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ÚVOD 
 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., rozvíjel v roce 2017 vědeckou činnost v souladu 
se zákonnými podmínkami veřejné výzkumné instituce. Hlavní vědeckou činnost, 
tj. základní výzkum v oblasti sociologie a výzkum v oblasti veřejného mínění, ústav 
realizoval v souladu s přijatým Programem výzkumné činnosti na léta 2012–2017 
a s přijatou vědeckou koncepcí. V roce 2017 přispíval výzkum ke zvyšování úrovně 
vědeckého poznání složitých společenských procesů, vztahů, souvislostí 
a mechanismů a k využití výsledků sociologického bádání v praxi. Ústav rozvíjel vědecké 
poznání společnosti především ze sociologické perspektivy, ale používal i perspektivy 
příbuzných sociálních věd. Výsledky výzkumu komparativně propojoval a prosazoval 
v rámci evropské a mezinárodní vědecké spolupráce a zprostředkovával výsledky 
poznání také směrem k rozvoji oboru a interdisciplinárních přístupů. 
 
Vědecká tematická zaměření 
 
Sociologický výzkum a výzkum veřejného mínění byly v Sociologickém ústavu AV ČR, 
v.v.i., realizovány v dlouhodobě sledovaných vědeckých tematických okruzích, jež 
zahrnovaly sociální, ekonomické, politické, institucionální, hodnotové, kulturní  
a environmentální souvislosti pracovního, sociálního a rodinného života. V dalších 
tematických okruzích byly vyhodnocovány instrumenty sociální a hospodářské politiky, 
byl realizován výzkum v oblasti lokální a regionální problematiky, rozvíjen výzkum  
a teorie genderových identit a nerovností. Pracovníci ústavu se zabývali kulturními  
a národními identitami a hodnotovými orientacemi, výzkumem institucionálního rámce 
a multiúrovňového systému vládnutí, výzkumem vzdělanostních, sociálních  
a ekonomických nerovností a role sociálního kapitálu, výzkumem reprezentace zájmů 
v oblasti politiky, práce a kapitálu a podmínek rozvoje občanské společnosti, výzkumem 
společenské struktury, dynamiky a kvality života, výzkumem veřejného mínění 
v národním rámci i v evropské komparaci a výzkumem v oblasti socioekonomie bydlení. 
Výzkum byl zaměřen také na další témata – ústav pokračoval ve zkoumání historických 
a sociálních souvislostí religiozity, zabýval se dějinami a současností české sociologie, 
kvalitou a archivováním společenskovědních dat, zkoumal vědní politiky, vztahy vědy 
a společnosti, vztahy zdraví a společnosti, zahraniční migraci, integraci cizinců, rozvoj 
kultury a uchování kulturního dědictví, plýtvání potravinami nebo postoje veřejnosti  
a místních samospráv k ochraně biodiverzity, jaderné energetice a úložištím jaderného 
odpadu. 
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Projektová a grantová aktivita  
 
V roce 2017 byla výzkumná činnost prováděna v rámci výzkumných projektů, které byly 
podpořeny granty, včetně zapojení do sítě v rámci akce COST ACTION. Celkem bylo 
v různých fázích rozpracování řešeno 38 projektů. Z tohoto počtu bylo 16 projektů 
podpořeno GA ČR (15 standardních projektů a jeden projekt excelence). Jeden projekt 
byl podpořen TA ČR v rámci programu Omega. SOÚ AV ČR, v.v.i., byl také nositelem pěti 
projektů financovaných MŠMT ČR, které zahrnovaly dva projekty v rámci programu 
EUPRO II, dva projekty velkých infrastruktur pro VaVaI a jeden projekt programu Inter-
excelence. Pracovníci SOÚ AV ČR, v.v.i., se dále podíleli na řešení osmi projektů 
financovaných z EU, z toho jednoho projektu v 7. rámcovém programu EU, pěti projektů 
v rámci programu Horizont 2020 (z toho jeden projekt v pozici koordinátora a tři 
projekty v pozici Third Party), jednoho projektu v rámci programu Erasmus+ a SOÚ byl 
zapojen i do sítě v rámci programu COST ACTION. Z prostředků CESSDA Reseach 
Infrastructure byly financovány dva projekty a jeden projekt byl podpořen nadací 
„Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“. 
 
SOÚ AV ČR, v.v.i., se v rámci své výzkumné činnosti významně zapojil v roce 2017 do 
špičkového výzkumu ve veřejném zájmu v rámci výzkumného programu „Strategie 
AV21“, podpořil činnost NKC – gender a věda a v neposlední řadě výzkumná činnost 
probíhala v rámci programu Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR.  
 
Během roku 2017 byly rovněž podávány další žádosti o podporu grantových projektů, 
které by měly doplnit vědecký program ústavu v následujících letech. Podrobně 
v kapitolách 3.2 až 3.6. 
 
Rozvoj a provoz infrastruktur sociálního výzkumu 
 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., v roce 2017 vytvářel a provozoval významné 
infrastruktury vědy a výzkumu v ČR, zahrnující veřejně přístupný datový archiv, tvorbu 
a zpřístupnění vědeckých databází, zajištění zapojení ČR do mezinárodních výzkumných 
programů a sítí, vydávání vědeckých oborových časopisů, veřejně přístupnou oborovou 
knihovnu a realizaci interdisciplinárních vědeckých agend. Ústav realizoval a rozvíjel 
unikátní a dlouhodobé napojení na Evropu a další světová centra sociálního výzkumu, 
spravoval a zprostředkovával řadu sítí propojujících českou sociologii se světem. Velký 
význam pro rozvoj infrastruktur má zapojení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., do 
dvou projektů velkých distribuovaných výzkumných infrastruktur Evropského 
výzkumného prostoru ERA – systém evropských datových služeb CESSDA a projekt 
Evropského sociálního výzkumu ESS. Obě tyto výzkumné infrastruktury jsou konsorcii 
s právní subjektivitou a patří k tzv. ESFRI Landmarks, tj. k úspěšně realizovaným 
projektům evropské strategie budování velkých výzkumných infrastruktur ESFRI 
Roadmap. Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D., je od založení výzkumné infrastruktury CESSDA 
v roce 2013 členem General Assembly a doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D., od roku 2014 
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do června 2017 členkou Board of Directors Konsorcia evropských sociálněvědních 
datových archivů (CESSDA) a oba se tak podíleli na jeho řízení.  
 
