestovaných pracovníků dle Kariérního řádu 62,1 % 

(50,42 pracovníků) a podíl ostatních pracovníků činil 37,9 % (30,78 pracovníků). Podrobné zastoupení 
pracovníků v jednotlivých kategoriích znázorňuje Obrázek 4.1.1 a Tabulka 4.1.1.  

 
Obrázek 4.1.1 — Struktura pracovníků dle kategorií 
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Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 

Poznámka: N = 81,2 pracovníků (průměrný přepočtený počet za rok 2010 při přepočtu fyzického 
počtu pracovníků na úvazek 1,00) 
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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. 

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

Kvalifikační stupeň počet % 
Atestovaní pracovníci  50,42 62,1% 
5. Vedoucí vědecký pracovník 5,43 6,7% 
4. Vědecký pracovník 14,40 17,7% 
3b. Vědecký asistent 5,24 6,5% 
3a. Postdoktorand 4,95 6,1% 
2. Doktorand 20,40 25,1% 
1. Odborný pracovník VaV  0,00 0,0% 

Nepodléhající atestacím 30,78 37,9% 
5. Odborný pracovník — VŠ  17,86 22,0% 
4. Odborný pracovník — SŠ       5,75 7,1% 
3. Technicko-hospodářský pracovník 6,17 7,6% 
2. Dělnické profese 1,00 1,2% 

Celkem atestovaní a ostatní pracovníci  81,20 100,0% 
Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
Poznámka: N = 81,2 pracovníků (průměrný přepočtený počet za rok 2010 při přepočtu fyzického 

počtu pracovníků na úvazek 1,00) 

 
Z pohledu věkové struktury v průměrném přepočteném počtu pracovníků je Sociologický ústav AV 

ČR, v.v.i., řazen mezi pracoviště s mladší věkovou strukturou. V Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i., 
je 70,1 % pracovníků mladších 40 let (20,3 % ve věku do 30 let, 49,9 % ve věku 31—40 let), 10,4 % 

tvoří pracovníci ve věku 41—50 let, 10,1 % pracovníci ve věku 51—60 let a 9,3 % pracovníci starší 60 
let. Věková struktura, viz Tabulku 4.1.2, je sledována v průměrném přepočteném počtu pracovníků 

podle věku a pohlaví.  

Tabulka 4.1.2 — Věková struktura pracovníků podle věku a pohlaví, absolutní počty 

Věková struktura věk do 30 let 31—40 41—50 51—60 nad 60 let celkem 

muži 4,53 16,46 2,00 1,08 3,56 27,63 
ženy 11,93 24,04 6,47 7,13 4,00 53,57 

celkem 16,46 40,50 8,47 8,21 7,56 81,20 
Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 

Poznámka: N = 81,2 pracovníků (průměrný přepočtený počet za rok 2010 při přepočtu fyzického 
počtu pracovníků na úvazek 1,00) 
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Také z demografického pohledu, kdy neuvažujeme v průměrném přepočteném počtu pracovníků, ale 

použijeme statický pohled k 31. 12. 2010, tvoří pracovníci Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., 
mladou věkovou strukturu. Z následujícího obrázku 4.1.2., který znázorňuje pracovníky po pětiletých 

věkových skupinách, je vidět, že největší podíl pracovníků tvoří ženy, a to 69 % (67 pracovnic), muži 
tvoří 31 % (30 pracovníků). Největší zastoupení žen je ve věku 30—34 let (26 pracovnic), muži ve 

stejné věkové kategorii tvoří 7 pracovníků. Muži jsou nejvíce zastoupeni ve věkové kategorii 35—39 
let (11 pracovníků), ženy ve stejné věkové kategorii tvoří 7 pracovnic. Průměrný věk žen je 36,8 let 

a mužů 39,3 let. 

Obrázek 4.1.2 — Pracovnice a pracovníci SOÚ AV ČR, v.v.i., podle pohlaví a věku k 31. 12. 
2010, absolutní četnosti 
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Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 

Poznámka: N = 97 pracovníků (fyzický počet k 31. 12. 2010) 
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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 2010 Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., provozoval hlavní činnost s rozpočtem 84 183 tis. Kč a 

výsledek hospodaření z této činnosti v roce 2010 činil 0,08 tis. Kč. 

 

Obrázek 5.1.1 — Struktura financování hlavní činnosti 

Účelová dotace; 
40,99%

Dotace ze 
zahraničí; 2,08%

Ostatní výnosy; 
10,15%

Institucionální 
dotace; 46,78%

 
 

Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
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Struktura financování činnosti Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., byla tvořena institucionální dotací 
na výzkumný záměr v celkové výši 39 383 tis. Kč, účelovou dotací poskytnutou na řešení 30 projektů 

poskytovateli v ČR ve výši 34 504 tis. Kč, účelovou dotací ze zahraničí na řešení 3 zahraničních 

projektů a 1 projektu strukturálních fondů ve výši 1 748 tis. Kč a ostatními výnosy v celkové výši 8 
548 tis. Kč (prodej publikací, zakázky hlavní činnosti, úroky, kursové výnosy, odpisy, použití fondů 

atd.). 
S ohledem na charakter činnosti Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., byla struktura financování 

tvořena z 46,78 % institucionální dotací na výzkumný záměr, 43,06 % projektovou činností a 10,15 % 
ostatními výnosy. 

 

Projektová činnost Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., byla v roce 2010 podpořena 34 projekty s 
účelovou dotací v celkové výši 36 252 tis. Kč. Hlavním poskytovatelem účelové dotace na řešení 

projektů v roce 2010 byla Grantová agentura ČR s poskytnutou dotací ve výši 14 543 tis. Kč na řešení 
13 projektů, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR s dotací 13 319 tis. Kč na řešení 7 

projektů. Dále projektovou činnost podpořila Grantová agentura AV ČR na řešení 7 projektů s dotací 

ve výši 3 423 tis. Kč, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR podpořilo 2 projekty s celkovou dotací 2 909 
tis. Kč, Ministerstvo vnitra ČR poskytlo dotaci ve výši 310 tis. Kč na řešení 1 projektu. Evropská 

komise podpořila výzkum dotací ve výši 1 748 tis. Kč na řešení 3 zahraničních projektů a 1 projektu 
strukturálních fondů. 

 

Obrázek 5.1.2 — Struktura financování výzkumného záměru a projektové činnosti dle 
poskytovatelů (zdroje v tis. Kč)  

GA AV ČR; 3423; 
9%

GA ČR; 14 543; 
40%

MŠMT; 13 319; 
37%

MMR; 2 909; 8%

EU; 1 748; 5%

MV; 310; 1%

 

 
Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
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5.2. Hospodářský výsledek roku 2010 

Z hlediska struktury nákladů vynaložil Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., na hlavní činnost ústavu 
náklady v celkové výši 84 182,77 tis. Kč, z toho věcné náklady činily 34,58 %, tj. 29 111,31 tis. Kč, a 

osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonného pojištění a ostatních sociálních nákladů) 65,42 %, 
tj. 55 071,46 tis. Kč. Průměrný výdělek pracovníků Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., v roce 2010 

činil 35 898,- Kč. Podrobnější struktura nákladů a výnosů včetně % vyjádření je uvedena níže 
v tabulce 5.2.1. 

Tabulka 5.2.1 — Hospodářský výsledek roku 2010 

Položka rozpočtu Celkem v tis. Kč. % 

501 - Spotřeba materiálu 3 930 4,67% 

502 - Spotřeba energie  516 0,61% 

503 - Spotřeba ostatních nesklad. dodávek 381 0,45% 

511 - Opravy a udržování 5 019 5,96% 

512 - Cestovné 2 378 2,82% 

513 - Náklady na reprezentaci 58 0,07% 

518 - Ostatní služby 13 128 15,59% 

521 - Mzdové náklady 41 420 49,20% 

524 - Zákonné sociální pojištění 11 893 14,13% 

527 - Zákonné sociální náklady 1 743 2,07% 

528 - Ostatní sociální náklady 15 0,02% 

531 - Daň silniční 4 0,00% 

538 - Ostatní daně a poplatky 2 0,00% 

545 - Kurzové ztráty 18 0,02% 

549 - Jiné ostatní náklady 2 220 2,64% 

551 - Odpisy dlouh. nehmot. a hmot.majetku 1 406 1,67% 

581 - Poskytnuté členské příspěvky  52 0,06% 

N 
Á 
K 
L 
A 
D 
Y 
 

Celkem Náklady 84 183 100,00% 

601 - Tržby za vlastní výrobky 197 0,23% 

602 - Tržby z prodeje služeb 1948 2,31% 

611 - Změna stavu - nedokončená zakázka 95 0,11% 

613 - Změna stavu zásob výrobků -26 -0,03% 

641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 24 0,03% 

644 - Úroky 166 0,20% 

645 - Kurzové zisky 19 0,02% 

648 - Zúčtování fondů 6 146 7,30% 

649 - Jiné ostatní výnosy 1 727 2,05% 

691 - Příspěvky a dotace  73 887 87,77% 

V 
Ý 
N 
O 
S 
Y 

Celkem Výnosy 84 183 100,00% 

Hospodářský výsledek 0 0,00% 
Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
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6. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ ČINNOSTI SOCIOLOGICKÉHO ÚSTAVU 
AV ČR, v.v.i. 

a. Střednědobý výhled zapojení do evropského výzkumu 

V průběhu roku 2010 Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., podal 3 návrhy v rámci výzev zapojení do 
programů Strukturálních fondů a 3 projekty v rámci výzev 7. rámcového programu.  

 
Strukturální fondy 
 

• 1 projekt byl podán do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci prioritní 

osy Mezinárodní spolupráce (konvergence) — oblast podpory 4.5a.1 Mezinárodní spolupráce; 

• 2 projekty byly podány do Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost 

(OPVK). Projekty byly podány: 

• 1 projekt v rámci Prioritní osy 1 — Počáteční vzdělávání — Oblasti podpory 1.1 
Zvyšování kvality ve vzdělávání; 

• 1 projekt v rámci Prioritní osy 2 — Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj — oblasti 
podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji. 

 

7. rámcový program 
 

• 1 projekt byl podán do programu FP7 Science in Society Work Programme, SiS-2010-1.1.1-2 
The role of Ethics under EU policy and law: EU policy in the making; 

• 2 projekty byly podány do programu FP7 Cooperation Work Programme: Socio-Economic 

Science and the Humanities, area Socio-economics development trajectories:  

• 1 projekt v rámci SSH.2010.2.1-2 - Local welfare systems favouring social 

cohesion; 

• 1 projekt v rámci project SSH.2010.2.1-1 - Creating and adapting jobs in Europe 

in the context of a socioecological transition. 

 

b. Zajištění zdrojů pro výzkum  

Předpokládaný budoucí vývoj Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., v dlouhodobém horizontu je silně 

závislý na přijaté Reformě financování 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: 
 

• růst vědecké kvalifikace pracovníků Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.; 

• růst počtu vědeckých publikací a zvyšování jejich kvality; 
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• 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., udržuje poměr institucionálního financování — dotace na výzkumný 

záměr oproti projektové činnosti a dalším aktivitám a výnosům v rámci hlavní činnosti v poměru 
zhruba cca 50:50. V roce 2010 získal 53,22 % financování své činnosti z jiných zdrojů než dotací od 

zřizovatele. Tento dlouhodobý stav velmi pozitivně stimuluje rozvoj Sociologického ústavu AV ČR, 

v.v.i., a umožnil převod části institucionální dotace ve výši 1 200 tis. Kč do Fondu účelově určených 
prostředků na podporu Výzkumného záměru v roce 2011, vzhledem ke snížené dotaci.  

 

Obrázek 6. 1 — Struktura financování v letech 1999—2010, %  
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Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
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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. 

Základní výsledky publikované formou tiskových zpráv jsou volně dostupné na stránkách CVVM SOÚ 
AV ČR, v.v.i. Jsou pravidelně využívané médii, státní správou i ekologickými organizacemi, viz 

http://www.cvvm.cas.cz/. 

 
Pracovníci Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., se také účastní práce Pracovní skupiny pro dialog o 

hlubinném úložišti. Pracovní skupina je zřízena za podpory MPO ČR v součinnosti s MŽP ČR za účelem 
posílení transparentního procesu výběru vhodné lokality pro hlubinné úložiště jaderného odpadu a 

vyhořelého jaderného paliva produkovaného na území České republiky s respektováním zájmů 
veřejnosti. Jedná se o sdružení představitelů zainteresovaných stran v oblasti nakládání s 

radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v České republice. Zahrnuje představitele 

místních samospráv z dotčených lokalit zvažovaných pro hlubinné úložiště, zodpovědných státních 
institucí, nevládních ekologických iniciativ a odborníky v humanitních i technických oborech a 

zástupce Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., se účastní této práce na pozici předsedy skupiny. 

7.2. Aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů 

a. Vlastnické vztahy 

V roce 2010 v areálu Jilská–Husova, jehož je Sociologický ústav 1/3 spoluvlastníkem, byla ukončena 

rekonstrukce prostor, které byly v minulých letech komerčně pronajímané. Dne 24. 5. 2010 bylo 
slavnostně otevřeno Akademické konferenční centrum. AKC bylo vybudováno především pro 

konference, workshopy a semináře pracovníků Akademie věd. Jeho prostory mohou také využívat 
vysokoškolští pracovníci i neakademické komerční subjekty pro pořádání dalších konferenčních 

aktivit, jako jsou tiskové konference, firemní prezentace, školení, různé kurzy apod.  

 
Současně byly vybudovány 3 kanceláře pro potřeby Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., pro zajištění 

odpovídajících standardů vybavenosti kancelářských prostor pro zaměstnance.  
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b. Pracovní vztahy a odbory 

Pracovníky Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., zastupuje základní organizace Odborového svazu 

pracovníků vědy a výzkumu v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i. Pracovněprávní podmínky 
pracovníků jsou ošetřeny Kolektivní smlouvou a Vnitřním mzdovým předpisem. 
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Příloha 1 – Zřizovací listina Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. 
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Příloha 2 – Zpráva auditora o ověření  účetní závěrky za rok 2010 
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Příloha 3 – Přehled publikační činnosti Sociologického ústavu AV 
ČR, v.v.i., v roce 2010 
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Tabulka 1 — Přehled publikační činnosti Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., za rok 
2010 

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

články v impaktovaných časopisech  cizojaz RIV 12  
články v impaktovaných časopisech  české RIV 6  
články v recenzovaných neimp. 
časopisech  cizojaz RIV 5  
články v recenzovaných neimp. 
časopisech  české RIV 25  
Ostatní články v odborných časopisech  cizojaz not RIV 2  
Ostatní články v odborných časopisech  české not RIV 18  
monografie recenzované cizojaz RIV 1  
monografie recenzované cizojaz not RIV 0  
monografie recenzované české RIV 5  
monografie recenzované české not RIV 7  
kapitola v monografii recenzované cizojaz RIV 9  
kapitola v monografii recenzované české RIV 41  
kapitola v monografii nerecenzované cizojaz not RIV 0  
kapitola v monografii nerecenzované české not RIV 2  
konferenční příspěvek v recenzovaném 
sb. cizojaz RIV 0  
konferenční příspěvek v recenzovaném 
sb. české RIV 4  
konferenční příspěvek v nerecenzovaném 
sb. cizojaz not RIV 2  
konferenční příspěvek v nerecenzovaném 
sb. české not RIV 1  
software  RIV 1  
recenze   RIV 13 do RIV jako O 
elektronický dokument   RIV 30  
elektronický dokument   not RIV 4  
uspořádání konference, workshopu, 
výstavy   RIV 27  
výzkumné zprávy   RIV 6 do RIV jako O 
výzkumné zprávy   not RIV 98  
novinový článek  not RIV 51  
dizertace  not RIV 1  
ostatní výsledky  RIV 1  
Celkem záznamů v databázi ARL/ASEP     372  
Z toho zařazeno do RIV     186   
 

Zdroj: on-line katalog IPAC:: http://library.sk/i2/i2.entry.cls?ictx=cav, ke dni  14. 4. 2011 
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Články v impaktovaných časopisech – cizojazyčné – RIV – 12 
 
 
0356709 - SOU-Z 2011 RIV GB eng J 
Basl, JosefG 
Effect of School on Interest in Natural Sciences: A comparison of the Czech Republic, 
Germany, Finland, and Norway based on PISA 2006.  
International Journal of Science Education. Roč. 33, č. 1 (2010), s. 145-157. ISSN 0950-
0693 
Grant: GA ČR GA403/08/0109 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Scientific literacy * International comparative studies * Interest in science 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Impakt faktor: 1.047, rok: 2009 

DOI: 10.1080/09500693.2010.518641  
 
0355729 - SOU-Z 2011 RIV CZ eng J 
Dudová, RadkaG 
The Framing of Abortion in the Czech Republic: How the Continuity of Discourse Prevents 
Institutional Change.  
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 46, č. 6 (2010), s. 945-975. ISSN 0038-
0288 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: abortion policy * body discourse * frame analysis 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Impakt faktor: 0.562, rok: 2009  
 
0346643 - SOU-Z 2011 RIV GB eng J 
Hamplová, DanaG - Le Bourdais, C. 
Visible minorities and ‘White’-‘non-White’ conjugal unions in Canadian Large Cities.  
Ethnic and Racial Studies. Roč. 33, č. 9 (2010), s. 1537-1560. ISSN 0141-9870 
Grant: GA ČR GA403/08/0720 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: intermarriage * race * visible minorities 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Impakt faktor: 1.245, rok: 2009 
http://dx.doi.org/10.1080/01419871003743405 