K rozvoji infrastruktury výzkumu patří i provozování oborové Sociologické knihovny, 
vydávání impaktovaného periodika Sociologický časopis / Czech Sociological Review 
a časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum, který je zařazen v databázi Scopus, 
vydávání publikací v edici Sociologické monografie a také dvou recenzovaných periodik 
– Naše společnost a Critical Housing Analysis. Byl realizován kontinuální výzkum 
veřejného mínění (CVVM), probíhaly plánované národní i mezinárodní aktivity 
Národního kontaktního centra – ženy a věda a další rozšiřující aktivity. 
 
Mezinárodní program sociálního výzkumu – ISSP 
 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., i v roce 2017 zajišťoval účast ČR v Mezinárodním 
programu sociálního výzkumu ISSP. Jedná se o dlouhodobý výzkumný program, který 
kombinuje časovou a mezinárodní perspektivu srovnání. ISSP od roku 1984 realizuje 
každoroční výzkumná šetření na vybraná témata sociologického výzkumu a aktuálně se 
jej účastní kolem 50 zemí. ISSP disponuje nejrozsáhlejší databází z postojových šetření 
na světě. Česká republika se ISSP účastní pravidelně od roku 1992. V roce 2017 bylo 
realizováno šetření Sociální sítě (ISSP 2017 Social Networks) a česká data z modulu Role 
vlády (ISSP 2015 Role of the Government V) byla integrována do mezinárodní databáze 
ISSP. Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D., se spolu s dalšími členy týmu ze SOÚ AV ČR, v.v.i., podílel 
na činnosti pracovní skupiny Drafting Group ISSP 2018 on Religion. Doc. PhDr. Dana 
Hamplová, Ph.D., je vedoucí ISSP Translation Group.  
 
European Social Survey – ESS 
 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., pokračoval ve spolupráci na budování evropské 
výzkumné infrastruktury European Social Survey (ESS), která je podpořena projektem 
MŠMT ČR „Vytvoření českého uzlu panevropského projektu velké výzkumné 
infrastruktury European Social Survey (ESS – survey)“. V rámci výzkumné 
infrastruktury Evropský sociální výzkum (ESS) byla v roce 2017 zvěřejněna data z ESS 
Round 8, zkoumající postoje veřejnosti ke klimatickým změnám, energetické 
bezpečnosti a energetickým preferencím a postoje k sociálnímu zabezpečení v měnící se 
Evropě. Zároveň probíhala příprava další vlny šetření ESS Round 9 se zaměřením na 
organizaci životních drah a zvládání rostoucích nerovností a heterogenity v evropských 
společnostech.  
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Národní datová infrastruktura pro sociálněvědní výzkum – ČSDA 
 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., zajišťuje provoz veřejně přístupné národní datové 
infrastruktury pro sociálněvědní výzkum – Českého sociálněvědního datového archivu 
(ČSDA). ČSDA je zároveň českým národním uzlem panevropské výzkumné 
infrastruktury CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives)  
a poskytovatelem jejích služeb u nás. Kontinuálně je zvyšována kapacita infrastruktury, 
rozšiřována datová knihovna a dochází k růstu využití služeb. V národní datové 
knihovně ČSDA bylo v roce 2017 uloženo 831 souborů dat, které jsou přístupné v režimu 
open access nejširší vědecké komunitě pro účely statistické analýzy. V průběhu roku 
2017 bylo nově zpřístupněno 51 souborů. V roce 2017 stoupl počet registrovaných 
uživatelů na 2 494, v průběhu roku se nově zaregistrovalo 259 uživatelů. V roce 2017 
získal ČSDA jako první subjekt z České republiky certifikaci CoreTrustSeal Data 
Repository Certification, která je společnou certifikací ICSU World Data System a DSA 
(https://www.coretrustseal.org/). 
 
Mezinárodní spolupráce 
 
Úspěšně se rozvíjela činnost ústavu v oblasti mezinárodní spolupráce, a to jak v rámci 
společných mezinárodních či bilaterálních projektů, tak v rámci dalších vědeckých 
aktivit. Pokračují dlouhodobé nadstandardní vztahy se Sociologickým ústavem SAV 
v Bratislavě. 
 
V roce 2017 pokračovala spolupráce na základě oficiální čtyřstranné smlouvy 
o spolupráci mezi Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i., a (1) Sociologickým ústavem 
Čínské akademie sociálních věd, (2) Ústavem pro filozofii a sociologii Polské akademie 
věd, (3) Sociologickým ústavem Centra pro sociální vědy Maďarské akademie věd. 
V dubnu 2017 uspořádal ústav v Praze workshop „Sociální změny v zemích 
ekonomického pásu Hedvábné stezky“, kterého se zúčastnili vědci z partnerských 
organizací České republiky a Číny. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., dále spolupracuje s 
Institute for the Research of Societies and Science Bulharské akademie věd v Sofii a 
Sociologickým ústavem Slovenské Akademie věd v Bratislavě. 
 
Ústav v roce 2017 posílil svoje zapojení do aktivit Evropské sociologické asociace. 
RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc., ředitel Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., se jako zvolený 
člen řídicího výboru ESA na období 2015–2017 podílel na práci Conference Committee  
a Financial Committee ESA a významně tak přispěl k úspěšné organizaci konference ESA 
2017 v Athénách. Vedoucí oddělení NKC – gender a věda Mgr. Marcela Linková, Ph.D., 
působila v roce 2017 jako předsedkyně Helsinki Group on Gender in Research and 
Innovation, poradní skupiny Evropské komise a výboru ERAC, která předkládá návrhy 
týkající se oblasti genderové rovnosti v Evropském výzkumném prostoru. Od 1. 7. 2017 
je předsedkyní ERAC Standing Working Group on Gender in Research and Innovation. 
Významné jsou i další organizační aktivity pracovníků v mezinárodních vědeckých 

https://www.coretrustseal.org/
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asociacích jako IPSA, ISA či ECPR. PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc., zástupkyně ředitele 
avedoucí oddělení Sociologie politiky, je pro období 2016–2020 předsedkyní 
Výzkumného výboru č. 8 – Legislative Specialists Mezinárodní politologické asociace 
IPSA. 
 
Ústav zůstává vyhledávaným pracovištěm pro studijní pobyty a odborné práce 
zahraničních studentů, doktorandů a výzkumníků. Zajišťuje zapojení České republiky do 
dvou velkých mezinárodních výzkumných infrastruktur celoevropského významu – 
Konsorcia evropských sociálněvědních datových archivů CESSDA a Evropského 
sociálního výzkumu ESS. 
 
Personální politika a institucionální struktura ústavu 
 
Personální politika ústavu vycházela z jeho potřeb jako výzkumné organizace. V roce 
2017 nedošlo k žádným změnám v institucionální struktuře ústavu. V personální politice 
byla brána v úvahu řada hledisek, jako jsou: věk pracovníků, kvalifikační růst odborných 
i vědeckých pracovníků, stabilizace vědeckých špiček ústavu a mladých talentovaných 
pracovníků a výchova studentů v rámci doktorského studijního programu. Personální 
vývoj ústavu lze v roce 2017 považovat za stabilizovaný. Hodnocení vědeckého výkonu 
probíhalo v návaznosti na předchozí čtyřleté období vědecké činnosti pracovníků, 
v průběhu roku 2017 byl aplikován interní systém hodnocení vědeckého výkonu, jehož 
výsledky se významně promítly do výše ročních odměn u nejvýkonnějších pracovníků  
a pracovnic. 
 
Vědecké hodnosti a ceny 
 
V roce 2017 získalo pět pracovnic a pracovníků ústavu vědeckou hodnost Ph.D., dva 
pracovníci ústavu do doktorského studia nastoupili. Celkově se v roce 2017 účastnilo 
doktorského studia 25 pracovnic a pracovníků ústavu – v různých formách studia a při 
různých velikostech pracovního úvazku. Pracovníci a pracovnice ústavu dosáhli v roce 
2017 významných individuálních a týmových úspěchů. Za všechny lze jmenovat 
Mgr. Martinu Mikeszovou, Ph.D., a Petra Gibase, Ph.D., kteří ziskali Prémii Otto 
Wichterleho, udělovanou Akademií věd ČR perspektivním a talentovaným vědcům  
a vědkyním.  
 
Zapojení pracovníků do výuky studentů 
 
V roce 2017 pokračovala akreditace dvou společných doktorských programů FSV UK 
a SOÚ AV ČR, v.v.i., a současně pracovníci a pracovnice SOÚ AV ČR, v.v.i., spolupracovali 
také na individuální bázi na odborné přípravě doktorandů s dalšími vysokými školami. 
V roce 2017 se pracovnice a pracovníci Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., podíleli 
na vzdělávání doktorandů na celkem šesti fakultách dvou univerzit v ČR a na Universität 
Duisburg-Essen. Pracovníci ústavu se podíleli také na vzdělávání magisterských 
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studentů – celkem na sedmi fakultách tří českých vysokých škol a na Universität Wien  
– i na vzdělávání studentů bakalářského stupně – celkem na 11 fakultách šesti vysokých 
škol. 
 
Výsledky atestací 
 
V listopadu 2017 proběhly atestace výzkumných pracovníků, během nichž bylo 
atestováno 30 pracovníků a pracovnic. Všem atestovaným bylo doporučeno prodloužení 
pracovní smlouvy a byly individuálně navrženy úkoly pro další atestační období. Dílčí 
změny byly navrženy v délce navrhovaných pracovních smluv a zařazení do 
kvalifikačních stupňů. Následně byl zveřejněn seznam všech pracovníků s povinností 
atestace podle zařazení dle stupňů Kariérního řádu. 
 
Zahraniční stáže a pobyty 
 
V roce 2017 se 12 mladých vědeckých pracovníků Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., 
zúčastnilo zahraničních stáží a pobytů na významných univerzitách a vědeckých 
institucích, jmenovitě na Goethe University, Frankfurt am Main (Německo), University of 
Haifa (Izrael), University of Jerusalem (Izrael), University of St Andrews (UK), University 
of Vienna (Rakousko), University of Ljubljana (Slovinsko), Columbia University, New 
York (USA), Scuola Normale Superiore, Florencie (Itálie), University of Manchester (UK), 
International Visitor Leadership Program „Women in STEM“ (USA). 
 

Vědecké stáže a pobyty v SOÚ AV ČR, v.v.i. 
 