DOI: 10.1080/01419871003743405  
 
0346122 - SOU-Z 2011 RIV CZ eng J 
Chaloupková, JanaG 
The De-standardization of Early Family Trajectories in the Czech Republic: A Cross-cohort 
Comparison.  
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 46, č. 3 (2010), s. 427-451. ISSN 0038-
0288 
Grant: GA AV ČR(CZ) KJB700280802 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: life course de-standardization * family trajectory * sequence analysis 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Impakt faktor: 0.562, rok: 2009 
http://sreview.soc.cas.cz  
 
0356483 - SOU-Z 2011 RIV CZ eng J 
Krejčí, JindřichG 
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Approaching Quality in Survey Research: Towards a Comprehensive Perspective.  
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 46, č. 6 (2010), s. 1011-1033. ISSN 
0038-0288 
Grant: GA MŠk LA09010 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: survey research methods * survey accuracy * total survey error 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Impakt faktor: 0.562, rok: 2009 

http://sreview.soc.cas.cz/uploads/59721bea5c0b259680447db14fee230ccf19f1ce_KREJCI%
20SC2010-6-2.pdf  
 
0338615 - SOU-Z 2010 RIV GB eng J 
Křížková, AlenaG - Penner, A. - Petersen, T. 
The Legacy of Equality and the Weakness of Law: Within-job Gender Wage Inequality in the 
Czech Republic.  
European Sociological Review. Roč. 26, č. 1 (2010), s. 83-95. ISSN 0266-7215 
Grant: GA ČR GA403/05/2474; GA AV ČR IAA700280804 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: gender wage gap * labour market segregation * job-level inequality 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Impakt faktor: 1.210, rok: 2009 

Výsledek v RIV 
DOI: 10.1093/esr/jcp007  

 
0350779 - SOU-Z 2011 RIV GB eng J 
Linek, LukášG - Lacina, Tomáš 
Czech Republic.  
European Journal of Political Research. Roč. 49, 7-8 (2010), s. 939-946. ISSN 0304-4130 
Grant: GA ČR GAP408/10/0584 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Czech politics * political parties * Czech republic 
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy 
Impakt faktor: 1.518, rok: 2009 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1475-6765.2010.01948.x/abstract 

DOI: 10.1111/j.1475-6765.2010.01948.x  
 
0354846 - SOU-Z 2011 RIV CZ eng J 
Linek, LukášG - Lyons, Pat 
Party System Nationalization and Non-Uniform Vote Switching: Evidence from the Czech 
Republic.  
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 46, č. 3 (2010), s. 375-399. ISSN 0038-
0288 
Grant: GA ČR GA407/07/1395 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: party system nationalisation * vote switching * ecological inference 
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy 
Impakt faktor: 0.562, rok: 2009 

http://sreview.soc.cas.cz/uploads/c926357558e5bf662b62f54b2ba9293933f542c6_LinekLyo
nssoccas2010-3.pdf  
 
0352998 - SOU-Z 2011 RIV CZ eng J 
Lux, MartinG - Sunega, Petr 
Private rental housing in the Czech Republic: Growth and…?.  
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Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 46, č. 3 (2010), s. 349-373. ISSN 0038-
0288 
Grant: GA ČR GA403/09/1915 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: housing system * private rental housing * transition economies 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Impakt faktor: 0.562, rok: 2009 

http://sreview.soc.cas.cz/uploads/ba80d7abadad0ceb12b28890619601c58eaf9a03_LuxSun
egasoccas2010-3.pdf  
 
0353005 - SOU-Z 2011 RIV GB eng J 
Lux, MartinG - Sunega, Petr 
Interrelations between housing supply agents: the metropolitan housing market in Prague.  
Post-Communist Economies. Roč. 22, č. 1 (2010), s. 99-117. ISSN 1463-1377 
Grant: GA ČR GA403/09/1915 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: housing supply * market efficiency * transition economies 
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie 
Impakt faktor: 0.196, rok: 2009 
http://www.vse.cz/polek/abstrakt.php3?IDcl=728 

DOI: 10.1080/14631370903525629  
 
0353145 - SOU-Z 2011 RIV GB eng J 
Lux, MartinG - Sunega, Petr 
The future of housing systems after the transition: The case of the Czech Republic.  
Communist and Post-Communist Studies. Roč. 43, č. 2 (2010), s. 221-231. ISSN 0967-067X 
Grant: GA ČR GA403/09/1915 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: housing systems * housing policy * tenure preferences 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Impakt faktor: 0.456, rok: 2009 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MImg&_imagekey=B6VGF-502NJWK-1-
5&_cdi=6037&_user=4158498&_pii=S0967067X10000279&_origin=browse&_zone=rslt_list_it
em&_coverDate=06%2F30%2F2010&_sk=999569997&wchp=dGLbVlb-
zSkzS&md5=02fb4a6fd1e898509d4ad253d21c9048&ie=/sdarticle.pdf 

DOI: 10.1016/j.postcomstud.2010.04.001  
 
0351486 - SOU-Z 2011 RIV GB eng J 
Smith, MichaelG 
Perceived corruption, distributive justice, and the legitimacy of the system of social 
stratification in the Czech Republic.  
Communist and Post-Communist Studies. Roč. 43, č. 4 (2010), s. 439-451. ISSN 0967-067X 
Grant: GA MV VG20102013029; GA ČR GA403/08/0109 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Corruption * Social stratification * Social justice 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Impakt faktor: 0.456, rok: 2009 
http://dx.doi.org/10.1016/j.postcomstud.2010.10.005 

DOI: 10.1016/j.postcomstud.2010.10.005 
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Články v impaktovaných časopisech – čes. – RIV – 6 
 
 
0352520 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze J 
Čermák, DanielG - Stachová, Jana 
Zdroje institucionální důvěry v České republice.  
[Sources of Trust in Institutions in the Czech Republic.] 
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 46, č. 5 (2010), s. 683-717. ISSN 0038-
0288 
Grant: GA MMR WD -13-07-1 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: trust in institutions * political institutions * logistic regression 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Impakt faktor: 0.562, rok: 2009  
 
0342156 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze J 
Konečný, Tomáš - Basl, JosefG - Mysliveček, J. 
Přechod mezi střední a vysokou školou a role různých modelů přijímacích řízení.  
[Alternative Models of Entrance Exams and Access to Tertiary Education: A Simulation 
Study.] 
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 46, č. 1 (2010), s. 43-72. ISSN 0038-
0288 
Grant: GA ČR GA403/08/0109 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: higher education * entrance exams * educational equity 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Impakt faktor: 0.562, rok: 2009 

Výsledek v RIV 
 
0353000 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze J 
Lux, MartinG - Sunega, Petr 
Udržitelnost vývoje cen bytů v České republice.  
[The sustainability of house price trends in the Czech Republic.] 
Politická ekonomie. Roč. 58, č. 2 (2010), s. 225-252. ISSN 0032-3233 
Grant: GA ČR GA403/06/0915 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: house prices * housing market * house price indices 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Impakt faktor: 0.500, rok: 2009 
http://www.vse.cz/polek/abstrakt.php3?IDcl=728  
 
0346120 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze J 
Straková, JanaG 
Přidaná hodnota studia na víceletých gymnáziích ve světle dostupných datových zdrojů.  
[The Value – Added of Studying at Multi-year Gymnasia in the Light of Available Data 
Sources.] 
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 46, č. 2 (2010), s. 187-210. ISSN 0038-
0288 
Grant: GA ČR GA403/08/0109 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: student achievement * socioeconomic status * tracking 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Impakt faktor: 0.562, rok: 2009 
http://sreview.soc.cas.cz  
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0352999 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze J 
Sunega, PetrG - Lux, Martin 
Segmentace českých domácností a orientační prognóza počtu domácností ve vybraných 
právních formách bydlení a typech zástavby do roku 2020.  
[The Segmentation of Czech Households and a General Prognosis of the Number of 
Households in Selected Legal Forms of Housing and Types of Development until 2020.] 
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 46, č. 1 (2010), s. 3-41. ISSN 0038-
0288 
Grant: GA ČR GA403/09/1915 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: housing * consumption * housing classes 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Impakt faktor: 0.562, rok: 2009 

http://sreview.soc.cas.cz/uploads/3ca85b45f38a4359c344480fcb36a6a6886fa039_SUNEGAL
UXSc2010-1.pdf  
 
0346143 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze J 
Vajdová, ZdenkaG - Bernard, Josef - Stachová, Jana - Čermák, Daniel 
Síť institucionálních aktérů rozvoje malého města.  
[The Network of Institutional Actors in the Development of a Small Town.] 
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 46, č. 2 (2010), s. 281-299. ISSN 0038-
0288 
Grant: GA MŠk 2D06006 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: social network analysis * institutional actors in local development * Blatna 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Impakt faktor: 0.562, rok: 2009 
http://sreview.soc.cas.cz 
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Články v recenzovaných neimp. časopisech – cizojaz. – RIV – 5 
 
 
0347064 - SOU-Z 2011 RIV IE eng J 
Nešpor, ZdeněkG 
Attitudes towards Religion(s) in a ‘Non-believing’ Czech Republic.  
Anthropological Journal of European Cultures. Roč. 19, č. 1 (2010), s. 68-84. ISSN 1755-
2923 
Grant: GA ČR GA403/08/0720 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Religion * Czech Republic * atheism 
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie 

Výsledek v RIV 
DOI: 10.3167/ajec.2010.190106  

 
0343112 - SOU-Z 2011 RIV DE eng J 
Straková, JanaG 
Development of achievement disparities in Czech primary and secondary education.  
Journal for Educational Research Online/ Journal für Bildungsforschung Online. Roč. 2, č. 
1 (2010), s. 53-71. ISSN 1866-6671 
Grant: GA ČR GA403/08/0109 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Educational inequalities * Czech Republic * compulsory education 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.j-e-r-o.com/index.php/jero/article/view/82 

Výsledek v RIV  
 
0346882 - SOU-Z 2011 RIV SI slv J 
Mrčela, A. - Křížková, AlenaG - Nagy, B. 
Enakost spolov na trgih delovne sile v Republiki Češki, na Madžarskem in v Sloveniji v 
obdobju gospodarske tranzicije in pristopa k Evropski uniji.  
[Gender equality in labour markets in the Czech Republic, Hungary and Slovenia in a period 
of economic transition and EU Accession.] 
Teorija in Praksa. Roč. 47, č. 4 (2010), s. 646-670. ISSN 0040-3598 
Grant: GA AV ČR IAA700280804 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: gender at work * gender inequalities * employment policies 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

Výsledek v RIV  
 
 
0349218 - SOU-Z 2011 RIV SK eng J 
Uhde, ZuzanaG 
On Sources of Structural Injustice: A Feminist Reading of the Theory of Iris M. Young.  
Human Affairs. Roč. 20, č. 2 (2010), s. 151-166. ISSN 1210-3055 
Grant: GA ČR GAP404/10/0021 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Iris M. Young * critical theory of justice * oppression 
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy 
http://versita.metapress.com/content/u4kx375l313k/?p=15604142b3014f328f90d518f50e8
5acπ=0 

Výsledek v RIV 
DOI: 10.2478/v10023-010-0016-x  
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0352302 - SOU-Z 2011 RIV DE eng J 
Hašková, HanaG - Klenner, Ch. 
Why did distinct types of dual-earner models in Czech, Slovak and East German societies 
develop and persist.  
Zeitschrift für Familienforschung. Roč. 22, č. 3 (2010), s. 266-288. ISSN 1437-2940 
Grant: GA AV ČR IAA700280901; GA ČR GAP404/10/0021 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: dual earner model * institutionalism * Central and Eastern Europe 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

Výsledek v RIV  
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Články v recenzovaných neimp. časopisech – čes. – RIV – 25 
 
 
0351868 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze J 
Benáček, VladimírG 
Aspekty efektivnosti při volbě profese a školy: přizpůsobují se pražské střední školy 
potřebám podniků?.  
[Economic factors in the choosing of professions and schools: Do secondary schools in 
Prague accommodate to the demand?.] 
Lidé města. Revue pro etnologii, antropologii a etologii komunikace. Roč. 12, č. 3 (2010), 
s. 499-523. ISSN 1212-8112 
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA700280803; GA ČR GA403/08/1369 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: education * human capital * employment 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

Výsledek v RIV  
 
0356934 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze J 
Bernard, JosefG - Kostelecký, Tomáš 
Části obcí s vlastní samosprávou a bez ní: Vliv administrativního statusu části obce na její 
rozvoj.  
[Parts of Municipalities with Local Governments and without: The Impact of Administrative 
Status of Parts of Municipalities on their Development.] 
Acta politologica. Roč. 2, č. 3 (2010), s. 46-61. ISSN 1803-8220 
Grant: GA ČR GA403/09/1779 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: local development * small municipalities * small communities 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

Výsledek v RIV  
 
0347396 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze J 
Hamplová, DanaG 
Česká religiozita – církevní příslušnost a víra ve světle Sčítání lidu a data ISSP 2008.  
[Czech Religion – Church Membership and Faith: Census and ISSP 2008 survey.] 
Naše společnost. Roč. 8, č. 1 (2010), s. 3-8. ISSN 1214-438X 
Grant: GA ČR GA403/08/0720 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: religious affiliation * church attendance * magic 
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství 

Výsledek v RIV  
 
0356427 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze J 
Vávra, MartinG - Špaček, Ondřej - Čížek, Tomáš 
Český filmový divák. Sociologická charakterizace na základě kvantitativních šetření.  
[The Czech Cinemagoer: A Sociological Characterization Based on Quantitative Surveys.] 
Iluminace. Roč. 23, č. 4 (2010), s. 107-125. ISSN 0862-397X 
Grant: GA MŠk 2D06014 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: cultural consumption * cinema attendance * cultural capital 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

Výsledek v RIV  
 
 
0353981 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze J 
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Dudová, RadkaG - Hašková, Hana 
Diskursy, instituce a praxe péče o děti do tří let ve francouzsko-české komparativní 
perspektivě.  
[Discourses, Institutions and Practical Care Arrangements for Children under the Age of 
Three in a French-C zech Comparative Perspective.] 
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 11, č. 2 (2010), s. 36-47. ISSN 1213-0028 
Grant: GA AV ČR IAA700280901; GA ČR GAP404/10/0021 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: discoursee * institutionalism * childcare 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.genderonline.cz 

Výsledek v RIV  
 
0343110 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze J 
Straková, JanaG 
Dopad diferenciace vzdělávacích příležitostí v povinném vzdělávání na vývoj nerovností ve 
výsledcích žáků v ČR po roce 2000.  
[The impact of the differentiation of educational opportunities in compulsory education on 
the development of achievement disparities after the year 2000.] 
Pedagogika. Roč. 60, č. 1 (2010), s. 21-36. ISSN 0031-3815 
Grant: GA ČR GA403/08/0109 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Educational inequalities * Czech Republic * compulsory education 
Kód oboru RIV: AM - Pedagogika a školství 
http://userweb.pedf.cuni.cz/pedagogika/2010_1 

Výsledek v RIV  
 
0356547 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze J 
Čížek, TomášG 
Empirická sociologie filmu v Československu do roku 1989.  
[Empirical Sociology of Cinema in Czechoslovakia trough 1989.] 
Iluminace. Roč. 23, č. 4 (2010), s. 91-105. ISSN 0862-397X 
Grant: GA MŠk LA09010 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: cultural consumption * cinema attendance * cultural capital 
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví 

Výsledek v RIV  
 
 
0346843 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze J 
Uhde, ZuzanaG 
Feministický pohled na interkulturní dialog.  
[Feminist perspective on intercultural dialogue.] 
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 11, č. 1 (2010), s. 17-19. ISSN 1213-0028 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: intercultural dialog * feminism 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

Výsledek v RIV  
 
0348296 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze J 
Havelková, B. - Cidlinská, KateřinaG 
Genderové aspekty neúspěchu českých návrhů zákonů upravujících náhradní výživné na 
dítě.  
[The Gender Aspects of the Failure to Adopt a Law on State Advances on Child Maintenance 



 145 
 

Payments in the Czech Republic.] 
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 11, č. 1 (2010), s. 60-73. ISSN 1213-0028 
Grant: GA MŠk OK08007 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: advanced child maintenance * Czech political discourse * law 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.genderonline.cz 

Výsledek v RIV  
 
0346642 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze J 
Vojtíšková, KateřinaG 
Interakce rodiny a školy pohledem matek.  
[Family–School Interactions from a Mother´s Point of View.] 
Pedagogika. Roč. 60, č. 2 (2010), s. 115-126. ISSN 0031-3815 
Grant: GA MŠk 2D06014 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: focus groups * family * secondary education 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

Výsledek v RIV  
 
0356917 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze J 
Vobecká, JanaG 
Kam se Češi stěhují? Sociální a demografické charakteristiky residenční migrace.  
[Where do Czechs Move? Social and Demographic Characteristics of Residential Migration.] 
Demografie. Roč. 52, č. 4 (2010), s. 117-125. ISSN 0011-8265 
Grant: GA MŠk 2D06006 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: residential migration * suburbanization * demography 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

Výsledek v RIV  
 
0350844 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze J 
Bernard, JosefG 
Komunitní plánování sociálních služeb a problémy participace.  
[Community Care Planning and the Problem of Participation.] 
Sociální práce /Sociálna práca. Roč. 10, č. 3 (2010), s. 100-109. ISSN 1213-6204 
Grant: GA MŠk 2D06006 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: community planning * participation * social services 
Kód oboru RIV: AM - Pedagogika a školství 