Ústav je trvale vyhledávaným pracovištěm pro pracovní návštěvy, studijní pobyty  
a odborné stáže zahraničních studentů, doktorandů a výzkumníků. V roce 2017 
realizovali dva hosté ze zahraničních univerzit pracovní pobyt či stáž ve výzkumných 
odděleních SOÚ AV ČR, v.v.i., a to Mgr. Seongcheol Kim z Wissenschaftszentrum Berlin 
für Sozialforschung a Humboldt Universität Berlin a as. prof. David Siroky z Arizona 
State University, USA, School of Politics and Global Studies. Na tříletý pobyt nastoupila 
v rámci Evropského projektu PLATO doktorandka Emilija Tudjarovska z Makedonie. 
Kratší pracovní návštěvy (22) pak byly zaměřeny na přednášky či konzultace. 
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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 byla 
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. 1. 2007 se stal veřejnou výzkumnou institucí. Sociologický ústav AV ČR, 
v.v.i., byl zřízen na základě zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, 
a jeho zřizovatelem je Akademie věd ČR. Statutárním zástupcem byl na druhé volené 
období 5/2017–4/2022 znovu jmenován dosavadní ředitel RNDr. Tomáš Kostelecký, 
CSc. 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 komunity a aktivně 
participuje na řadě evropských i mezinárodních vědeckých programů a projektů. 
Provádí jednorázová i opakovaná empirická šetření, srovnávací výzkumy, případové 
studie, sondy a výzkumy veřejného mínění. Používá moderní kvantitativní i kvalitativní 
výzkumné metody a využívá též poznatků, přístupů a metod příbuzných vědních oborů, 
jako jsou zejména ekonomie, politická věda, právo, demografie, sociální geografie  
a genderová studia.  
 
V SOÚ AV ČR, v.v.i., se v roce 2017 rozvíjel výzkum v těchto výzkumných 
a infrastrukturně-výzkumných odděleních: Centrum pro výzkum veřejného mínění, 
Český sociálněvědní datový archiv, Ekonomická sociologie, Gender & sociologie, 
Hodnotové orientace ve společnosti, Lokální a regionální studia, Národní kontaktní 
centrum – gender a věda, Socioekonomie bydlení a Sociologie politiky.  
 
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 ve stejné podobě probíhá od roku 2001. Základní 
strukturu SOÚ AV ČR, v.v.i., zobrazuje následující organizační schéma (Obrázek 1.1). 
 
SOÚ AV ČR, v.v.i., již dlouhodobě zabezpečuje významnou infrastrukturu v oblasti 
sociálního výzkumu: provozuje unikátní veřejnou službu Český sociálněvědní datový 
archiv (ČSDA) – archiv.soc.cas.cz, který slouží jako národní centrum zpřístupňující data 
ze sociálních výzkumů vědecké obci, pedagogům a studentům. Je vydavatelem 
Sociologického časopisu / Czech Sociological Review (web: sreview.soc.cas.cz), jediného 

http://archiv.soc.cas.cz/
http://sreview.soc.cas.cz/
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impaktovaného vědeckého periodika v oblasti sociologie v ČR, a řady dalších odborných 
recenzovaných periodik. Provozuje veřejnosti přístupnou Sociologickou knihovnu.  
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Obrázek 1.1 – Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. – organizační schéma k 31. 12. 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
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Informace o organizační struktuře pracoviště a o jeho jednotlivých vědeckých 
a odborných odděleních jsou na adrese www.soc.cas.cz a byly v průběhu roku 
pravidelně aktualizovány (obrázek 1.2). 
 
Obrázek 1.2 – Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. – webová stránka www.soc.cas.cz 

 
Zdroj: soc.cas.cz 

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 v aktuálním znění, o udělení akreditace Fakultě 
sociálních věd Univerzity Karlovy společně se Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i.: 

a) doktorskému studijnímu programu sociologie se studijním oborem sociologie 
do 31. 7. 2018, forma studia je prezenční a kombinovaná, standardní doba studia 
je čtyři roky, 

http://www.soc.cas.cz/
http://www.soc.cas.cz/
http://www.soc.cas.cz/
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b) doktorskému studijnímu programu Sociology se studijním oborem Sociology 
do 31. 7. 2018, forma studia je prezenční a kombinovaná, výuka probíhá 
v anglickém jazyce, standardní doba studia je čtyři roky. 

 

SOÚ 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.  

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 Českém 
sociálněvědním datovém archivu (ČSDA), kde jsou k dispozici vědecké obci, pedagogům 
a studentům pro nekomerční účely. 

 

Ústav je kolektivním členem: 

• Central European Opinion Research Group (CEORG); 

• Consorcium of European Social Science Data Archives (CESSDA); 

• European Consortium for Political Research (ECPR); 

• European Consortium for Sociological Research (ECSR); 

• European Social Survey (ESS); 

• European Sociological Association (ESA); 

• European Network for Housing Research (ENHR); 

• International Political Science Association (IPSA); 

• International Social Survey Programme (ISSP); 

• ATGender; 

• International Association of Research Centers of Advanced Gender Studies; 

• European Platform of Women Scientists. 
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Mezinárodní dohody o vědecké spolupráci mezi Sociologickým ústavem AV ČR, 
v.v.i., a: 

• Sociologickým ústavem Slovenské Akademie věd v Bratislavě; 
• Institute for the Research of Societies and Science Bulharské akademie věd 

v Sofii; 
• Sociologickým ústavem Čínské akademie společenských věd v Pekingu, 

Sociologickým ústavem Centra pro sociální vědy Maďarské akademie věd 
v Budapešti, Ústavem pro filozofii a sociologii Polské akademie věd ve Varšavě 
(čtyřstranná dohoda). 
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1.1 Složení, změny a činnosti orgánů SOÚ AV ČR, v.v.i. 
 
Ředitel ústavu 
 
Ředitelem Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., je RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc., který byl 
jmenován ředitelem k 1. 5. 2017 na druhé volební období na dobu pěti let, tj. do 
30. 4. 2022. První zástupkyní ředitele Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., je 
PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. Funkci zástupce ředitele pro vědeckou a projektovou 
činnost Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., vykonává Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. Funkci 
zástupkyně ředitele pro ekonomický rozvoj a infrastrukturu výzkumu SOÚ AV ČR, v.v.i., 
vykonává Ing. Petra Broskevičová. 
 

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

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

 
členové rady – externí: 
 

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

 
tajemnice: RNDr. Darina Vystrčilová 
 
Hlavní činnosti Rady Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. 
 
K 14. 1. 2017 skončilo pětileté funkční období Rady Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., 
(dále jen „Rady“) zvolené v lednu 2012. Dne 5. 1. 2017 se konalo volební shromáždění 
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výzkumných pracovníků Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., (dále jen „pracoviště“), na 
němž byla zvolena nová Rada na funkční období od 15. 1. 2017 do 14. 1. 2022. Ředitel 
pracoviště svolal nově zvolenou Radu k prvnímu zasedání 16. 1. 2017. 
 
Rada se v roce 2017 sešla celkem na třech zasedáních, a to 16. 1., 24. 4. a 23. 10., 
k projednání některých návrhů dále proběhla tři jednání per rollam, která byla 
vyhlášena 23. 3., 25. 9. a 4. 10. 2017. Na svém prvním zasedání Rada projednala 
a schválila jednací řád, zvolila svou předsedkyni a místopředsedkyni a jmenovala 
tajemnici Rady. Na dalších zasedáních nebo jednáními per rollam pak především 
projednala a schválila účetní závěrku a výroční zprávu pracoviště za rok 2016, rozpočet 
pracoviště na rok 2017 a jeho podzimní aktualizaci, plán výnosů a nákladů v rámci 
střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018–2019. Dále Rada schválila úpravu 
Vnitřního mzdového předpisu pracoviště. Vedle toho projednala návrh na udělení 
Prémie Otto Wichterleho dvěma pracovníkům a návrh na udělení podpory v Programu 
podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích 
AV ČR. Tyto návrhy s doporučením postoupila Akademické radě AV ČR ke schválení. 
Rada se též seznámila s řadou informací o činnosti pracoviště, mj. s informací o přípravě 
projektu Podpora mezinárodní mobility výzkumných pracovníků. 
 

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

Do 30. dubna 2017 zasedala Dozorčí rada SOÚ AV ČR, v.v.i., v následujícím složení: 

doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. – předseda 

PhDr. Marie Čermáková – místopředsedkyně 

Ing. Martin Kupka, CSc. 

RNDr. Hana Sychrová, DrSc. 

prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. 

 
Dozorčí rada se v tomto složení sešla v roce 2017 na jednom zasedání, které se 
uskutečnilo 18. 4. 2017. K 30. 4. 2017 skončilo řádné pětileté funkční období členů 
Dozorčí rady, které bylo zahájeno 1. 5. 2012.  
 
Na další pětileté funkční období od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2022 byli členy Dozorčí rady SOÚ 
AV ČR, v.v.i., na základě usnesení přijatých na 49. zasedání dne 7. 3. 2017 a jednáním per 
rollam dne 21. 3. 2017 jmenováni Akademickou radou AV ČR:  
 

JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D. – předsedkyně  

PhDr. Marie Čermáková – místopředsedkyně  

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

Ing. Veronika Račmanová.  

 
V tomto složení se Dozorčí rada sešla v roce 2017 na dvou zasedáních, a to 5. 6. 2017  
a 2. 11. 2017. V roce 2017 neproběhlo žádné jednání per rollam. Funkci tajemnice 
Dozorčí rady vykonávala v průběhu celého roku 2017 Mgr. Věra Patočková, M.A. Ph.D. 
Na zasedání, které se uskutečnilo dne 18. 4. 2017, Dozorčí rada nejprve projednala  
a schválila návrh Zprávy o činnosti Dozorčí rady SOÚ AV ČR, v.v.i., v roce 2016. Dozorčí 
rada vzala na vědomí informace o aktuální situaci SOÚ AV ČR, v.v.i., zejména informace  
o výběrovém řízení na ředitele SOÚ AV ČR, v.v.i., volbě nové Rady instituce a o zapojení 
SOÚ AV ČR, v.v.i., do programů Strategie Akademie věd AV21. Dozorčí rada vzala dále na 
vědomí informace o účetní závěrce za rok 2016, výši a struktuře nákladů a výnosů za rok 
2016, řešených grantových projektech, informace o dotaci na údržbu a o realizovaných 
pracích v areálu Jilská–Husova. Dozorčí rada projednala návrh rozpočtu na rok 2017  
a vyslovila s ním souhlas. Vzala na vědomí informace o střednědobém výhledu rozpočtu 
SOÚ AV ČR, v.v.i., na roky 2018–2019, výrok auditora o ověření účetní závěrky za rok 
2016, projednala Výroční zprávu o činnosti a hospodaření Sociologického ústavu AV ČR, 
v.v.i., za rok 2016 a vzala ji na vědomí bez připomínek. Dozorčí rada projednala návrhy 
nájemních smluv s nájemcem Valdemarem Grešíkem – Natura s.r.o., nájemkyní 
MUDr. Ivanou Lukášovou a návrh dodatku k nájemní smlouvě s nájemcem Gastro hotel, 
s.r.o., a udělila předchozí písemný souhlas k jejich uzavření.  
V úvodu zasedání, které se uskutečnilo dne 5. 6. 2017 a které bylo prvním zasedáním 
Dozorčí rady v novém složení, Dozorčí rada nejprve projednala Jednací řád Dozorčí rady 
SOÚ AV ČR, v.v.i., a rozhodla se, že se jím bude řídit ve stávající podobě beze změn. 
Dozorčí rada vzala na vědomí informace o vědecké koncepci SOÚ AV ČR, v.v.i., a vývoji 
rozpočtu SOÚ AV ČR, v.v.i., za posledních 15 let, informace o schváleném rozpočtu SOÚ 
AV ČR, v.v.i., na rok 2017 a o střednědobém výhledu rozpočtu na roky 2018–2019. 
Dozorčí rada dále vzala na vědomí informace o majetku, který SOÚ AV ČR, v.v.i., vlastní, 
informace o proběhlých a plánovaných opravách a údržbě, o plánovaném vybudování 
podkrovních kanceláří v objektu Jilská 3, o uzavřených nájemních smlouvách  
a informace o vnitřních předpisech SOÚ AV ČR, v.v.i. Dozorčí rada určila auditorem firmu 
Diligens, s.r.o.  
Na zasedání Dozorčí rady, které se uskutečnilo dne 2. 11. 2017, vzala Dozorčí rada na 
vědomí informace o podaných projektových žádostech do grantových výzev v roce 2017, 
informace o personální situaci v SOÚ AV ČR, v.v.i., připravovaných atestacích a nové 
atestační komisi, informace o přípravě na hodnocení SOÚ AV ČR, v.v.i., v rámci 
hodnocení ústavů AV ČR naplánovaného na rok 2020 a připravované žádosti do výzvy 
programu OP VVV. Dozorčí rada vzala dále na vědomí informace o aktualizaci rozpočtu 
SOÚ AV ČR, v.v.i., o přípravě přestavby půdních prostor na kanceláře a informace k 
nájemní smlouvě s firmou Gastro hotel s.r.o.  
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1.1.3 Zastoupení pracovnic a pracovníků SOÚ AV ČR, v.v.i., v řídicích orgánech 
AV ČR 