Výsledek v RIV  
 
0355460 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze J 
Vávra, MartinG 
Náboženství a kvalita života – Psycho-sociální předpoklady.  
[Religiosity and quality of life-Psycho-social prerequisites.] 
Naše společnost. Roč. 8, č. 2 (2010), s. 3-10. ISSN 1214-438X 
Grant: GA ČR GA403/08/0720 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: religion * quality of life * alienation 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

Výsledek v RIV  
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Červinková, AliceG 
Nejistá sezona: spravování doktorského studia a ustavování počátku akademické dráhy.  
[Precarious season: Managing PhD programme and enacting the early stage of academic 
career.] 
Biograf. Roč. 16, č. 51 (2010), s. 3-28. ISSN 1211-5770 
Grant: GA AV ČR KJB700280907 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: mobility * postdocs * gender 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.biograf.org/clanky/members/clanek.php?clanek=v5101 

Výsledek v RIV  
 
0354003 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze J 
Uhde, ZuzanaG 
Obhajoba sociologie se stala obhajobou společnosti.  
[The defense of sociology becomes the defense of society.] 
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 11, č. 2 (2010), s. 57-61. ISSN 1213-0028 
Grant: GA AV ČR 1QS700280503 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Michael Burawoy * interview * public sociology 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.genderonline.cz 

Výsledek v RIV  
 
0353980 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze J 
Formánková, LenkaG - Křížková, Alena 
Odraz nejistot, znevýhodnění a marginalizace na trhu práce v biografických výpovědích žen 
s nízkým vzděláním.  
[Insecurities, Disadvantages, and Labour-market Marginalisation as Reflected in the 
Biographic Narratives of Women with Low Education.] 
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 11, č. 2 (2010), s. 23-35. ISSN 1213-0028 
Grant: GA AV ČR IAA700280804; GA ČR GAP404/10/0021; GA ČR GA403/09/1839 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: unskilled women * biographical research method * gendered labour-market 
segregation 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.genderonline.cz 
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0350775 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze J 
Kunštát, DanielG 
Pluralita paměti a komunistická minulost: Česká veřejnost a její reflexe roku 1989 a 
polistopadového vývoje.  
[Plurality of Memory and the Communist Past: the Czech Public, and its Reflection of 1989 
and Post-November Developments.] 
Naše společnost. Roč. 8, č. 1 (2010), s. 29-39. ISSN 1214-438X 
Grant: GA ČR GP407/09/P653 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: political systems * public opinion * communism 
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy 

Výsledek v RIV  
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Hašková, HanaG 
Práce a péče v reprodukčních plánech bezdětných třicátníků a třicátnic.  
[Work and Care in Reproductive Plans of Childless Men and Women in Their Thirties.] 
Demografie. Roč. 52, č. 1 (2010), s. 59-68. ISSN 0011-8265 
Grant: GA MPS 1J034/05-DP2; GA AV ČR 1QS700280503; GA AV ČR IAA700280804 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: reproductive plans * work * care 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

Výsledek v RIV  
 
0343981 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze J 
Nešpor, ZdeněkG 
Rodina / domácnost jako náboženská skupina v procesu transformace.  
[The Family/Household as a Religious Group in a Proces sof Transition.] 
Lidé města. Revue pro etnologii, antropologii a etologii komunikace. Roč. 12, č. 1 (2010), 
s. 31-60. ISSN 1212-8112 
Grant: GA ČR GA403/08/1369 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: religion and spirituality * family * Czech Republic 
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie 

Výsledek v RIV  
 
0351774 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze J 
Večerník, JiříG 
Střední vrstvy v české společnosti a výzkumu: mizející nebo zapomenuté?.  
[The middle class in Czech society and research: disappearing or forgotten?.] 
Lidé města. Revue pro etnologii, antropologii a etologii komunikace. Roč. 12, č. 3 (2010), 
s. 475-497. ISSN 1212-8112 
Grant: GA ČR GAP404/10/0032 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: middle class * Czech sociology * post-communist transition 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

Výsledek v RIV  
 
0355585 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze J 
Šafr, JiříG - Patočková, Věra 
Trávení volného času v České republice ve srovnání s evropskými zeměmi.  
[Leisure in the Czech Republic in a brief comparison with European countries.] 
Naše společnost. Roč. 8, č. 2 (2010), s. 21-27. ISSN 1214-438X 
Grant: GA MŠk 2D06014 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: leisure * life style * Europe 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz/index.php?disp=nase_spolecnost&r=1 

Výsledek v RIV  
 
0348299 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze J 
Čermák, DanielG 
Vliv volebních preferencí na vývoj důvěry v ústavní instituce v čase.  
[Impact of Voting Preferences on the Development of Trust in Constitutional Institutions.] 
Středoevropské politické studie. Roč. 12, 2-3 (2010), s. 121-141. ISSN 1212-7817 
Grant: GA ČR GA403/07/1626 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Institutional Trust, * Political Institutions * Winner Effect 
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Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy 
http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=407 

Výsledek v RIV  
 
0357218 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze J 
Vojtková, MichaelaG 
Výzkumy zaměřené na cizince v České republice po roce 1989.  
[Researches aimed at foreigners in the Czech Republic after 1989.] 
Demografie. Roč. 52, č. 4 (2010), s. 230-244. ISSN 0011-8265 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Foreigners in the Czech Republic * sociological surveys * international 
migration 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

Výsledek v RIV  
 
0355581 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze J 
Linek, LukášG 
Zhodnocení valenční teorie volebního chování na základě otevřených otázek ohledně 
důvodů volební neúčasti.  
[Evaluation of the valence theory of electoral behaviour on the basis of the open-ended 
questions concerning the main reason of abstention.] 
Naše společnost. Roč. 8, č. 2 (2010), s. 11-20. ISSN 1214-438X 
Grant: GA ČR GAP408/10/0584 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Czech politics * political parties * Czech republic 
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy 
http://www.cvvm.cas.cz/index.php?lang=0&disp=nase_spolecnost&r=1 
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0346849 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze J 
Červinková, AliceG 
„Postdokovat po světě“: genderové politiky akademické mobility.  
[‘Post-docing’ around the World: The Gender Politics of Academic Mobility.] 
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 11, č. 1 (2010), s. 49-59. ISSN 1213-0028 
Grant: GA MŠk 2E08057 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: mobility * gender * postdocs 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.genderonline.cz 
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0351397 - SOU-Z 2011 CZ eng J 
Skovajsa, MarekG 
Editorial.  
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 46, č. 3 (2010), s. 346-348. ISSN 0038-
0288 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Czech sociology * editorial material * Czech Sociological Review 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Impakt faktor: 0.562, rok: 2009  
 
0352639 - SOU-Z 2011 CZ eng J 
Skovajsa, MarekG 
Editorial.  
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 46, č. 6 (2010), s. 878-888. ISSN 0038-
0288 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Czech sociology * editorial material * Czech Sociological Review 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Impakt faktor: 0.562, rok: 2009 
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0349138 - SOU-Z 2011 CZ cze J 
Benešová, RomanaG 
Data z mezinárodního projektu SHARE.  
[The data from international project SHARE.] 
Data a výzkum - SDA Info. Roč. 3, č. 2 (2010), s. 259-262. ISSN 1802-8152 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: survey data * SHARE 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

http://archiv.soc.cas.cz/download/804/DaV09_2_pp259-267.pdf  
 
0354004 - SOU-Z 2011 CZ cze J 
Dudová, RadkaG 
Výzkum a srovnání režimů prostituce v Evropě.  
[Research and comparison of prostitution regimes in Europe.] 
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 11, č. 2 (2010), s. 68-70. ISSN 1213-0028 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: prostitution * comparative research * Europe 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.genderonline.cz  
 
0346859 - SOU-Z 2011 CZ cze J 
Formánková, LenkaG 
Zpráva z výroční konference Britské sociologické asociace: Glasgow 7. - 9. dubna 2010.  
[Report from the Annual Conference of British Sociological Association: Glasgow, April 7 - 
9.] 
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 11, č. 1 (2010), s. 95-100. ISSN 1213-0028 
Grant: GA AV ČR IAA700280804 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: BSA * inequalities * social justice 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.genderonline.cz  
 
0354012 - SOU-Z 2011 CZ cze J 
Formánková, LenkaG 
Feministický magazín FEMA.  
[Feministic magazine Fema.] 
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 11, č. 2 (2010), s. 84-86. ISSN 1213-0028 
Grant: GA ČR GAP404/10/0021 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: feministic magazine * Czech Republic * gender 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.genderonline.cz  
 
0346858 - SOU-Z 2011 CZ cze J 
Hašková, HanaG 
Geopolitické změny v organizaci péče a jejich sociálněpolitické implikace.  
[Geopolitical Changes in the Organization of Care and the Socio-Political Implications.] 
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 11, č. 1 (2010), s. 92-94. ISSN 1213-0028. 
[Changing Social Organisation of Care and Its Implications for Social Politics. Lublan, 
13.5.2010-14.5.2010] 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
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Klíčová slova: care * recognition * redistribution 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.genderonline.cz  
 
0356986 - SOU-Z 2011 CZ cze J 
Chylíková, JohanaG 
Datový archiv zpřístupňuje staré výzkumy ÚVVM.  
[Data archive accesses data from researches of The Institute for Public Opinion Research 
(ÚVVM).] 
Data a výzkum - SDA Info. Roč. 4, č. 2 (2010), s. 126-134. ISSN 1802-8152 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: archive * data * survey 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

http://archiv.soc.cas.cz/download/1084/DaV10_2_s124_142.pdf  
 
0355191 - SOU-Z 2011 CZ cze J 
Kostelecký, TomášG - Vajdová, Zdenka 
Konference"Desaťročia premien slovenskej spoločnosti".  
[Conference „Tens of Years of Slovak Society Changes“.] 
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 46, č. 5 (2010), s. 875-878. ISSN 0038-
0288. 
[Desaťročia premien slovenskej spoločnosti. Bratislava, 21.10.2010-22.10.2010] 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Slovak Academy of Sciences * Institute of Sociology 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Impakt faktor: 0.562, rok: 2009  
 
0356484 - SOU-Z 2011 CZ cze J 
Krejčí, JindřichG - Pecková, Vendula 
Sociálněvědní infrastruktura v ESFRI Roadmap.  
[Social Science Infrastructure in the ESFRI Roadmap.] 
Data a výzkum - SDA Info. Roč. 4, č. 1 (2010), s. 63-72. ISSN 1802-8152 
Grant: GA MŠk(CZ) LM2010006 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: research infrastructure * social sciences and humanities 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

http://archiv.soc.cas.cz/download/1077/DaV10_1_s63-72.pdf  
 
0356349 - SOU-Z 2011 CZ cze J 
Křížková, AlenaG - Branchet, A. 
Jaké jsou aspirace vysokoškolských studentek a studentů ke vstupu do podnikání?.  
[What are the aspirations of university students to start their own business?.] 
Rovné příležitosti do firem. -, č. 7 (2010), s. 1 
Grant: GA AV ČR IAA700280804 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: gender in entrepreneurship * entrepreneurship education * gender 
differences 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://zpravodaj.feminismus.cz/clanek.shtml?x=2235487&als[nm]=2235711  
 
0357654 - SOU-Z 2011 CZ cze J 
Leontiyeva, YanaG 
Harmonizace dat v mezinárodních komparativních výzkumech.  
[Data harmonisation in international comparative research.] 
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Data a výzkum - SDA Info. Roč. 4, č. 2 (2010), s. 140-142. ISSN 1802-8152 
Grant: GA MŠk LA09010 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: methodology * data harmonisation * data comparison 

http://archiv.soc.cas.cz/download/1084/DaV10_2_s124_142.pdf  
 
0353944 - SOU-Z 2011 CZ cze J 
Linková, MarcelaG 
Zpráva z Českého fóra pro výzkum, vývoj a inovace 2010 pořádaného v rámci individuálního 
projektu národního MŠMT Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR a 
implementace jeho výsledků do strategických dokumentů.  
[Report on the Czech Forum for Research, Development and Innovations 2010 organised 
within the framework of a national project funded by the Ministry of Education, Youth and 
Sports the International Audit of Research, Development and Innovations in the Czech 
Republic and the Implementation of its Results into Strategic Document.] 
Aula. Roč. 18, č. 3 (2010), s. 28-29. ISSN 1210-6658 
Grant: GA AV ČR KJB700280907 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: audit * research assessment, * research policy 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
 
0354010 - SOU-Z 2011 CZ cze J 
Linková, MarcelaG - Tenglerová, Hana 
Konference Beyond the Leaky Pipeline: Future Challenges for Research on Gender and 
Science.  
[Conference Beyond the Leaky Pipeline: Future Challenges for Research on Gender and 
Science.] 
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 11, č. 2 (2010), s. 76-83. ISSN 1213-0028 
Grant: GA MŠk OK08007 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: gender and science * women in science * science related professions 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.genderonline.cz  
 
0346119 - SOU-Z 2011 CZ cze J 
Nešpor, ZdeněkG 
Náboženství v české společnosti: tři tábory.  
[Religion in the Czech Republic: In Three Divisions.] 
Dingir. Časopis o současné náboženské scéně. Roč. 13, č. 2 (2010), s. 63-65. ISSN 1212-1371 
Grant: GA ČR GA403/08/0720 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: religion * Czech Republic * spirituality 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
 
0351381 - SOU-Z 2011 CZ cze J 
Skovajsa, MarekG 
XIV. kongres Polské sociologické společnosti.  
[XIVth congress of the Polish Sociological Association.] 
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 46, č. 5 (2010), s. 873-875. ISSN 0038-
0288. 
[XIV. kongres Polské sociologické společnosti. Krakow, 08.09.2010-11.09.2010] 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Polish sociology * Czech Sociological Review * current academic events 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 



 153 
 

Impakt faktor: 0.562, rok: 2009  
 
0351384 - SOU-Z 2011 CZ cze J 
Skovajsa, MarekG 
Akademický portál CoolCite.  
[Academic Web Portal CoolCite.] 
Akademický bulletin AV ČR. Roč. 11, č. 4 (2010), s. 18. ISSN 1210-9525. 
[Akademický portál CoolCite. Prezentace a diskuse. Praha, 01.02.2010] 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: scientometrics * academic performance measurement * academic portals 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
 
0346845 - SOU-Z 2011 CZ cze J 
Uhde, ZuzanaG 
Genderové nerovnosti v roce Peking + 15.  
[Gender Inequalities in the Year Beijing + 15.] 
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 11, č. 1 (2010), s. 74-78. ISSN 1213-0028 
Grant: European Commission(XE) 028746 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Zdroj financování: R - rámcový projekt EK 
Klíčová slova: UN * gender * Social Watch 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
 
0354008 - SOU-Z 2011 CZ cze J 
Uhde, ZuzanaG 
Otázky a problémy transnacionálních praktik péče: zpráva z konference.  
[Questions and Issues of transnational care practices: conference report.] 
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 11, č. 2 (2010), s. 70-73. ISSN 1213-0028 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: care * transnational relations * migration 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.genderonline.cz  
 
0346123 - SOU-Z 2011 CZ cze J 
Vajdová, ZdenkaG 
Žen v samosprávě přibývá, i když pozvolna.  
[Number of Women in a Local Government increases however slow it may be.] 
Moderní obec. Roč. 16, č. 1 (2010), s. 36-37. ISSN 1211-0507 
Grant: GA MŠk 2D06006 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: women in public administration * municipality * region 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
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0356829 - SOU-Z 2011 RIV CZ eng B 
Benáček, Vladimír - Michalíková, Eva - Mysíková, Martina - Nešporová, Olga - Nešpor, 
Zdeněk - Večerník, Jiří (ed.)G 
Individuals and Households in the Czech Republic and CEE countries.  
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 218 s. ISBN 978-80-7330-186-6 
Grant: GA ČR GA403/08/1369 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: life trajectories * income inequalities * self-employment 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
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0354718 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze B 
Hesová, NelaG - Gatnar, Lumír - Mikolášová, Eva - Taucová, Radka - Nešpor, Zdeněk 
Bibliografie české knižní sociologické literatury (do roku 2009).  
[Bibliography of Czech Sociolological Literature – Books (untill 2009).] 
Praha : Scriptorium, 2010. 240 s. ISBN 978-80-87271-27-8 
Grant: GA ČR GAP404/10/0032 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Czech sociology * sociological literature * bibliography 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
 
0356980 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze B 
Mitchell, EvaG 
Finanční podpora rodin s dětmi v České republice v evropském kontextu.  
[Financial support of families with children in the Czech Republic in European context.] 
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Herausforderungen gesellschaftlicher Transformationen. Verhandlungen des 34. 
Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Jena 2008. Wiesbaden : VS Verlag 
für Sozialwissenschaften, 2010. S. 1-16. ISBN 978-3-531-16817-3. 
[Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie 2008 „Unsichere Zeiten“ /34./. Jena 
(DE), 06.10.2008-10.10.2008] 
Grant: GA AV ČR(CZ) KJB700280603 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: social distance * social class * class consciousness 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
 
0356883 - SOU-Z 2011 HR eng C 
Benáček, VladimírG - Lenihan, H. - Andreosso-O'Callaghan, B. - Kan, D. 
Political Risk and Foreign Direct Investment: How do they get slony in various European 
Countries?.  
An enterprise Odyssey: From crisis to prosperity – challenges for government and business. 
Zagreb : University of Zagreb, 2010. S. 163-183. ISBN 978-953-6025-34-5. 
[5th international conference „Odyssey". Opatja (HR), 26.05.2010-29.05.2010] 
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA700280803 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: FDI * political risk * EU 
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie  
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Konferenční příspěvek v nerecenzovaném sborníku – čes. – not RIV – 1 
 