 
Nejvyšším samosprávným orgánem Akademie věd ČR je Akademický sněm, složený ze 
dvou třetin ze zástupců všech ústavů a dále z reprezentantů vysokých škol, státní správy, 
podnikatelských kruhů a jiných význačných osobností. V roce 2017 Sociologický ústav 
AV ČR, v.v.i., zastupovali celkem dva volení zástupci pracoviště: Mgr. Marcela Linková, 
Ph.D., a Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. Z titulu funkce je členem Akademického sněmu ředitel 
ústavu RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. Členkou Vědecké rady AV ČR a její 
místopředsedkyní pro III. vědní oblast (společenské a humanitní vědy) byla v roce 2017 
PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. 
 

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

Jméno Orgán ústavu AV ČR Od – do 

RNDr. Tomáš Kostelecký, 
CSc. 

Člen Dozorčí rady Etnologického ústavu AV 
ČR, v.v.i. 2017 - 2022 

Ing. Petra Broskevičová Předsedkyně Dozorčí rady Střediska 
společných činností AV ČR, v.v.i. 2018 - 2023 
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1.1.5 Zastoupení pracovnic a pracovníků SOÚ AV ČR, v.v.i., v poradních orgánech 
AV ČR 
 

Jméno Poradní orgán AV ČR Od – do 

Ing. Petra Broskevičová členka Ekonomické rady AV ČR 2013–2017, 
2017–2021 

Ing. Petra Broskevičová členka Komise pro centrální ekonomický 
informační systém AV ČR 2017–2018 

Mgr. Martin Ďurďovič, 
Ph.D. člen Komise pro energetiku AV ČR 2017–2021 

doc. PhDr. Dana 
Hamplová, Ph.D. 

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

2017–2021 

Mgr. Nela Hesová členka Komise pro vědecké informace 
AV ČR 2010–2017 

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

2009–2017, 
2017–2021 

Mgr. Marcela Linková, 
Ph.D. 

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

2006–2017, 
2017–2021 

PhDr. Zdenka 
Mansfeldová, CSc. členka Rady pro zahraniční styky AV ČR 2001–2017, 

2017–2021 

PhDr. Zdenka 
Mansfeldová, CSc. 

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

2017–2021 

PhDr. Zdenka 
Mansfeldová, CSc. 

členka Rady Programu na podporu 
mezinárodní spolupráce začínajících 
výzkumných pracovníků 

2017–2021 

Ing. Petr Sunega  člen Komise pro informační technologie 
AV ČR 

2005–2017, 
2017–2021 

Mgr. Michaela Trtíková 
Vojtková 

členka Rady pro akademická média a 
popularizaci AV ČR 

2010–2017, 
2017–2021 

Mgr. Michaela Trtíková 
Vojtková členka Ediční rady AV ČR 2010–2017, 

2017–2021 
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1.1.6 Výzkumná a servisní struktura SOÚ AV ČR, v.v.i. 
 
 
VÝZKUMNÁ ODDĚLENÍ 
 
Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) 
Vedoucí oddělení: Mgr. et Mgr. Paulína Tabery 
Členové a členky oddělení: Mgr. Naděžda Čadová, Mgr. Lucie Černá, Ing. Jan Červenka, 
Mgr. Martin Ďurďovič, Ph.D., Mgr. Lucie Firerová (do 30. 9. 2017), Bc. Radka Hanzlová (od 
30. 10. 2017), Mgr. Dana Konvalinková (od 1. 11. 2017), Bc. Marie Milenovská (od 
9. 10. 2017), Bc. Milan Miženko (od 14. 8. 2017), Bc. Veronika Pešková (od 19. 6. 2017 do 
16. 11. 2017), Mgr. Jarmila Pilecká (do 30. 9. 2017), Mgr. Matouš Pilnáček (od 2. 1. 2017), 
Mgr. Barbora Pincová (do 3. 9. 2017), Mgr. Iva Štohanzlová, doc. Mgr. Milan Tuček, CSc., 
Mgr. Lucie Varvařovská (do 16. 6. 2017), PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D., Mgr. Jana Vitíková. 
 
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 Českého sociálněvědního 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 dvakrát ročně. Pro zajištění své široké výzkumné činnosti CVVM 
disponuje jednak odborníky všech důležitých oblastí (sociologie, metodologie, ekonomie, 
mediální studia), technickým a organizačním zázemím i vlastní tazatelskou sítí, jejíž 
rozložení umožňuje provádět jak celopopulační, tak specializovaná šetření. 
 
Projekty řešené v roce 2017: 

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

• Aplikace filozofické hermeneutiky na sociologickou teorii intersubjektivity (řešitel 
Mgr. Martin Ďurďovič, Ph.D.) 