0350742 - SOU-Z 2011 SK cze C 
Vohlídalová, MartaG 
Zkušenosti studujících se sexuálním obtěžováním na vysoké škole.  
[Students` experiences with sexual harassment at university.] 
Sexuality III. Zborník vedeckých príspevkov. Nitra : Univerzita Konštantína filozofa, 2010 - 
(Marková, D.) S. 176-185. ISBN 978-80-8094-745-3. 
[Sexuality III. Nitra (SK), 05.10.2009-06.10.2009] 
Grant: GA MŠk 2E08057 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Sexual harassment * higher education * gender 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
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Software – RIV – 1 
 
 
0355725 - SOU-Z 2011 RIV CZ eng L4 
Kostelecký, TomášG - Vajda, Igor - Vrbenský, Karel 
MIDIA.  
2010 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505; CEZ:AV0Z10750506 
Klíčová slova: software * contingency tables * statistical inference 
Kód oboru RIV: JC - Počítačový hardware a software 

Výsledek v RIV 
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Recenze – RIV – 13 
 
 

0349134 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze R 
Benešová, RomanaG 
Lucie Vidovićová: Stárnutí, věk a diskriminace – nové souvislosti.  
[Lucie Vidovićová: Ageing, age and discrimination – new implications.] 
[Vidovićová, L.: Stárnutí, věk a diskriminace – nové souvislosti. Brno: Masarykova 
univerzita]. Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 46, č. 1 (2010), s. 156-
159. ISSN 0038-0288 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: age * ageism * discrimination 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

Výsledek v RIV  
 
0353434 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze R 
Červinková, AliceG 
L. Prudký, P. Pabian, K. Šima: České vysoké školství. Na cestě od elitního k univerzálnímu 
vzdělávání 1989-2009.  
[L. Prudký, P. Pabian, K. Šima: Czech Higher Education: From elite to universal education 
1989–2009.] 
[Prudký, L. ; Pabián, P. ; Šíma, K.: České vysoké školství. Na cestě od elitního k 
univerzálnímu vzděláváni 1989–2009. Praha: GRADA]. Aula. Roč. 18, č. 3 (2010), s. 33-35. 
ISSN 1210-6658 
Grant: GA MŠk OK08007 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Higher education * massification * policy 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

Výsledek v RIV  
 
0354017 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze R 
Linková, MarcelaG 
Interaktivnost, subjektivita a emoce: Recenzní řízení v sociálních a humanitních vědách.  
[Interactivity, subjectivity and emotions: Peer review in social sciences and humanities.] 
[Lamont, M.: How Professors Think. Inside the Curious World of Academic Judgment. 
Cambridge, Massachusetts and London, England: Harvard University Press]. Gender, rovné 
příležitosti, výzkum. Roč. 11, č. 2 (2010), s. 71-75. ISSN 1213-0028 
Grant: GA MŠk OK08007; GA MŠk 1P05OK459 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: research assessment * peer review * gender 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.genderonline.cz 

Výsledek v RIV  
 
0346855 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze R 
Maříková, HanaG 
O rodinách a rodinných politikách v rámci Evropy.  
[About Families and Family Policies in Europe.] 
[Kapella, O. ; Rille-Pfeiffer, C. ; Rupp, C. ; Schneider, N .F.: Die Vielfalt der Familie. 
Opladen: Verlag Barbara Budrich & MI: Farmington Hills]. Gender, rovné příležitosti, 
výzkum. Roč. 11, č. 1 (2010), s. 96-98. ISSN 1213-0028 
Grant: GA ČR GA403/09/1839; GA AV ČR IAA700280804 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Family diversity * social inequalities * family policy 
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Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.genderonline.cz 

Výsledek v RIV  
 
0351267 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze R 
Mitchell, EvaG 
Slaďování rodinného a pracovního života v nadnárodních podnicích.  
[Reconciliation of family and work responsibilities in multinational corporations.] 
[Křížková, A.: Podmínky rodičovství v podnikovém prostředí v mezinárodním srovnaní. 
Praha: SOÚ AV ČR, v.v, 2007, 104 s]. Demografie. Roč. 58, č. 1 (2010), s. 58-59. ISSN 0011-
8265 
Grant: GA AV ČR KJB700280901 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: work-life balance * company policy * multinational corporations 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

Výsledek v RIV  
 
0342155 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze R 
Nešpor, ZdeněkG 
Karel Krejčí: Sociologie literatury.  
[Karel Krejčí: Sociology of Literature.] 
[Krejčí, K.: Sociologie literatury. Eds. Miloš Zelenka – Ivo Pospíšil. Grada, Praha 2008, 160 
s]. Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 46, č. 1 (2010), s. 159-161. ISSN 
0038-0288 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: sociology of literature * Krejčí Karel 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

Výsledek v RIV  
 
0343982 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze R 
Nešpor, ZdeněkG 
Dějiny českého adventismu.  
[History of the Czech Andventist.] 
[Piškula, J.: Dějiny Církve adventistů sedmého dne v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 
Advent – Orion, Praha 2009, 202 s]. Církevní dějiny. Roč. 3, č. 5 (2010), s. 139-142. ISSN 
1803-0068 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Adventism * church history * Czech lands 
Kód oboru RIV: AB - Dějiny 

Výsledek v RIV  
 
0346117 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze R 
Nešpor, ZdeněkG 
Grace Davieová: Výjimečný případ Evropa. Podoby víry v dnešním světě.  
[Grace Davie: Europe – the Exceptional Case. Parameters of Faith in Contemporary World.] 
[Davievová, G.: Výjimečný případ Evropa. Podoby víry v dnešním světě. Centrum pro 
studium demokracie a kultury (CDK), Brno 2009, 207 s]. Sociologický časopis-Czech 
Sociological Review. Roč. 46, č. 2 (2010), s. 318-321. ISSN 0038-0288 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: religion * sociology of religion * Europe 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

Výsledek v RIV  
 
0351477 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze R 
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Nešpor, ZdeněkG 
Martin C. Putna: Obrazy z kulturních dějin americké religiozity.  
[Martin C. Putna: Images on Cultural History of American Religion.] 
[Putna, M.: Obrazy z kulturních dějin americké religiozity. Vyšehrad, Praha 2010, 334 s]. 
Lidé města. Revue pro etnologii, antropologii a etologii komunikace. Roč. 12, č. 3 (2010), 
s. 636-639. ISSN 1212-8112 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: religion * USA * cultural history 
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie 

Výsledek v RIV  
 
0351480 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze R 
Nešpor, ZdeněkG 
Nový historický časopis: Historie – Otázky – Problémy.  
[New Historical Journal: History – Questions – Problems.] 
[Historie – Otázky – Problémy, roč. 1/2009]. Lidé města. Revue pro etnologii, antropologii a 
etologii komunikace. Roč. 12, č. 3 (2010), s. 654-655. ISSN 1212-8112 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: History * academic journals 
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie 

Výsledek v RIV  
 
0352638 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze R 
Nešpor, ZdeněkG 
Češi a jejich religiozita v historické perspektivě.  
[Czechs and Their Religion in a Historical Perspective.] 
[Václavík, D.: Náboženství a moderní česká společnost. Grada, Praha 2009, 243 s]. Soudobé 
dějiny. Roč. 17, č. 3 (2010), s. 495-500. ISSN 1210-7050 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Sociology of religion * Czech republic * 1993- 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

Výsledek v RIV  
 
0356870 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze R 
Nešpor, ZdeněkG 
Hledání „celku“ katolické literatury.  
[Search for a „Whole“ of a Catholic Literature.] 
[Putna, M.: Česká katolická literatura v kontextech, 1918-1945. Torst, Praha 2010, 1930 s]. 
Česká literatura. Roč. 58, č. 6 (2010), s. 830-837. ISSN 0009-0468 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Catholic literature * Czechoslovakia * 1918-1945 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

Výsledek v RIV  
 
0357220 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze R 
Svobodová, MartaG 
Kulturální studia ze sociologické perspektivy.  
[Cultural studies in the sociological perspective.] 
[Edwards, Tim.: Kulturální teorie. Praha, Portál 2010]. Česká literatura. Roč. 58, č. 5 
(2010), s. 700-703. ISSN 0009-0468 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: cultural studies * cultural sociology 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

Výsledek v RIV  
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Elektronické dokumenty – RIV – 30 

 
0356885 - SOU-Z 2011 RIV CZ eng E 
Benáček, VladimírG - Michalíková, E. 
The Factors of Growth of Small Family Businesses: A Robust Estimation of the Behavioral 
Consistency in the Panel Data Models.  
[textový dokument]. - Praha : FSV UK, 2010. www 
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA700280803 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: SME * family business * panel data estimation 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://ies.fsv.cuni.cz/sci/publication/show/id/4262/lang/cs 

Výsledek v RIV  
 
0350841 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze E 
Bernard, JosefG 
Fungování místní samosprávy v malých obcích.  
[Local government in small municipalities.] 
[prezentace powerpoint]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. www 
Grant: GA ČR GA403/09/1779 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Local government * small municipality 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
www.smarv.cz/soubory/unives_7_bernard.ppt 

Výsledek v RIV  
 
0348365 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze E 
Cidlinská, Kateřina - Červinková, Alice - Linková, MarcelaG - Tenglerová, Hana - 
Vohlídalová, Marta 
newsLetter 5/2010.  
[newsLetter 5/2010.] 
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. www 
Grant: GA MŠk OK08007 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Gender in science * science in society * public accountability 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

http://www.cec-wys.org/media/31f095947d/nL_KVETEN_2010.pdf 
Výsledek v RIV  

 
0348368 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze E 
Cidlinská, Kateřina - Červinková, Alice - Linková, MarcelaG - Tenglerová, Hana - 
Vohlídalová, Marta 
newsLetter letní vydání 2010.  
[newsLetter summer issue 2010.] 
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. www 
Grant: GA MŠk OK08007 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Gender in science * innovations * science policy 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

http://www.cec-wys.org/media/31d17c97c2/3-nL%20CERVEN%202010.pdf 
Výsledek v RIV  
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0348370 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze E 
Cidlinská, Kateřina - Červinková, Alice - Linková, MarcelaG - Tenglerová, Hana - 
Vohlídalová, Marta 
newsLetter 9/2010.  
[newsLetter 9/2010.] 
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. www 
Grant: GA MŠk OK08007 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Gender in science * politics of care 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

http://www.cec-wys.org/media/2cf995faa1/newsLetter_ZARI_2010.pdf 
Výsledek v RIV  

 
0350729 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze E 
Cidlinská, Kateřina - Červinková, Alice - Linková, MarcelaG - Tenglerová, Hana - 
Vohlídalová, Marta 
newsLetter 10/2010.  
[newsLetter 10/2010.] 
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. www 
Grant: GA MŠk OK08007 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Gender in science * dual career couples * mobility 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

http://www.cec-wys.org/media/284e65100f/nL%20RIJEN%202010_final.pdf 
Výsledek v RIV  

 
0351768 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze E 
Cidlinská, Kateřina - Červinková, Alice - Linková, MarcelaG - Tenglerová, Hana - 
Vohlídalová, Marta 
newsLetter 11/2010.  
[newsLetter 11/2010.] 
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. www 
Grant: GA MŠk OK08007 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Gender in science * gender statistics in R&D * scientists in the media 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

http://www.cec-wys.org/media/263bf5da04/nL%20LISTOPD%202010.pdf 
Výsledek v RIV  

 
0355045 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze E 
Cidlinská, Kateřina - Červinková, Alice - Linková, MarcelaG - Tenglerová, Hana - 
Vohlídalová, Marta 
newsLetter 12/2010.  
[newsLetter 12/2010.] 
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. www 
Grant: GA MŠk OK08007 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Gender in science * gender statistics in R&D * scientists in the media 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

http://www.cec-wys.org/media/26179257e8/nL%20PROSINEC%202010.pdf 
Výsledek v RIV  

 
0355749 - SOU-Z 2011 RIV CZ eng E 
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Cidlinská, Kateřina - Červinková, Alice - Linková, MarcelaG - Tenglerová, Hana - 
Vohlídalová, Marta 
newsLetter 2/2010.  
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. www 
Grant: GA MŠk OK08007 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Gender in science * women in science * equal opportunities 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

http://www.cec-wys.org/docs/nL%20AJ%202%20-%202010.pdf 
Výsledek v RIV  

 
0356843 - SOU-Z 2011 RIV CZ eng E 
Cidlinská, Kateřina - Červinková, Alice - Linková, MarcelaG - Tenglerová, Hana - 
Vohlídalová, Marta 
newsLetter 1/2010.  
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. www 
Grant: GA MŠk OK08007 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Gender in science * women in science * equal opportunities 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

http://www.cec-wys.org/docs/NKC_newsletter_2010_1_final.pdf 
Výsledek v RIV  

 
0352646 - SOU-Z 2011 RIV BE eng E 
Kostelecký, TomášG - Patočková, Věra 
COUNTRY REPORT. Social Sciences and Humanities in the Czech Republic. 2010 Report.  
[textový dokument]. - Brusel : European Commission, 2010. www 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Social sciencies * Humanities * Czech Republic 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

http://www.metrisnet.eu/metris//fileUpload/Czech%20Republic.pdf 
Výsledek v RIV  

 
0348131 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze E 
Kunštát, DanielG 
Voliči KSČM.  
[The KSČM electors.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. www, 373 kB 
Grant: GA ČR GP407/09/P653 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Communist Party * electors * KSČM 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://archiv.soc.cas.cz/ 

Výsledek v RIV  
 
0346357 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze E 
Linek, LukášG - Lebeda, Tomáš - Smith, Michael - Vinopal, Jiří - Červenka, Jan - 
Kunštát, Daniel - Šamanová, Gabriela - Štohanzlová, Iva - Tytková, Marie - Tabery, 
Paulína - Hájková, Helena - Holečková, Markéta 
Povolební výzkum 2010.  
[Post-election survey 2010.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. www, 630 kB 
Grant: GA ČR GAP408/10/0584; GA ČR GAP404/10/0521 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
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Klíčová slova: elections * post-election survey * electoral behavior 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://archiv.soc.cas.cz/ 

Výsledek v RIV  
 
0347682 - SOU-Z 2011 RIV NO eng E 
Mansfeldová, ZdenkaG - Rakušanová Guasti, Petra 
The Quality of Democracy in the Czech Republic.  
[textový dokument]. - Oslo : University of Oslo, 2010. www 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: benchmarking * governance * methodological issues 
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy 
http://www.reconproject.eu/projectweb/portalproject/AbstractRECONwp1014.html 

Výsledek v RIV  
 
0357172 - SOU-Z 2011 RIV GB eng E 
Mitchell, EvaG 
Financial support for families with children in Central and Eastern Europe.  
[prezentace pdf]. - Edingburg : The University of Edinburgh: Centre for Research on 
Families and Relationships , 2010. www 
Grant: GA AV ČR KJB700280901 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: family policy * tax-benefit system * CEE region 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

http://www.crfr.ac.uk/events/intconference10/presentations-thurs/Mitchell.pdf 
Výsledek v RIV  

 
0355588 - SOU-Z 2011 RIV LU eng E 
Mysíková, MartinaG 
Income Inequalities within Couples in the Czech Republic and European Countries.  
[textový dokument]. - Luxenbourg : Luxembourg Income Study, 2010. www 
Grant: GA ČR GA403/08/1369 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: gender wage gap * traditional family model * within-couple inequalities 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

http://www.lisproject.org/publications/liswps/552.pdf 
Výsledek v RIV  

 
0355757 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze E 
Šafr, JiříG 
Vzdělanostní aspirace a mimoškolní aktivity patnáctiletých.  
[Educational aspirations and extracurricular activities of fifteen years old students.] 
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. www 
Grant: GA MŠk 2D06014 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912 
Klíčová slova: extracurricular activities * educational aspirations * social capital 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://sdilenihodnot.soc.cas.cz/download/WP20-Safr 

Výsledek v RIV  
 
0348323 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze E 
Šaldová, KateřinaG - Tupá, Barbora 
newsLetter 1/2010.  
[newsLetter 1/2010.] 



 184 
 

[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. www 
Grant: GA MŠk OK08007 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Gender in science * work-life balance * dual career couples 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

http://www.cec-wys.org/media/a8df670a/LEDEN%202010_final.pdf 
Výsledek v RIV  

 
0348363 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze E 
Šaldová, KateřinaG - Tupá, Barbora 
newsLetter 4/2010.  
[newsLetter 4/2010.] 
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. www 
Grant: GA MŠk OK08007 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Gender in science * parental leave * daycare 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

http://www.cec-wys.org/media/3216492d3e/nL%20DUBEN%202010.pdf 
Výsledek v RIV  

 
0348364 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze E 
Šaldová, KateřinaG - Tupá, Barbora 
newsLetter 3/2010.  
[newsLetter 3/2010.] 
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. www 
Grant: GA MŠk OK08007 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Gender in science * grant funding * postdoctoral fellowships 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

http://www.cec-wys.org/media/322a900748/nL_BREZEN_2010_final.pdf 
Výsledek v RIV  

 
0355041 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze E 
Šaldová, KateřinaG - Tupá, Barbora 
newsLetter 2/2010.  
[newsLetter 2/2010.] 
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. www 
Grant: GA MŠk OK08007 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Gender in science * women in IT * cyberfeminism 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

http://www.cec-wys.org/media/a6499e06/newsLetter%20unor_final.pdf 
Výsledek v RIV  

 
0335969 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze E 
Vinopal, JiříG - Červenka, Jan - Kunštát, Daniel - Šamanová, Gabriela - Štohanzlová, Iva 
- Tytková, Marie - Tabery, Paulína - Hájková, Helena - Holečková, Markéta - Šípová, 
Jana 
Naše společnost 1001.  
[Our Society 1001.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. www, 332 kB 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: data file * survey * public opinion 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
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http://archiv.soc.cas.cz/ 
Výsledek v RIV  

 
0337940 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze E 
Vinopal, JiříG - Červenka, Jan - Kunštát, Daniel - Šamanová, Gabriela - Štohanzlová, Iva 
- Tytková, Marie - Tabery, Paulína - Hájková, Helena - Holečková, Markéta - Šípová, 
Jana 
Naše společnost 1002.  
[Our Society 1002.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. www, 334 kB 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: data file * survey * public opinion 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://archiv.soc.cas.cz/ 

Výsledek v RIV  
 
0341736 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze E 
Vinopal, JiříG - Červenka, Jan - Kunštát, Daniel - Šamanová, Gabriela - Štohanzlová, Iva 
- Tytková, Marie - Tabery, Paulína - Hájková, Helena - Holečková, Markéta - Šípová, 
Jana 
Naše společnost 1003.  
[Our Society 1003.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR v.v.i, 2010. www, 347 kB 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: data file * survey * public opinion 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://archiv.soc.cas.cz/ 

Výsledek v RIV  
 
0342628 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze E 
Vinopal, JiříG - Červenka, Jan - Kunštát, Daniel - Šamanová, Gabriela - Štohanzlová, Iva 
- Tytková, Marie - Tabery, Paulína - Hájková, Helena - Holečková, Markéta - Šípová, 
Jana 
Naše společnost 1004.  
[Our Society 1004.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. www, 325 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: data file * survey * public opinion 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://archiv.soc.cas.cz/ 

Výsledek v RIV  
 
0343567 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze E 
Vinopal, JiříG - Červenka, Jan - Kunštát, Daniel - Šamanová, Gabriela - Štohanzlová, Iva 
- Tytková, Marie - Tabery, Paulína - Hájková, Helena - Holečková, Markéta - Mudrová, 
D. 
Naše společnost 1005.  
[Our Society 1005.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. www, 306 kB 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: data file * survey * public opinion 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://archiv.soc.cas.cz/ 

Výsledek v RIV  
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0347890 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze E 
Vinopal, JiříG - Červenka, Jan - Kunštát, Daniel - Šamanová, Gabriela - Štohanzlová, Iva 
- Tytková, Marie - Tabery, Paulína - Hájková, Helena - Holečková, Markéta - Mudrová, 
D. 
Naše společnost 1009.  
[Our Society 1009.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. www, 396 kB 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: data file * survey * public opinion 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://archiv.soc.cas.cz/ 

Výsledek v RIV  
 
0349104 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze E 
Vinopal, JiříG - Červenka, Jan - Kunštát, Daniel - Šamanová, Gabriela - Štohanzlová, Iva 
- Tytková, Marie - Tabery, Paulína - Hájková, Helena - Holečková, Markéta - Mudrová, 
D. 
Naše společnost 1010.  
[Our Society 1010.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. www, 406 kB 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: data file * survey * public opinion 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://archiv.soc.cas.cz/ 

Výsledek v RIV  
 
0350703 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze E 
Vinopal, JiříG - Červenka, Jan - Kunštát, Daniel - Šamanová, Gabriela - Štohanzlová, Iva 
- Tytková, Marie - Tabery, Paulína - Hájková, Helena - Holečková, Markéta - Mudrová, 
D. 
Naše společnost 1011.  
[Our Society 1011.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. www, 311 kB 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: data file * survey * public opinion 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://archiv.soc.cas.cz/ 

Výsledek v RIV  
 
0352168 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze E 
Vinopal, JiříG - Červenka, Jan - Kunštát, Daniel - Šamanová, Gabriela - Štohanzlová, Iva 
- Tytková, Marie - Tabery, Paulína - Hájková, Helena - Holečková, Markéta - Mudrová, 
D. 
Naše společnost 1012.  
[Our Society 1012.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. www, 347 kB 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: data file * survey * public opinion 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://archiv.soc.cas.cz/ 

Výsledek v RIV 
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Elektronické dokumenty – not RIV – 4 

 
 
0351875 - SOU-Z 2011 CZ cze E 
Benáček, VladimírG 
Aspekty efektivnosti při volbě profese a školy: přizpůsobují se pražské střední školy 
potřebám podniků?.  
[Economic factors in the choosing of professions and schools: Do secondary schools in 
Prague accommodate to the demand?.] 
[textový dokument]. - Praha : FSV UK, 2010. www 
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA700280803; GA ČR GA403/08/1369 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: education * human capital * employment 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://ies.fsv.cuni.cz/sci/publication/show/id/4211/lang/cs  
 
0357200 - SOU-Z 2011 CZ cze E 
Bárta, O. - Šafr, JiříG - Vojtíšková, Kateřina 
Devatero dobrých doporučení. Jak zvýšit zájem žáků o volnočasové aktivity ve školách.  
[Nine good advices. How to motivate pupil to participate in extracurricular activities at 
school.] 
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. www 
Grant: GA MŠk 2D06014 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Education * extracurricular activities * manual for elementary schools 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://sdilenihodnot.soc.cas.cz/download//3D-skola  
 
0357208 - SOU-Z 2011 CZ cze E 
Straková, JanaG 
Výběrové školy? Ano nebo ne?.  
[Selective schools? Yes or no?.] 
[textový dokument]. - Praha : Učitelské listy, 2010. www 
Grant: GA ČR GA403/08/0109 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: teaching profession * quality control 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.ucitelske-listy.cz/2010/02/jana-strakova-vyberove-skoly-ano-nebo.html  
 
0357207 - SOU-Z 2011 CZ cze E 
Straková, JanaG 
Změny v požadavcích na práci učitele.  
[Changes in requirements on teaching profession.] 
[textový dokument]. - Praha : Učitelské listy, 2010. www 
Grant: GA ČR GA403/08/0109 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: teaching profession * quality control 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.ucitelske-listy.cz/2010/03/jana-strakova-zmeny-v-pozadavcich-na.html 
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Uspořádání konference, workshopu, výstavy – RIV – 27 
 
 
0353320 - SOU-Z 2011 RIV eng U 
Červinková, AliceG 
Career Horizons: Academic trajectories and early stage researchrers.  
[Praha, 07.12.2010, (W-EUR 20/5)] 
Grant: GA AV ČR KJB700280907 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: academic careers * early stage researchers * PhD students 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

Výsledek v RIV  
 
0355571 - SOU-Z 2011 RIV cze U 
Uhde, ZuzanaG - Hrubec, Marek 
Iris Marion Young a Judith Butler o feminismu a genderu.  
[Iris Marion Young and Judith Butler about feminism and gender.] 
[Praha, 14.01.2010, (W-CST 40/0)] 
Grant: GA AV ČR 1QS700280503 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505; CEZ:AV0Z90090514 
Klíčová slova: Iris M. Young * Judith Butler * feminism 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

Výsledek v RIV  
 
0346667 - SOU-Z 2011 RIV cze U 
Šafr, JiříG - Vojtíšková, Kateřina 
Jak může škola podpořit zapojování svých žáků do mimoškolních aktivit?.  
[Finding the way how Schools could Improve Students Participation in Extra-Curricular 
Activities.] 
[Praha, 15.04.2010, (W-CST 25/0)] 
Grant: GA MŠk 2D06014 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: extra-curricular activities * education * school 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

Výsledek v RIV  
 
0356707 - SOU-Z 2011 RIV cze U 
Hašková, HanaG - Šťasná, A. 
Kvantitativní výzkum životních drah.  
[Quantitative analysis of the life course.] 
[Praha, 12.04.2010-14.04.2010, (W-CST 7/0)] 
Grant: GA ČR GAP404/10/0021 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: quantitative methods * life course 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

Výsledek v RIV  
 
0348750 - SOU-Z 2011 RIV cze U 
Mysíková, MartinaG - Vojtíšková, Kateřina 
Nerovnosti příjmů v párech v České republice a evropských zemích.  
[Income Inequalities within Couples in the Czech Republic and European Countries.] 
[Praha, 21.10.2010, (W-CST 11/0)] 
Grant: GA ČR GA403/08/1369 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
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Klíčová slova: gender wage gap * traditional family model * within-couple inequalities 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

Výsledek v RIV  
 
0350778 - SOU-Z 2011 RIV cze U 
Kunštát, DanielG 
Parlamentní volby 2010: otázky a analýzy.  
[Parliamentary elections 2010: issues and analysis.] 
[Praha, 04.10.2010, (K-CST 85/0)] 
Grant: GA ČR GP407/09/P653 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: parliamentary election * Czech Republic 
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy 

Výsledek v RIV  
 
0348749 - SOU-Z 2011 RIV cze U 
Šafr, JiříG - Vojtíšková, Kateřina 
Problematika volného času dětí a mládeže v kontextu jejich motivace.  
[Leisure time of children and adolescents in the context of motivation.] 
[Praha, 21.01.2010, (W-CST 13/0)] 
Grant: GA MŠk 2D06014 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: leisure time * adolescents * education 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

Výsledek v RIV  
 
0343979 - SOU-Z 2011 RIV cze U 
Kostelecký, TomášG - Stachová, Jana 
Problémové čtvrti ve městě a politiky k jejich regeneraci - případ Prahy.  
[Distressed city neighborhoods and regeneration policies - the case of Prague.] 
[Praha, 29.04.2010, (W-CST 14/0)] 
Grant: GA AV ČR IAA700280802 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Prague * socio-spatial inequalities * regeneration 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

Výsledek v RIV  
 
0343092 - SOU-Z 2011 RIV cze U 
Vobecká, JanaG - Stachová, Jana 
Prostorová dynamika obyvatel v České republice po roce 1989.  
[Spatial population dynamics in the Czech Republic after 1989.] 
[Praha, 22.04.2010, (W-CST 13/0)] 
Grant: GA MŠk 2D06006 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: suburbanisation * domestic migration * gravity modelling 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

Výsledek v RIV  
 
0353363 - SOU-Z 2011 RIV cze U 
Čermák, DanielG 
Radnice a občané.  
[Town Halls and Citizens.] 
[Praha, 29.11.2010, (W-CST 14/0)] 
Grant: GA MŠk 2D06006 
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Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Town Hall * Citizen * Participation 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

Výsledek v RIV  
 
0350752 - SOU-Z 2011 RIV eng U 
Smith, MichaelG - Simonová, Natalie - Matějů, Petr - Basl, Josef - Straková, Jana 
Research seminar held by Samuel Lucas „Theorizing Discrimination: Selected Observations 
and Conclusions from the United States“.  
[Praha, 20.05.2010, (W-WRD 14/1)] 
Grant: GA ČR GA403/08/0109; GA ČR GAP404/10/0521 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: discrimination * prejudice * social inequality 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

Výsledek v RIV  
 
0355574 - SOU-Z 2011 RIV cze U 
Hašková, HanaG 
Seminář: Fenomén bezdětnosti.  
[Seminar to the phenomenon of childlessness.] 
[Praha, 21.06.2010, (W-CST 30/0)] 
Grant: GA ČR GAP404/10/0021 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: childless * childfree 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

Výsledek v RIV  
 
0341857 - SOU-Z 2011 RIV cze U 
Vohlídalová, MartaG - Šaldová, Kateřina - Tupá, Barbora - Stachová, Jana 
Sexuální obtěžování ve vysokoškolském prostředí: studie vybrané fakulty pražské vysoké 
školy.  
[Sexual harassment on university: Case study of a selected faculty in Prague.] 
[Praha, 04.03.2010, (W-CST 21/0)] 
Grant: GA MŠk 2E08057 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: sexual harassment * university students * gender 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

Výsledek v RIV  
 
0351482 - SOU-Z 2011 RIV eng U 
Smith, MichaelG - Vojtíšková, Kateřina 
Social Inequality and the Problem of Environmental Injustice in the Czech Republic.  
[Praha, 25.11.2010, (W-EUR 12/2)] 
Grant: GA ČR GAP404/10/0521 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: environmental justice * environmental equity * social inequality 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

Výsledek v RIV  
 
0355537 - SOU-Z 2011 RIV eng U 
Hašková, HanaG - Saxonberg, S. 
Stream Gender Equity and Social Policy – Historical Institutionalism and Gendering Social 
Policy at ESPAnet conference.  
[Budapešť, 03.09.2010, (W-EUR 100/97)] 
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Grant: GA AV ČR IAA700280901; GA ČR GAP404/10/0021 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: historical institutionalism * gender * social policy 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

Výsledek v RIV  
 
0350765 - SOU-Z 2011 RIV eng U 
Benáček, VladimírG - Vojtíšková, Kateřina 
The Role of Economic and Institutional Factors in the Growth of Family Businesses in 
Europe.  
[Praha, 11.11.2010, (W-EUR 12/2)] 
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA700280803 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Entrepreneurship * Institutional factors * Small businesses 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

Výsledek v RIV  
 
0351771 - SOU-Z 2011 RIV cze U 
Linková, MarcelaG - Ortenová, Alena 
Výstava "Akademické páry: dvoukariérní partnerství ve vědě, výzkumu a vysokých školách.  
[Exhibition “Academic Couples: Dual Career Partnerships in Science, Research and Higher 
Education”.] 
[Praha, 01.11.2010-05.11.2010, (E-CST 500/0)] 
Grant: GA MŠk OK08007 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: dual career couples * science careers * women in science 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

Výsledek v RIV  
 
0348381 - SOU-Z 2011 RIV cze U 
Tenglerová, HanaG - Červinková, Alice 
Výstava "Cena Milady Paulové za celoživotní přínos české vědě".  
[Exhibition "Milada Paulová Award for Life-Long Achievement in Czech Science".] 
[Olomouc, 13.04.2010-18.04.2010, (E-CST 500/0)] 
Grant: GA MŠk OK08007 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: women in science * award * exhibition 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

Výsledek v RIV  
 
0348384 - SOU-Z 2011 RIV cze U 
Tenglerová, HanaG 
Výstava "Cena Milady Paulové za celoživotní přínos české vědě".  
[Exhibition "Milada Paulová Award for Life-Long Achievement in Czech Science".] 
[České Budějovice, 18.01.2010-08.02.2010, (E-CST 200/0)] 
Grant: GA MŠk OK08007 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: women in science * award * exhibition 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

Výsledek v RIV  
 
0348385 - SOU-Z 2011 RIV cze U 
Tenglerová, HanaG 
Výstava "Cena Milady Paulové za celoživotní přínos české vědě".  
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[Exhibition "Milada Paulová Award for Life-Long Achievement in Czech Science".] 
[Praha, 22.02.2010-15.03.2010, (E-CST 200/0)] 
Grant: GA MŠk OK08007 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: women in science * award * exhibition 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

Výsledek v RIV  
 
0348386 - SOU-Z 2011 RIV cze U 
Tenglerová, HanaG 
Výstava "Cena Milady Paulové za celoživotní přínos české vědě".  
[Exhibition "Milada Paulová Award for Life-Long Achievement in Czech Science".] 
[Brno, 26.04.2010-17.05.2010, (E-CST 200/0)] 
Grant: GA MŠk OK08007 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: women in science * award * exhibition 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

Výsledek v RIV  
 
0346116 - SOU-Z 2011 RIV cze U 
Katrňák, TomášG - Simonová, Natalie 
Vývoj vzdělanostní mobility v ČR po roce 1989.  
[Development of educational mobility in the Czech Republic after 1989.] 
[Praha, 27.05.2010, (W-CST 12/0)] 
Grant: GA ČR GA403/08/0109 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: educational mobility * educational inequalities * Czech Republic 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

Výsledek v RIV  
 
0356491 - SOU-Z 2011 RIV eng U 
Krejčí, JindřichG 
Workshop on Harmonisation of Social Survey Data for Cross-National Comparison.  
[Praha, 19.10.2010, (W-EUR 55/6)] 
Grant: GA MŠk LA09010 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: international survey research * cross-national comparison * data 
harmonisation 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

Výsledek v RIV  
 
0348441 - SOU-Z 2011 RIV cze U 
Červinková, AliceG 
Za zrcadlem znalostní společnosti III.  
[Behind the Mirror of the Knowledge Society III.] 
[Praha, 24.09.2010, (W-CST 50/0)] 
Grant: GA MŠk OK08007 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: knowledge * public space * public policy 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

Výsledek v RIV  
 
0353365 - SOU-Z 2011 RIV cze U 
Benešová, RomanaG - Vojtíšková, Kateřina 
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Zdroje věkové identity dospělých v České republice.  
[The sources of age identity of adult population in the Czech Republic.] 
[Praha, 09.12.2010, (W-CST 8/0)] 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: age * age identity * youth 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

Výsledek v RIV  
 
0341935 - SOU-Z 2011 RIV cze U 
Hašková, HanaG - Uhde, Zuzana - Pulkrábková, Kateřina - Vojtková, Michaela - 
Stachová, Jana 
Ženy a sociální občanství v české společnosti.  
[Women and social citizenship in Czech society.] 
[Praha, 18.03.2010, (W-EUR 12/1)] 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: social citizenship * women 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

Výsledek v RIV  
 
0346147 - SOU-Z 2011 RIV eng U 
Mansfeldová, ZdenkaG - Pleines, H. 
5th Changing Europe Summer School: Informal Networks, Clientelism and Corruption in 
Politics, State Administration, Business and Society. Case studies from Central and Eastern 
Europe.  
[Praha, 01.08.2010-07.08.2010, (W-EUR 32/29)] 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: corruption * clientelism * informal networks 
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy 