• TEACHENER – Integrating Social Sciences and Humanities into Teaching about 
Energy (řešitel Mgr. Martin Ďurďovič, Ph.D.) 
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Oddělení se také podílí na aktivitách v rámci výzkumných programů Strategie 
AV21 

• Potraviny pro budoucnost, koordinátor prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc., (ÚEB 
AV ČR, v.v.i.): „Spotřeba a plýtvání potravinami jako sociální problém“ (řešitel 
RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.) 

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

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

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

Významné zakázky řešené v roce 2017: 
• Norské fondy z pohledu české veřejnosti pro Velvyslanectví Norského království  

v Praze 
• Pořízení základní databáze sociálněgeografických a demografických ukazatelů 

reflektujících postoje obyvatelstva Česka pro Přírodovědeckou fakultu Univerzity 
Karlovy 

• Česká volební studie 2017 pro Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity  
a katedru politologie a evropských studií Univerzity Palackého v Olomouci 

• Identifikace názorových vůdců v sociálních médiích – pilotní projekt v okolí 
Čadského jezera pro organizaci Lékaři bez hranic 

• Skupinová diskuse k tématu náboženství pro Přírodovědeckou fakultu Univerzity 
Karlovy  

• „Výzkum FF UK“ pro Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy 
• Obraz ČSÚ u české veřejnosti 2017 pro Český statistický úřad 

 
Tel.: +420 210 310 591, +420 286 840 129, e-mail: cvvm@soc.cas.cz; cvvm.soc.cas.cz 
 
Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) 
Vedoucí oddělení: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. 
Členové a členky oddělení: Mgr. Tomáš Čížek, Bc. Viktor Dobrovolný (do 31. 12. 2017), 
PhDr. Magdaléna Gorčíková (od 1. 3. 2017), Mgr. Johana Chylíková, Ph.D., Bc. Jan Klusáček 
(od 1. 6. 2017), Bc. Michaela Kudrnáčová (od 1. 7. 2017), Mgr. Yana Leontiyeva, Ph.D., 
PhDr. Marie Pospíšilová, PhDr. Markéta Sedláčková, Ph.D., (od 1. 9. 2017), Ph.D., Mgr. Petra 

mailto:cvvm@soc.cas.cz
http://cvvm.soc.cas.cz/
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Šalamounová, Mgr. Blanka Tollarová, Ph.D., (do 31. 8. 2017), PhDr. Martin Vávra, Ph.D., 
PhDr. Roman Vido, Ph.D., (od 2. 3. 2017). 
 
ČSDA je české národní centrum datových služeb v sociálních vědách, které shromažďuje, 
zpracovává a ukládá datové soubory z výzkumných projektů a zpřístupňuje je pro účely 
jejich dalšího využití ve výzkumu a při výuce na vysokých školách. ČSDA je také 
národním uzlem panevropské výzkumné infrastruktury CESSDA ERIC (Consortium of 
European Social Science Data Archives European Research Infrastructure Consortium)  
a poskytovatelem jejích služeb v ČR. CESSDA ERIC vytváří komplexní evropský 
integrovaný systém sociálněvědních datových služeb, který je založen na spolupráci mezi 
národními datovými archivy. Mezi další cíle oddělení patří podpora sekundární analýzy 
dat a podpora speciálních výzkumných projektů. Členové oddělení se podílejí na řešení 
řady výzkumů, včetně českých šetření mezinárodních programů ISSP. Oddělení rozvíjí 
vlastní výzkumnou činnost zejména v oblasti metodologie a výzkumu kvality dat. Hlavní 
přístup k datovým službám je na internetu na adrese archiv.soc.cas.cz. Oddělení od roku 
2017 také připravuje rubriku „Metodologie sociálněvědního výzkumu“ v recenzovaném 
odborném časopise Naše společnost. Tato rubrika obsahovým zaměřením navazuje na 
dříve vydávaný časopis Data a výzkum – SDA Info (dav.soc.cas.cz). 
 
 
Projekty řešené v roce 2017: 

• CSDA – Český sociálněvědní datový archiv (řešitel Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.) 
• CSDA Research – Výzkumný program Českého sociálněvědního datového archivu: 

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

• Projekt CESSDA-SaW – Strengthening and Widening the European Infrastructure 
for Social Science Data Archives (řešitel Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.) 

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

• CESSDA Work Plan Task – Collaborative Data Management Module for Comparative 
Social Science Researchers. (řešitel Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.) 

• CESSDA Work Plan Task – Collaborative Data Management Module for Comparative 
Social Science Researchers. Interní projekt CESSDA (řešitel Mgr. Jindřich Krejčí, 
Ph.D.) 

• Eliminating Antisemitism and Antigypsyism in the Czech Republic (PhDr. Martin 
Vávra, Ph.D.) 

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

• Paměť v digitálním věku, koordinátor PhDr. Luboš Velek, Ph.D., (MÚA AV ČR, v.v.i.): 
„Výuková a informační platforma pro využívání sociálněvědních digitálních dat“ 
(řešitel PhDr. Martin Vávra, Ph.D.) 
 

http://archiv.soc.cas.cz/
http://dav.soc.cas.cz/
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Významné zakázky řešené v roce 2017: 
• Analýza postavení migrantů a migrantek na území hl. m. Prahy pro Magistrát hl. m. 

Prahy (Mgr. Yana Leontiyeva, Ph.D.) 
 
Tel.: +420 210 310 231, e-mail: Jindrich.Krejci@soc.cas.cz; archiv@soc.cas.cz 
 
 
Ekonomická sociologie 
Vedoucí oddělení: doc. Ing. Jiří Večerník, CSc. 
Členové a členky oddělení: Mgr. Andrea Beláňová, Ph.D., (od 2. 1. 2017), PhDr. Kamila 
Fialová, Ph.D., PhDr. Martina Mysíková, Ph.D., prof. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D. 
 