Výsledek v RIV 
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 Výzkumné zprávy 
 
 
Výzkumné zprávy – RIV – 6 
 
 
0353148 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze V 
Lux, MartinG - Kostelecký, Tomáš - Sunega, Petr - Vobecká, Jana - Sládek, Jan 
Moderní nástroje sociálního bydlení pro mladé rodiny jako nepřímá podpora růstu 
porodnosti.  
[Modern Social Housing Policies for Young Families as Indirecst Means of Birth-rate Boost.] 
1. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 67 s. ISBN 978-80-7330-177-4. 1. 
Grant: GA MMR WD-05-07-3 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Housing affordability * birth-rate * social housing 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

http://www.disparity.cz/data/USR_048_DEFAULT/nastroje_mladi.pdf 
Výsledek v RIV  

 
0353162 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze V 
Lux, MartinG - Mikeszová, Martina - Sunega, Petr 
Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením – mezinárodní 
perspektiva a návrhy opatření v ČR.  
[Support of housing affordability for people at risk of social exclusion – international 
perspective and proposals for the Czech Republic.] 
1. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 64 s. ISBN 978-80-7330-176-7. 1. 
Grant: GA MMR WD-05-07-3 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Housing affordability * housing policy * social exclusion 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

http://www.disparity.cz/data/USR_048_DEFAULT/nastroje_vylouceni.pdf 
Výsledek v RIV  

 
0353167 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze V 
Mikeszová, MartinaG - Sunega, Petr - Kostelecký, Tomáš - Lux, Martin - Sládek, Jan 
Dopady hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení – analýza a možné nástroje státu.  
[Impacts of the Economic Crisis on Housing Affordability – the Analysis and Possible State-
level Policies.] 
1. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 67 s. ISBN 978-80-7330-182-8. 1. 
Grant: GA MMR WD-05-07-3 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Housing affordability * economic crisis * housing policy 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

http://www.disparity.cz/data/USR_048_DEFAULT/pomoc_vlastnici_final.pdf 
Výsledek v RIV  

 
0350220 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze V 
Simonová, NatalieG 
Výzkumná zpráva z šetření SIALS 1998.  
[Research Report from SIALS 1998 Survey.] 
Praha : UIV, 2010. 32 s. 
Grant: GA ČR GA403/08/0109 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: functional literacy * SIALS * adults 
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Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.piaac.cz/attach/SIALS_zprava.pdf 
Výsledek v RIV  

 
0353163 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze V 
Sunega, PetrG - Lux, Martin - Mikeszová, Martina 
Regionální rozdíly ve finanční dostupnosti bydlení jako bariéra pro migraci za prací – 
analýza a možné nástroje státu.  
[Regional differences in housing affordability as potential barrier for labour migration – 
analysis and possible government tools.] 
1. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 55 s. ISBN 978-80-7330-179-8. 1. 
Grant: GA MMR WD-05-07-3 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Housing affordability * labour migration * regional differences 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

http://www.disparity.cz/data/USR_048_DEFAULT/migrace_2010.pdf 
Výsledek v RIV  

 
0354541 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze V 
Tenglerová, HanaG 
Postavení žen v české vědě a aktivity na jejich podporu. Monitorovací zpráva za rok 2009.  
[Positon of women in the czech science and supporting activities. Report 2009.] 
1. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 77 s. ISBN 978-80-7330-181-1. 1 
Grant: GA MŠk OK08007 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: gender and science * statistics * policies 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

Výsledek v RIV 
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Výzkumné zprávy – not RIV – 98 
 

0334998 - SOU-Z 2010 CZ cze V 
Červenka, JanG 
Finanční krize očima české veřejnosti – prosinec 2009.  
[Financial Crisis In View Of Czech Public - December 2009.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, EV100106) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: THE Financial Crisis * Public Opinion * December 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0335451 - SOU-Z 2010 CZ cze V 
Červenka, JanG 
Česká veřejnost o zdravotnictví – prosinec 2009.  
[Czech Public on Healthcare - December 2009.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, OZ100111) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: the Healthcare system * Public Opinion 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0337579 - SOU-Z 2010 CZ cze V 
Červenka, JanG 
Vztah Čechů k vybraným národnostem - prosinec 2009.  
[Relationship of Czechs to Other Nationalities - December 2009.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ov100118) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Nationalities * relationship 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0338217 - SOU-Z 2010 CZ cze V 
Červenka, JanG 
Hodnocení vlády Jana Fischera.  
[Evaluation of Jan Fischer's Cabinet.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 4 s. - (Tiskové zpávy CVVM, PI100203) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Jan Fischer's Cabinet * the evaluation 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0339269 - SOU-Z 2010 CZ cze V 
Červenka, JanG 
Hospodářská úroveň ČR v kontextu jiných zemí – leden 2010.  
[Economic Level of Czech Republic in Context of Some Other Countries - January 2010.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 8 s. - (Tiskové zprávy CVVM, EV100222) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: economic level * other european countries 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0339442 - SOU-Z 2010 CZ cze V 
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Červenka, JanG 
Hodnocení ekonomické situace a materiálních životních podmínek v středoevropském 
srovnání – prosinec 2009.  
[Evaluation of Economic Situation and Material Living Conditions in Central European 
Comparison - December 2009.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 7 s. - (Tiskové zprávy CVVM, EV100223) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Economic Situation * material living conditions the households 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0339443 - SOU-Z 2010 CZ cze V 
Červenka, JanG 
Občané o NATO a obraně země – leden 2010.  
[Citizens on Nato and Defense of Country - January 2010.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pm100224) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: defense of country * membership in NATO 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0340335 - SOU-Z 2010 CZ cze V 
Červenka, JanG 
NATO očima české veřejnosti – leden 2010.  
[Nato in View of Czech Public - January 2010.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PM100226) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: NATO * Public Opinion * january 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0340650 - SOU-Z 2010 CZ cze V 
Červenka, JanG 
Angažovanost Čechů ve veřejném životě – únor 2010.  
[Involvement of Czechs in Public Life - February 2010.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 4 s. - (Tiskové zpávy CVVM, PD100311) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: public life * survey * february 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0341161 - SOU-Z 2010 CZ cze V 
Červenka, JanG 
Občané o svých možnostech ovlivňovat veřejné dění – únor 2010.  
[Citizens on Their Possibilities to Influence Public Affairs - February 2010.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pd100312) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: the influence * the political decision-making * the public affairs 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0341275 - SOU-Z 2010 CZ cze V 
Červenka, JanG 
Daně z pohledu veřejného mínění – únor 2010.  
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[Taxation in View of Public Opinion - February 2010.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, EV100317) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: the taxatoin * the high-income earners * the low-income earners 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0342058 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
Červenka, JanG - Janíčko, M. 
Postoje české veřejnosti k cizincům – březen 2010.  
[Czech Public's Attitudes to Foreigners - March 2010.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ov100406) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Foreigners * Attitudes 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0342091 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
Červenka, JanG 
Postoje české veřejnosti k zaměstnávání cizinců – březen 2010.  
[Attitudes of Czech Public Towards Employment of Foreigners - March 2010.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 2 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ov100407) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Employment * Foreigners * Attitudes 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0343004 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
Červenka, JanG 
Občané o soužití s Romy – duben 2010.  
[Citizens on Coexistence with Romanies - April 2010.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ov100512) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: coexistence with Romanies * minority * April 2010 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0345339 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
Červenka, JanG 
Názory občanů na drogy.  
[Citizen's Views on Drugs.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ob100712) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: drugs * public opinion 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0346864 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
Červenka, JanG 
Hodnocení ekonomické situace a materiálních životních podmínek v středoevropském 
srovnání – léto 2010.  
[Evaluation of Economic Situation and Material Living Conditions in Central European 
Comparison - Summer 2010.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ev100902) 
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Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: economic situation * material living conditions * comparison 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0347838 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
Červenka, JanG 
Důvěra některým institucím veřejného života – září 2010.  
[Trust To Some Public Institutions - September 2010.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Po100924) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: trust * public institutions 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0348416 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
Červenka, JanG 
Politická orientace českých občanů – září 2010.  
[Political Orientation of Czech Citizens - September 2010.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Po101008) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: political orientation * September 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0348705 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
Červenka, JanG 
Česká veřejnost o nezaměstnanosti – září 2010.  
[Czech Public on Unemployment - September 2010.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 7 s. - (Tiskové zprávy CVVM, eu101025) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: unemployment * labour-market * September 2010 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0349499 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
Červenka, JanG 
Česká veřejnost o rozpočtu.  
[Czech Public on Budget.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ev101111) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: budget 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0349501 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
Červenka, JanG 
Hodnocení některých sociálních podmínek – říjen 2010.  
[Evaluation of Some Social Conditions - October 2010.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, eu101112) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: social conditions * evaluation 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
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0349596 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
Červenka, JanG 
Občané o ekonomické situaci svých domácností – říjen 2010.  
[Citizens on Economic Situation of Their Households - October 2010.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, eu101115) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: household * economic situation * october 2010 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0350958 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
Červenka, JanG 
Občané k některým otázkám sociální politiky – listopad 2010.  
[Citizens on Some Issues of Social Policy - November 2010.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, es101203) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: social policy 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0352700 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
Červenka, JanG 
Občané o vztazích ČR s některými zeměmi – listopad 2010.  
[Citizens on Relations of the Czech Republic with Some Other Countries - November 2010.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR,v.v.i, 2010. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pm101221) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Relations of the Czech Republic with Some Other Countries 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0352702 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
Červenka, JanG 
Sympatie české veřejnosti k některým zemím – listopad 2010.  
[Czech Public's Sympathies to Some Countries.] 
Praha : Sociologický ústav, v.v.i, 2010. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pm101221b) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Sympathies * countries 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0334649 - SOU-Z 2010 CZ cze V 
Kunštát, DanielG 
Důvěra k vrcholným politikům.  
[Popularity of Top Politicians.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PI100104) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Popularity * selected top politicians * december 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0337909 - SOU-Z 2010 CZ cze V 
Kunštát, DanielG 
Stranické preference a volební model v lednu 2010.  
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[Party Preferences and Voting Model in January 2010.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 4 s. - (Tiskové zpávy CVVM, pv100127) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Party Preferences * Voting Model * january 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0338005 - SOU-Z 2010 CZ cze V 
Kunštát, DanielG 
Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v lednu 2010.  
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in January 
2010.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PI100129) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: the constitutional institutions * the political situation * january 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0338177 - SOU-Z 2010 CZ cze V 
Kunštát, DanielG 
Důvěra stranickým představitelům.  
[Popularity of Party Representatives.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PI100201) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Popularity * Party Representatives * january 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0338657 - SOU-Z 2010 CZ cze V 
Kunštát, DanielG 
Hodnocení působení Václava Klause v prezidentském úřadě.  
[Public opinion on performance of president Vaclav Klaus.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pi100212) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: the evaluation * the Vaclav Klaus' presidency 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0338988 - SOU-Z 2010 CZ cze V 
Kunštát, DanielG 
Stranické preference a volební model v únoru 2010.  
[Party Preferences and Voting Model in February 2010.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PV100219) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Party Preferences * Voting Model * february 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0339270 - SOU-Z 2010 CZ cze V 
Kunštát, DanielG 
Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v únoru 2010.  
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in 
February 2010.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR v.v.i, 2010. 3 s. - (tiskové zprávy, PI100222) 
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Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: constitutional institutions * political situation * february 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
www.cvvm.cas.cz  
 
0341166 - SOU-Z 2010 CZ cze V 
Kunštát, DanielG 
Postoje k podobě politického systému.  
[Public attitude to form of political system.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR v.v.i, 2010. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pd100316) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: the political system * Public attitude 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0341278 - SOU-Z 2010 CZ cze V 
Kunštát, DanielG 
Stranické preference a volební model v březnu 2010.  
[Party Preferences and Voting Model in March 2010.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR v.v.i, 2010. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PV100317) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Party Preferences * Voting Model * March 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0341556 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
Kunštát, DanielG 
Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v březnu 2010.  
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in March 
2010.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR v.v.i, 2010. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PI100319) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: the constitutional institutions * the political situation * March 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0341734 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
Kunštát, DanielG 
Důvěra některým institucím veřejného života.  
[Trust To Some Public Institutions.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR v.v.i, 2010. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Po100326) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: the institutions * march 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0342442 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
Kunštát, DanielG 
Stranické preference a volební model v dubnu 2010.  
[Party Preferences and Voting Model in April 2010.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Pv100421) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Party * preferences * voting model 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
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http://www.cvvm.cas.cz  
 
0342524 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
Kunštát, DanielG 
Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v dubnu 2010.  
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in April 
2010.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Pi100427) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: constitutional institutions * confidence * political situation 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0342584 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
Kunštát, DanielG 
Důvěra vrcholným politikům.  
[Popularity of Top Politicians.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Pi100429) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Popularity * top politicians 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0343279 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
Kunštát, DanielG 
Stranické preference a volební model v květnu 2010.  
[Party Preferences and Voting Model in May 2010.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Pv100519) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: party preferences * voting model * May 2010 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0343281 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
Kunštát, DanielG 
Důvěra stranickým představitelům.  
[Popularity of Party Representatives.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Pi100521) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Popularity * party representatives 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0347355 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
Kunštát, DanielG 
Stranické preference a volební model v září 2010.  
[Party Preferences and Voting Model in September 2010.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Pv100921) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Party * preferences * voting model 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0347549 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
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Kunštát, DanielG 
Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v září 2010.  
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in 
September 2010.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Pi100922) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: confidence * constitutional institutions * satisfaction with political situation 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0347878 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
Kunštát, DanielG 
Důvěra vrcholným politikům.  
[Popularity of Top Politicians.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Pi100927) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Popularity * top politicians 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0348703 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
Kunštát, DanielG 
Stranické preference a volební model v říjnu 2010.  
[Party Preferences and Voting Model in October 2010.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 3. - (Tiskové zprávy CVVM, Pv101025) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: party preferences * voting model 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0348945 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
Kunštát, DanielG 
Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v říjnu 2010.  
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in 
October 2010.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Pi101027) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: constitutional institutions * confidence * political situation 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0349018 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
Kunštát, DanielG 
Důvěra stranickým představitelům.  
[Popularity of Party Representatives.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Pi101103) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Popularity * party representatives 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0350701 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
Kunštát, DanielG 
Stranické preference a volební model v listopadu 2010.  
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[Party Preferences and Voting Model in November 2010.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pv101124) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: party preferences * voting model 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0350792 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
Kunštát, DanielG 
Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v listopadu 2010.  
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in 
November 2010.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Pi101201) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: constitutional institutions * confidence * political situation 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0352170 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
Kunštát, DanielG 
Stranické preference a volební model v prosinci 2010.  
[Party Preferences and Voting Model in December 2010.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pv101216) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: party preferences * voting model 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0352390 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
Kunštát, DanielG 
Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v prosinci 2010.  
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in 
December 2010.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 3. - (Tiskové zprávy CVVM, Pi101220) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: constitutional institutions * confidence * political situation 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0353323 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
Kunštát, DanielG 
Důvěra vrcholným politikům.  
[Popularity of Top Politicians.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v. v. i, 2010. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pi101227) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: politicians * popularity 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0357195 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
Šafr, JiříG - Vojtíšková, Kateřina - Bariekzahyová, T. 
Policy Paper: doporučení pro decizivní sféru v oblasti vzdělávání a výchovy.  
[Policy Paper: recommendation for decisive sphere in education and upbringing.] 
1. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 17s.. 1. 
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Grant: GA MŠk 2D06014 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Education * educational inequalities * policy recommendation 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
 
0335644 - SOU-Z 2010 CZ cze V 
Šamanová, GabrielaG 
Partnerství, manželství a rodičovství.  
[Partner's relationship, marriage and parenthood.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 9 s. - (Tiskové zprávy CVVM, OV100112) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: the marriage * the parenthood * the number of children in the family 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0336036 - SOU-Z 2010 CZ cze V 
Šamanová, GabrielaG 
Volný čas.  
[Leisure time.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, OZ100114) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: leisure time * free time on weekdays * free time on weekends 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0337582 - SOU-Z 2010 CZ cze V 
Šamanová, GabrielaG 
Pocit bezpečí a spokojenost s činností policie.  
[Sense of security and satisfaction with the activities of the police.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ob100122) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: sense of security * police * public opinion 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0337749 - SOU-Z 2010 CZ cze V 
Šamanová, GabrielaG 
Bezpečnostní rizika a záruky stability pro Českou republiku.  
[Security risks and guarantee of stability for the Czech Republic.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PO100125) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: the guarantee of stability * the war, the epidemics, the natural disasters 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0338073 - SOU-Z 2010 CZ cze V 
Šamanová, GabrielaG 
Role žen a mužů.  
[Gender roles.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ov100201) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: the gender roles * the distribution of work 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
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0338502 - SOU-Z 2010 CZ cze V 
Šamanová, GabrielaG 
Materiální podmínky domácností.  
[Material conditions of households.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, EU100208) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: material conditions * czech households 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0338655 - SOU-Z 2010 CZ cze V 
Šamanová, GabrielaG 
Hodnocení ekonomické situace.  
[Evaluation of Economic Situation of Czech Republic.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, EV100210) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: economic situation * public opinion 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0338656 - SOU-Z 2010 CZ cze V 
Šamanová, GabrielaG 
Názory na zadlužování občanů.  
[Views on Debt of Citizens.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 2 s. - (Tiskové zprávy CVVM, er100211) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: borrowing money * live on credit 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0340336 - SOU-Z 2010 CZ cze V 
Šamanová, GabrielaG 
Hodnocení naléhavosti zabývání se oblastmi veřejného života a očekávaný vývoj v roce 
2010.  
[Evaluations in the areas of public life and the expected development in 2010.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 4 s. - (Tiskové zpávy CVVM, POPS100301) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: some areas of public life * he expecting 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0341164 - SOU-Z 2010 CZ cze V 
Šamanová, GabrielaG 
Názory na podílení se občanů na rozhodování.  
[Views on the participation of citizens in decision-making.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR v.v.i, 2010. 2 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pd100315) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: the participation of citizens * the decision-making processes 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0342134 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
Šamanová, GabrielaG 
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Morálka politiků a vliv na politické rozhodování.  
[Morality of politician and influence on political decision-making.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pd100412) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Morality of politician * influence * decision making 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0342234 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
Šamanová, GabrielaG 
Mínění o rozšířenosti korupce mezi veřejnými činiteli.  
[Opinion about the prevalence of corruption among public officials.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 2 s. - (Tiskové zprávy CVVM, po100415) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: corruption * public officials * prevalence 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0342317 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
Šamanová, GabrielaG 
Politická kultura.  
[Political culture.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 2 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ps100419) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: political culture * evaluation 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0342585 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
Šamanová, GabrielaG 
Občané o členství České republiky v Evropské unii.  
[Czech Republic's membership in the European Union.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pm100429) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: European Union * membership * Czech Republic 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0343861 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
Šamanová, GabrielaG 
Hodnocení životních podmínek v místě bydliště.  
[Satisfaction with conditions of living at the place of residence.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, or100610) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: conditions of living * place of residence * satisfaction 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0343975 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
Šamanová, GabrielaG 
Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti.  
[The views on abortion, euthanasia and capital punishment.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ov100614) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 



 209 
 

Klíčová slova: abortion * euthanasia * capital punishment 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0345335 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
Šamanová, GabrielaG 
Česká veřejnost o životním prostředí.  
[Public about environment.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 7 s. - (Tiskové zprávy CVVM, oe100701) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: environment * public 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0347882 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
Šamanová, GabrielaG 
Postoje veřejnosti před komunálními volbami.  
[Public opinion before the municipal elections.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pv100929) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: public opinion * municipal elections 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0348946 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
Šamanová, GabrielaG 
Důvěra politickým stranám.  
[Confidence in political parties.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pv101102) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: confidence * political parties 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0350702 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
Šamanová, GabrielaG 
Postoje veřejnosti před senátními volbami.  
[Public attitudes before the senate elections.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pv101011) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: senate elections * public attitudes 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0350796 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
Šamanová, GabrielaG 
Ohlédnutí za komunálními volbami 2010.  
[Looking back at the municipal elections 2010.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pv101202) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: municipal elections 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 



 210 
 

0351933 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
Šamanová, GabrielaG 
Názory občanů na vybraná opatření v sociální politice.  
[The views of citizens in selected measures of social policy.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR,v.v.i, 2010. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, es101213) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: social policy * family policy * government 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0352554 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
Šamanová, GabrielaG 
Rodinné hodnoty a postoje k manželství.  
[Family values and attitudes to marriage.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR,v.v.i, 2010. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ov101221) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Family values * attitudes to marriage 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0353327 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
Šamanová, GabrielaG 
Hodnocení vývoje vybraných oblastí veřejného života během roku 2010.  
[Evaluation of trends in selected areas of public life in 2010.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v. v. i, 2010. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pd101230) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: trends * public life 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0357194 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
Špaček, OndřejG - Šafr, Jiří - Vojtíšková, Kateřina 
Rodiče a výchova 2010. Závěrečná zpráva z výzkumu.  
[Parents and upbringing 2010. The final research report.] 
1. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 22 s.. 1. 
Grant: GA MŠk 2D06014 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Extra-curricular activities * cultural capital * social class 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://sdilenihodnot.soc.cas.cz/download/RodiceVychova2010-Zprava  
 
0337831 - SOU-Z 2010 CZ cze V 
Tabery, PaulínaG 
Názory občanů na zdravotní péči v ČR.  
[Czech Public on Health Care - December 2009 II.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 8 s. - (Tiskové zprávy CVVM, OZ100126) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: the Health Care * the health system * the quality of medical care 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0338178 - SOU-Z 2010 CZ cze V 
Tabery, PaulínaG 
Očekávání do budoucna a obavy české veřejnosti.  
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[The Expectations of Czech Citizens towards the Future.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 5 s. - (Tiskové zpávy CVVM, OV100202) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: the expectations * the future 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0340651 - SOU-Z 2010 CZ cze V 
Tabery, PaulínaG 
Veřejné mínění o zadlužení občanů a České republiky jako státu.  
[Public Opinion on Individual Debts and Czech Republic Public Debt.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR v.v.i, 2010. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ER100310a) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: the Individual Debts * Public Opinion 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0342637 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
Tabery, PaulínaG 
Názory občanů na vybrané mezinárodní organizace.  
[Public Opinion on International Organizations.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pm100430) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: International organizations * public opinion 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0342640 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
Tabery, PaulínaG 
Názory na motivy vstupu do politiky a zájem politiků o mínění obyčejných lidí.  
[Public Opinion on the Reasons of Entering Public Life.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pd100430) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: public life * reasons for entering * politicians' interest 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0343711 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
Tabery, PaulínaG 
Tolerance ke skupinám obyvatel.  
[Tolerance to Different Social Groups.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ov100604a) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Tolerance * different social groups 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0343713 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
Tabery, PaulínaG 
Vztah Čechů k národnostním skupinám žijícím v ČR.  
[Relation to Different National Groups Living in the Czech Republic.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ov100604b) 
Klíčová slova: relation * national groups * Czech Republic 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
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http://www.cvvm.cas.cz  
 
0343826 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
Tabery, PaulínaG 
Důvěra institucím Evropské unie.  
[Trust in European Union Institutions.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pm100608a) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: European Union * Institution * trust 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0343828 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
Tabery, PaulínaG 
Názory obyvatel na hodnoty uplatňované v Evropské unii a evropskou integraci ve 
vybraných oblastech.  
[Public Opinion on Values Applied in the European Union and European Integration.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pm100608b) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: European Union * European Integration * values 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0345337 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
Tabery, PaulínaG 
Názory české veřejnosti na práva lidí s homosexuální orientací.  
[Public Opinion on Rights of Homosexuals.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ov100712) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Homosexuals * rights * public opinion 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0349495 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
Tabery, PaulínaG 
Česká veřejnost o úrovni vzdělávání na různých typech škol.  
[Public Opinion on the Quality of Education System in the Czech Republic.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, or101110) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: education system * quality 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0349497 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
Tabery, PaulínaG 
Názory na důvody vstupu do politických stran.  
[Public Opinion on Reasons for Joining Political Parties.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 8 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pv101110) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: political parties * joining 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0352305 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
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Tabery, PaulínaG 
Názory občanů na úsporná opatření vlády a daňovou zátěž.  
[Public Opinion on the Austerity Program of the Government.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR,v.v.i, 2010. 7 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ev101116) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: austerity program * taxes 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cz  
 
0353299 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
Tabery, PaulínaG 
Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky.  
[Czech Public Opinion on Government Spending on Social Policy.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v. v. i, 2010. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, es101222a) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: social policy * expenditures * priority 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0353307 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
Tabery, PaulínaG 
Názory obyvatel na důchodový systém.  
[Czech Citizens About Pension System.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v. v. i, 2010. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, es101222b) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: pension system * pension reform 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0353314 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
Tabery, PaulínaG 
Mínění občanů o důchodové reformě.  
[Public Opinion on Pension Reform.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v. v. i, 2010. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, es101222c) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: pension reform * social policy 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0353317 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
Tabery, PaulínaG 
Názory obyvatel na finanční zajištění v důchodu a na důchodovou reformu.  
[Citizens' Views on Financial Security in Retirement and Pension Reform.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v. v. i, 2010. 7 s. - (Tiskové zprávy CVVM, es101222d) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: pension system * pension reform * finance 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cas.cz  
 
0352005 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
Vinopal, JiříG 
Vzorce konzumace piva v České republice v roce 2010.  
[Patterns of Beer Consumption in the Czech Republic in 2010.] 
Praha : Sociologický ústav,v.v.i, 2010. 6 s. - (Tiskové zprávy, OR101215a) 
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Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: beer consumption 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cz  
 
0352006 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
Vinopal, JiříG 
K některým aspektům výběru piva českými konzumenty v roce 2010.  
[Some Aspects of Beer Choice of Czech Consumers in 2010.] 
Praha : Sociologický ústav,v.v.i, 2010. 6 s. - (Tiskové zprávy, OR101215b) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: beer choise * Czech consumers 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cz  
 
0352008 - SOU-Z 2011 CZ cze V 
Vinopal, JiříG 
Vybrané postoje veřejnosti k českému pivu a pivovarnictví v roce 2010.  
[Opinions of Czech Public towards Czech Beer and Brewing Industry in 2010.] 
Praha : Sociologický ústav,v.v.i, 2010. 8 s. - (Tiskové zprávy, OR101215c) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Czech beer * brewing industry 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.cvvm.cz  
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Novinový článek – not RIV - 51 
 
 
0342170 - SOU-Z 2011 CZ cze N 
Basl, JosefG 
Faktory ovlivňující zájem žáků a studentů o studium a pracovní uplatnění v oblasti 
přírodních věd.  
[Factors influencing students` interest in educational and occupational career in natural 
sciences.] 
Socioweb. Roč. 8, č. 4 (2010), s. 4-5. ISSN 1214-1720 
Grant: GA ČR GA403/08/0109 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: sociology of education * educational aspirations * interest 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.socioweb.cz  
 
0351880 - SOU-Z 2011 CZ cze N 
Benáček, VladimírG 
Dilemata ekonomického rozvoje současné české společnosti. K jednomu scénáři možného 
vývoje.  
[Dilemmas of the economic development in the present Czech society. On one scenario.] 
Socioweb. Roč. 8, č. 9 (2010), s. 2-3. ISSN 1214-1720 
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA700280803 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Crisis * politics * reforms 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/182_SOCIOweb_09_2010.pdf  
 
0349135 - SOU-Z 2011 CZ cze N 
Benešová, RomanaG 
Ekonomická odpovědnost – postoje k placení daní.  
[Economic responsibility – the attitudes to paying taxes.] 
Socioweb. Roč. 8, č. 1 (2010), s. 2-4. ISSN 1214-1720 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: values 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.socioweb.cz/index.php?disp=temata&shw=333&lst=116  
 
0352501 - SOU-Z 2011 CZ cze N 
Benešová, RomanaG 
Data z mezinárodního sociologického projektu SHARE.  
[The data from international sociological project SHARE.] 
Socioweb. Roč. 8, č. 12 (2010), s. 5. ISSN 1214-1720 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Europe * metodology 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/185_SOCIOWEB_12_2010.pdf  
 
0350934 - SOU-Z 2011 CZ cze N 
Bernard, JosefG 
Lokální rozvoj ve venkovských obcích – k lepšímu porozumění používaného pojmu.  
[Local Development of Rural Municipalities – For a Better Understanding of a Common Used 
Term.] 
Socioweb. Roč. 8, č. 2 (2010), s. 3-4. ISSN 1214-1720 
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Grant: GA ČR GA403/09/1779 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: local development * rural community * small municipality 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.socioweb.cz/index.php?disp=teorie&shw=422&lst=117  
 
0341854 - SOU-Z 2011 CZ cze N 
Čermák, DanielG 
Ekologická inference a ekologické zkreslení.  
[Ecological Inference and Ecological Fallacy.] 
Socioweb. Roč. 8, č. 2 (2010), s. 10-12. ISSN 1214-1720 
Grant: GA MŠk 2D06001 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: ecological inference * ecological fallacy 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/175_SOCIOweb._02-2010%202.pdf  
 
0341855 - SOU-Z 2011 CZ cze N 
Čermák, DanielG 
Vývoj návštěvnosti internetového časopisu SOCIOweb.  
[The Development of Reader’s Attendance of Webzine Socioweb.] 
Socioweb. Roč. 8, č. 2 (2010), s. 12-13. ISSN 1214-1720 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: webzine * readers 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/175_SOCIOweb._02-2010%202.pdf  
 
0357508 - SOU-Z 2011 CZ cze N 
Čížek, TomášG 
Novinky v datovém archivu SDA.  
[SDA archive news.] 
Socioweb. Roč. 8, č. 12 (2010), s. 5-6. ISSN 1214-1720 
Grant: GA MŠk LA09010 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: data archives * news 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/185_SOCIOWEB_12_2010.pdf  
 
0352021 - SOU-Z 2011 CZ cze N 
Dudová, RadkaG 
Populace, reprodukce a nevhodná těla: Pokusy o regulaci Romské populace ve druhé 
polovině 20. století.  
[Population, reproduction and unfit bodies: Attempts to regulate Roma population in the 
second half of 20 century.] 
Socioweb. Roč. 8, č. 11 (2010), s. 7-9. ISSN 1214-1720 
Grant: European Commission(XE) 028746 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Zdroj financování: R - rámcový projekt EK 
Klíčová slova: body * eugenic policies * Romas 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
www.socioweb.cz/index.php?disp=temata&shw=362&lst=113  
 
0355060 - SOU-Z 2011 CZ cze N 
Formánková, LenkaG 
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Chtěla jsem být matkou… Profesní volby mladých žen v souvislosti s mateřstvím.  
[I wanted to be mother too…professional choices of young women related to motherhood.] 
Socioweb. Roč. 8, č. 11 (2010), s. 9-10. ISSN 1214-1720 
Grant: GA AV ČR IAA700280804; GA ČR GAP404/10/0021 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: motherhood * female career choices * biographical research 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/184_SOCIOWEB_11_2010.pdf  
 
0355533 - SOU-Z 2011 CZ cze N 
Hašková, HanaG 
Přirozenost a normalita rodičovství aneb Jak se volí bezdětnost.  
[Norms on parenthood: How to choose the childlessness.] 
Socioweb. Roč. 8, č. 11 (2010), s. 3-5. ISSN 1214-1720 
Grant: GA ČR GAP404/10/0021 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: childless * childfree * reproductive behavior 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/184_SOCIOWEB_11_2010.pdf  
 
0349067 - SOU-Z 2011 CZ eng N 
Häuberer, JuliaG 
Asking the Right Questions or How to Assess the Duality of Survey Measures?.  
Socioweb. Roč. 8, 7-8 (2010), s. 6-9. ISSN 1214-1720 
Grant: GA MŠk 2D06014 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: participation * reliability * validity 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/181_pdf%202010%2007%2008.pdf  
 
0343135 - SOU-Z 2011 CZ cze N 
Hausenblas, O. - Straková, JanaG 
Postoje učitelů k jejich povolání.  
[Teachers attitudes towards their profession.] 
Kritické listy. Roč. 10, č. 37 (2010), s. 11-17. ISSN 1214-5823 
Grant: GA ČR GA403/08/0109 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: attitudes * teachers * Czech Republic 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
 
0341818 - SOU-Z 2011 CZ cze N 
Chaloupková, JanaG 
Typy rodinných drah mladých.  
[Types of early family trajectories.] 
Socioweb. Roč. 8, č. 1 (2010), s. 7-8. ISSN 1214-1720 
Grant: GA AV ČR(CZ) KJB700280802 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: family trajectory * optimal matching 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.socioweb.cz  
 
0346144 - SOU-Z 2011 CZ eng N 
Chaloupková, JanaG 
How does Society Change? Exploring Social Change through the Tracing of Life Course 
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Trajectories.  
Socioweb. Roč. 8, 7-8 (2010), s. 23-26. ISSN 1214-1720 
Grant: GA AV ČR(CZ) KJB700280802 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: family * parenthood * de-standardization 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/181_nove%20do%20pdf.pdf  
 
0357057 - SOU-Z 2011 CZ cze N 
Katrňák, TomášG 
Explanace sociální fluidity – jedna z vlaštovek na obzoru.  
[Explanation of Social Fluidity – One of the Swallow in Horizont.] 
Socioweb. Roč. 8, č. 4 (2010), s. 12-14. ISSN 1214-1720 
Grant: GA ČR GA403/08/0109 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Sociology of education * educational inequality 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
 
0356919 - SOU-Z 2011 CZ cze N 
Kostelecký, TomášG - Vobecká, Jana 
Souvisí úroveň porodnosti s finanční dostupností bydlení?.  
[Is fertility connected with housing affordability?.] 
Era 21. Roč. 10, č. 3 (2010), s. 62-63. ISSN 1801-089X 
Grant: GA MMR WD-05-07-3 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Housing affordability * fertility * housing policy 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
 
0356983 - SOU-Z 2011 CZ eng N 
Krejčí, JindřichG 
Gresham’s Law of Surveys and Quality Standards in Survey Research.  
Socioweb. Roč. 8, 7-8 (2010), s. 3-6. ISSN 1214-1720 
Grant: GA MŠk LA09010 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: cross-national comparative research * social survey methods 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/181_pdf%202010%2007%2008.pdf  
 
0356985 - SOU-Z 2011 CZ cze N 
Krejčí, JindřichG 
Mezinárodní komparace jako základní sociologická metoda.  
[Cross-national comparison as a key method of sociology.] 
Socioweb. Roč. 8, č. 12 (2010), s. 1-2. ISSN 1214-1720 
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Anotace publikací vydaných Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i., v roce 2010 

A I Monografie 

 

Finanční podpora rodin s dětmi v České republice v evropském kontextu 
Eva Mitchell 
 
Monografie se zabývá analýzou systému 
peněžité podpory rodinám s dětmi v 

sedmnácti zemích Evropy v roce 2004 a 
snaží se zjistit, jak se nové 

socioekonomické a demografické výzvy 
odrazily v rodinné politice těchto zemí. 

Prioritním cílem je pak odhalit, jak si v 

oblasti finanční podpory rodin s dětmi 
stojí v porovnání s ostatními evropskými 

zeměmi Česká republika a kterým z 
těchto zemí je v současné chvíli svým 

pojetím této podpory nejpodobnější.  
Které formy rodinného soužití jsou 
nejvíce podporovány?  
Dotuje český sociální systém spíše 
tradiční rodiny, nebo upřednostňuje 
zaměstnanost matek?  
Jak si v porovnání s jinými státy Evropy 
stojí čeští samoživitelé?  
Je česká rodinná politika zaměřena na 
stejné typy rodin jako rodinná politika 
Slovenska?  
Sledují tyto dvě země stále podobnou 
linii?  
Na tyto a další otázky se studie snaží nalézt odpovědi pomocí metody modelových rodin, která 

umožňuje vypočíst, jak vysokou finanční výpomoc poskytuje stát čistým rodinným domácnostem 

různých příjmových úrovní a složení. Rozdíl mezi výší čistého příjmu rodiny s dětmi v porovnání s 
čistým příjmem bezdětného páru se shodným příjmem ze mzdy, tvoří jakýsi balíček finanční 

podpory adresovaný specificky dětem v rodině. Tento souhrn finanční pomoci je ve studii ve zkratce 
označován jako CBP (z anglického Child Benefit Package).  
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Sexuální obtěžování ve vysokoškolském prostředí: analýza, souvislosti, řešení 
Marta Vohlídalová (ed.), Kateřina Šaldová, Barbora Tupá 
 
Tato monografie, se věnuje v ČR 
zatím příliš nezmapovanému, leč 

závažnému tématu sexuálního 
obtěžování ve vysokoškolském 

prostředí. Hlavní těžiště práce tvoří 
výsledky původního výzkumu 

založeného na kombinaci 

kvalitativních i kvantitativních 
metod. Publikace dále představuje 

politiky, nástroje a procedury, 
které používají zahraniční 

univerzity k boji proti sexuálnímu 

obtěžování. Publikaci uzavírají  
konkrétní doporučení pro vysoké 

školy v ČR, jak proti sexuálnímu 
obtěžování v akademickém 

prostředí postupovat. Cílem 
autorek bylo přispět k otevření 

seriózní diskuse nad tématem, 

které je přes svou závažnost často 
bagatelizováno a zesměšňováno, 

ale také přiblížit (nejen) vedení 
vysokých škol způsoby, jakými lze 

tuto problematiku začít účinně 
řešit i v českém univerzitním 

prostředí. 

Monografie například ukazuje, že 
nejčastější formou obtěžování, s níž se dotazovaní studující setkávali, byly tzv. lehčí formy 

(genderové obtěžování), mezi něž patří zejména urážlivé, nevhodné a vulgární komentáře, 
sexistické poznámky nebo vtipy. Nejčastěji studující zmiňovali zkušenosti se znevažujícími 

komentáři a vtipy o intelektuálních schopnostech žen a narážky na jejich vzhled.  
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Proměny rodinných a profesních startů 
Jana Chaloupková (ed.) 
 
Rodinné a pracovní starty jsou v 
sociologii pojímány jako součást 

širšího procesu přijetí souboru 
sociálních rolí spjatých se statusem 

dospělého – tzv. přechodu do 
dospělosti. Zatímco některým dílčím 

tranzicím vstupu do dospělosti, jako 

je vstup do prvního partnerského 
soužití či vstup do rodičovství a 

faktorům, které jsou spojeny s 
prodlužováním období bezdětnosti, 

byla v české sociologii věnována 

poměrně velká pozornost, řada 
dalších témat stála dosud více méně 

stranou zájmu. Kniha se soustředí na 
počátky pracovních a rodinných drah 

mladých mužů i žen. Jejím cílem je 
přispět diskusi o de-standardizaci 

životních drah a růstu nestability 

pracovních drah. Předkládaná 
publikace čerpá z kvantitativních 

výzkumů provedených v České 
republice i z mezinárodních 

srovnávacích projektů a z dat 
kvalitativních výzkumů a využívá 

sofistikovaných statistických metod. 

V monografii najdete odpovědi na 
následující otázky:  

• Roste v průběhu 90. let nestabilita počátků pracovních drah?  

• Jsou rodinné situace dnešních mladých lidí rozmanitější než rodinné situace mladých 
lidí, kteří vstupovali do dospělosti ještě před rokem 1989?  

• Jaké důvody stojí za přijetím nestandardních rodinných drah, jako je rodičovství v 
nesezdaném soužití?  

• Mění se představy o sociální definici dospělosti a významy dílčích tranzic, které jsou s ní 
tradičně spojované?  

• Proměňují se představy o ideálním časování narození prvního dítěte? 

• Povzbuzuje český sociální stát finančně rodiče malých dětí k návratu do zaměstnání, 
nebo je od práce naopak odrazuje? Podporuje rodiče k celodenní péči o dítě? Jak si stojí 
Česká republika v tomto ohledu v mezinárodním srovnání?  
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Individuals and Households in the Czech Republic and CEE countries 
Jiří Večerník (ed.) 
 
 
The authors of this study aimed to 

analytically interlink the perspectives 
of individuals and households and 

focus on their demographic and 
socio-economic behaviour since 1989 

in the Czech Republic, and compare 

these observations with other EU 
countries, primarily those of Central-

East Europe. The analysis starts with 
life trajectories and family 

formation. The second chapter takes 

a closer look at couples and the 
packaging of the family budget. In 

the third chapter, simultaneous 
changes in earnings disparities and in 

the inequality of household income 
are studied. The fourth chapter 

presents data on the development 

and patterns of self-employment in 
four Central-East European countries 

in comparison with Austria and 
Germany. The fifth chapter focuses 

on the role of economic and 
institutional factors in the growth of 

family businesses in Europe. The sixth 

chapter presents the household as a 
religious group. 
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Akademické duety: o profesním a soukromém životě ve vědě 
Marta Vohlídalová (ed.) 
 
Publikace 
přináší portréty 

patnácti párů, v 
nichž oba 

partneři pracují 
ve vědě, 

výzkumu nebo 

na vysoké škole. 
V rámci projektu 

Akademické 
páry byly mezi 

lety 2009 a 2010 

provedeny 
rozhovory, které 

zastihují 
akademické páry 

z různých 
vědních oborů v 

rozmanitých 

životních 
etapách: od 

mladých 
doktorandů s 

malými dětmi, 
kteří stojí na 

samotném 

začátku vědecké dráhy, přes postdoktorandy a etablované vědce a vědkyně na vrcholu svých kariér, 
až po páry, které svou profesionální vědeckou kariéru pomalu ukončují a jejichž děti už dospěly a 

založily své vlastní rodiny. Neobyčejně otevřené výpovědi lidí z různého prostředí vědy a výzkumu 
tak umožňují nahlédnout z mnoha perspektiv na problematiku ustavování kariérních drah ve vědě, 

roli rodičovství a hledání rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem ve vědecké profesi. 
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B I Sociologické studie 

Endogenní rozvojové potenciály malých obcí a místní samospráva. Sociologické studie / 
Sociological Studies 10:01 
Josef Bernard (ed.) 
 
Sociologické studie jsou 

věnovány problematice 
rozvoje malých 

venkovských obcí, jejich 
endogenním rozvojovým 

potenciálům a roli lokální 

samosprávy při stanovování 
rozvojových cílů a jejich 

dosahování. Při zkoumání 
problematiky lokálního 

rozvoje je aplikován 
komplexní přístup. 

Vzhledem k tomu, že malé 

venkovské obce plní 
především rezidenční a též 

rekreační funkci, řadíme k 
pojmu lokální rozvoj 

především takové sociální 
změny v lokalitě, které 

pozitivně ovlivňují kvalitu 

života a bydlení jejích 
obyvatel. Problematika 

rozvoje a jeho faktorů je 
mimo jiné představena 

především ze zorného úhlu teorie rozvoje komunit (community development). Obec je zde chápána 

jako lokální komunita, jež disponuje vnitřními potenciály, které je schopna je aktivizovat a 
aplikovat pro dosažení svých rozvojových cílů. Při analýzách rozvojových možností a limitů malých 

obcí jsou využity jednak analýza dostupných statistických dat o obcích v České republice, jednak 
kvalitativní případové studie založené na rozhovorech s důležitými rozvojovými aktéry a 

zúčastněném pozorování. Statistická analýza využívá postupy hierarchického lineárního modelování 
pro porovnání síly endogenních a strukturních či polohových rozvojových faktorů. V závěrečné 

kapitole pak jsou výsledky statistických analýz a případových studií navzájem konfrontovány. 

Ukazuje se, že místní samospráva, zejména osoba starosty, představuje významného aktéra 
lokálního rozvoje malých obcí, nicméně souvislost mezi strukturními aspekty lokálních samospráv a 

různými způsoby vládnutí na lokální úrovni na jedné straně a rozvojovými procesy, které v obcích 
probíhají, na straně druhé není snadné prokázat statisticky. 
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C I Nerecenzované publikace 

Dopady hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení – analýza a možné nástroje státu 
Martina Mikeszová, Petr Sunega, Tomáš Kostelecký, Martin Lux, Jan Sládek 
 
 
Analýza potenciální finanční 

(ne)dostupnosti bydlení poukázala 
na typy domácností, které mohou 

být finanční nedostupností bydlení 
potenciálně ohrožené zejména z 

důvodu svých nízkých příjmů a 

aktuálně probíhající deregulace 
nájemného. S nástupem 

hospodářské krize na konci roku 
2008 je však možné předpokládat, 

že se skupina ohrožených 
domácností rozšířila, resp. že 

dopady hospodářské krize (byť 

jednorázové) mohou vést k 
dočasnému ohrožení finanční 

dostupnosti bydlení i, či dokonce 
zejména, těch skupin domácností, 

které nebyly původně 
identifikovány jako ohrožené 

(například vlastníci bytů a 

rodinných domů zatížení splátkami 
hypotečních úvěrů). Náplní první 

části studie je identifikace 
domácností ohrožených finanční 

nedostupností bydlení v souvislosti 

s hospodářskou krizí, a to za 
využití celé řady datových zdrojů. Druhá část pak obsahuje návrhy potenciálních nástrojů bytové 

politiky snažící se pomoci těmto domácnostem. Ve druhé části studie je také přehled nástrojů 
aplikovaných v reakci na dopady hospodářské krize ve vybraných vyspělých a tranzitivních zemích. 

Uvedené nástroje byly testovány z hlediska efektivity a efektivnosti (zacílení) a následně byla 
navržena jejich případná aplikace v českém prostředí. 
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Moderní nástroje sociálního bydlení pro mladé rodiny jako nepřímá podpora růstu porodnosti 
Martin Lux, Tomáš Kostelecký, Petr Sunega, Jana Vobecká, Jan Sládek 
 
Po roce 1990 se objevovala 
empirickým výzkumem často ne 

zcela podložená tvrzení o tom, že 
výrazné snížení dostupnosti 

bydlení pro mladé domácnosti je 
jednou z hlavních příčin radikální 

proměny reprodukčního chování 

mladé generace – prudkého snížení 
porodnosti. V publikaci najdete 

nejnovější empirické analýzy 
souvislostí mezi dostupností 

bydlení a reprodukčním chováním 

mladé generace v jednotlivých 
okresech České republiky na 

datech pocházejících z období 
kolem roku 2001, které ukázaly, že 

regionální rozdíly v porodnosti jsou 
obecně podstatně menší než 

regionální rozdíly v dostupnosti 

bydlení – mladí lidé tak rozhodují o 
počtu svých dětí do jisté míry 

„navzdory“ vnějším podmínkám, 
které pro zakládání rodin mají. 

Souvislost mezi dostupností bydlení 
a reprodukčním chováním však 

přesto existuje – dle výsledků 

analýz problémy s dostupností 
bydlení v regionech s vysokými cenami bytů ovlivňují spíše časování narození dětí než jejich celkový 

počet. Problémy s dostupností bydlení tak, i když spíše nepřímo, přispívají ke snižování porodnosti; 
empirické analýzy však nepotvrzují, že by se jednalo o dominantní faktor. 
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Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením – mezinárodní 
perspektiva a návrhy opatření v ČR 
Martin Lux, Martina Mikeszová, Petr Sunega 
 
Primárním cílem navrhované 

koncepce je zajištění dlouhodobého 
nájemního bydlení pro domácnosti, 

které nemohou za tržních podmínek 
získat přiměřené, kvalitativně 

standardní a prostorově 

nevyloučené dlouhodobé nájemní 
bydlení (ať už z důvodu finanční 

nedostupnosti bydlení, 
nedostatečné kompetence k udržení 

dlouhodobého nájemního bydlení 

nebo diskriminace na trhu s 
bydlením). Výpomoc domácnostem 

by však neměla vést k závislosti na 
sociální pomoci. Cílem koncepce je 

motivovat domácnosti k řešení 
problému vlastními prostředky. 

Koncepce se zakládá na kombinaci 

nástrojů (nabídky i poptávky; státu, 
obce a neziskových organizací; 

privátního a veřejného financování), 
včetně využití moderních nástrojů 

„prostřednictví“, přičemž se 
zaměřuje na široké vymezení cílové 

skupiny (v žádném případě by 

koncepce neměla vymezovat cílové 
domácnosti na etnickém principu). 

 
Dílčím cílem koncepce je udržení či zajištění sociálního promísení (sociálního mixu), sociální a 

prostorová integrace cílových domácností a efektivita (úspěšnost) reintegrace cílových domácností. 

Výpomoc při zajišťování bydlení cílové populace by neměla vést k vytváření vyloučených lokalit, 
koncentraci cílových domácností v jedné lokalitě - konečným cílem reintegračního (resocializačního) 

programu je dlouhodobé nájemní bydlení v prostorově nevyloučených lokalitách; promísení s 
domácnostmi, které nepotřebují pomoc v rámci koncepce sociálního bydlení. Pro úspěch reintegrace 

je klíčové zajištění snadného přechodu do dlouhodobého nájemního bydlení bez dalších sociálních 
služeb. 
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Regionální rozdíly ve finanční dostupnosti bydlení jako bariéra pro migraci za prací – analýza a 
možné nástroje státu 
Petr Sunega, Martin Lux, Martina Mikeszová 
 
Cílem této studie je zejména 

zhodnotit, jaké jsou dopady 
regionálních rozdílů ve finanční 

dostupnosti bydlení na migraci v 
rámci ČR, resp. odpovědět na 

otázku, zda zvyšování regionálních 

rozdílů ve finanční dostupnosti 
bydlení má, či nemá negativní vliv 

na stěhování českých domácností za 
prací, a zdali snížení regionálních 

rozdílů ve finanční dostupnosti 

bydlení vede, či nikoliv k posílení 
migrace českých domácností za 

prací. Finanční dostupností bydlení 
se rozumí podíl výdajů na bydlení 

(nájemné, cena bytu) k čistým 
příjmům domácnosti (míra 

zatížení); resp. též výše čistých 

příjmů po úhradě nákladů na 
bydlení (reziduální příjem) – 

zvyšování regionálních rozdílů ve 
výši těchto indikátorů vede totiž ke 

snížení motivace stěhovat se za 
prací z regionů s malou nabídkou 

pracovních příležitostí (a zpravidla 

levným bydlením) do regionů s 
větší nabídkou pracovních 

příležitostí (a zpravidla drahým bydlením), jelikož se tím snižuje finanční přínos realizovaný 
stěhováním; teoreticky tak může vést k větší míře nezaměstnanosti a větším sociálním výdajům 

státu. Cílem studie je rovněž navrhnout takové nástroje bytové politiky státu, které by v případě, 

kdy se regionální rozdíly v dostupnosti bydlení ukáží jako bariéra stěhování za pracovními 
příležitostmi, umožnily tuto bariéru překlenout a usnadnit migraci české populace za pracovními 

příležitostmi. 
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Postavení žen v české vědě a aktivity na jejich podporu. Monitorovací zpráva za rok 2009 
Hana Tenglerová 
 
Publikace si klade za cíl informovat 
o postavení žen v české vědě a 

upozornit na některé z jeho 
aspektů i na důležitost řešení 

problému genderové rovnosti ve 
vědě obecně. První část zprávy 

nabízí přehled základních 

statistických údajů z hlediska 
zastoupení žen v jednotlivých 

vědních oblastech a sektorech 
provádění výzkumné činnosti, v 

rozhodovacích pozicích a kariérních 

stupních a dále se zaměřuje na to, 
nakolik ženy a muži čerpají finanční 

zdroje na výzkum, vývoj a inovace. 
Statistiky ukazují jeden z projevů 

genderové nerovnosti v české vědě 
a v širším ohledu také v české 

společnosti. Řadu dalších rovin 

genderové ne/rovnosti v české vědě 
představují publikace, které jsou 

uvedeny v příloze včetně stručného 
obsahu. Zpráva dále shrnuje 

aktivity institucí v oblasti 
genderové rovnosti ve vědě v roce 

2009, analyzuje diskursivní 

strategie institucí, jejichž 
důsledkem je přetrvávající neřešení problému, a ukazuje, jakým způsobem jsou vědkyně a vědci 

reprezentováni v předních českých novinových titulech. 
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