Výzkumné oddělení ekonomické sociologie rozvíjí svoji činnost v široké oblasti mezi 
ekonomií a sociologií – od teoretických otázek až po empirický výzkum. V oblasti životní 
úrovně řeší souvislosti objektivních a subjektivních faktorů blahobytu, otázky 
spokojenosti v zaměstnání a v životě. V oblasti sociálních a ekonomických nerovností řeší 
problémy mzdové a příjmové diferenciace, sledování přerozdělovacích procesů a měření 
chudoby. Dále řeší problémy v oblasti trhu práce, sociální a hospodářské politiky. 
Významným dlouhodobými tématy výzkumného oddělení jsou rovněž dějiny české 
sociologie, kterým byl věnován jeden z minulých projektů a otázky hodnotových  
a náboženských souvislostí ekonomického a společenského života.  
 
Projekty řešené v roce 2017: 

• Návrat náboženství do veřejného prostoru: česko-slovenské srovnání (řešitel 
prof. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D.), 2017–2019 

 
 
Oddělení se také podílí na aktivitách v rámci programu Strategie AV21  

• Efektivní veřejné politiky a současná společnost, koordinátor doc. Ing. Daniel 
Münich, Ph.D., (NHÚ AV ČR, v.v.i.): „Chudoba, bohatství a střední třída“ (řešitel 
doc. Ing. Jiří Večerník, CSc.)  

• Paměť v digitálním věku, koordinátor PhDr. Luboš Velek, Ph.D., (MÚA AV ČR, v.v.i.): 
„Ostrovy spolehlivého poznání: Encyklopedická báze digitálního věku“ (řešitel 
prof. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D.) 

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

 
Gender & sociologie 
Vedoucí oddělení: PhDr. Alena Křížková, Ph.D. 
Členky oddělení: doc. Mgr. Radka Dudová, Ph.D., Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, Ph.D., 
PhDr. Hana Hašková, Ph.D., Mgr. Marta Lopatková (od 1. 2. 2017), Mgr. Romana Marková 
Volejníčková (od 2. 1. 2017), PhDr. Hana Maříková, Ph.D., Eva Nechvátalová, 

mailto:Jindrich.Krejci@soc.cas.cz
mailto:archiv@soc.cas.cz
mailto:Jiri.Vecernik@soc.cas.cz
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Mgr. Kristýna Pospíšilová (od 2. 1. 2017), Mgr. Markéta Švarcová (od 7. 6. 2017), 
Mgr. Lucie Trlifajová (od 1. 8. 2017 do 30. 11. 2017), Mgr. Zuzana Uhde, Ph.D. 
 
Výzkumné oddělení Gender & sociologie patří již od roku 1990 mezi hlavní vědecká 
pracoviště v České republice rozvíjející genderová studia, feministickou teorii  
a metodologii. Vydává etablovaný transdisciplinární časopis genderových studií  
a feministické teorie Gender, rovné příležitosti, výzkum. Oddělení je zapojeno do 
tematicky zaměřených mezinárodních vědeckých organizací a spolupracuje se 
zahraničními i domácími univerzitními pracovišti. Členky oddělení působí také v rámci 
evropských expertních sítí poskytujících poradenství v oblasti rovných příležitostí  
a spolupracují s občanskou společností. Oddělení je členskou organizací České ženské 
lobby a spolupracuje s řadou neziskových organizací. Jednotlivé pracovnice jsou 
členkami Genderové expertní komory. Hlavními tématy výzkumu jsou gender a pracovní 
trh, genderové sociální nerovnosti a jejich feministická kritika, sociologie soukromého 
života a politika péče.  
 
Časopis Gender, rovné příležitosti, výzkum (Gender and Research) je recenzovaný vědecký 
transdisciplinární časopis genderových studií a feministické teorie. Časopis přispívá  
k rozvoji kritického vědeckého bádání i diskuse o aktuálních tématech v českém, 
evropském i světovém kontextu. V časopise jsou publikovány stati, které uplatňují 
genderovou či feministickou perspektivu v sociálních a humanitních vědách. Časopis 
vede mezinárodní redakční rada. Je zařazen v databázi SCOPUS, ERIH PLUS, Central 
European Journal of Social Sciences and Humanities a v dalších odborných databázích. 
Časopis vychází v česko-anglické verzi dvakrát ročně v tištěné podobě a rovněž na 
internetových stránkách (www.genderonline.cz).  
 
Projekty řešené v roce 2017: 

• Konfigurace péče o starší v ČR: láska, práce, peníze (řešitelka doc. Mgr. Radka 
Dudová, Ph.D.) 

• Intersekcionalita v sociologickém výzkumu sociálních nerovností a důsledků 
ekonomické krize na zaměstnanost (řešitelka PhDr. Alena Křížková, Ph.D.) 

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

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

• Jak na rovnost v odměňování… aneb Pozor na nezamýšlené důsledky! (řešitelka 
PhDr. Alena Křížková, Ph.D.) 

• OSVČ jako prekérní práce aneb zbraňme dalšímu znevýhodněnížen na trhu práce 
(řešitelka Mgr. Markéta Švarcová) 



 
 

29 

 
Oddělení se také podílí na aktivitách v rámci programu Strategie AV21  

• Globální konflikty a lokální souvislosti: kulturní a společenské výzvy, koordinátor 
doc. PhDr. Marek Hrubec, Ph.D., (SOÚ AV ČR, v.v.i.): „Zdroje konfliktů  
a transnacionální migrace: Organizace sekcí na konferenci a tematické číslo 
časopisu“ (řešitelka Mgr. Zuzana Uhde, Ph.D.) 

 
 
 
Tel.: +420 210 310 351, e-mail: Alena.Krizkova@soc.cas.cz 
 
 
Národní kontaktní centrum – gender a věda  
Vedoucí oddělení: Mgr. Marcela Linková, Ph.D. 
Členky a členové oddělení: Bc. Jiří Bartoš (do 28. 2. 2017), Mgr. Kateřina Cidlinská, 
Mgr. Nina Fárová, Bc. Martina Fucimanová, PhDr. Jaroslav Klepal, Mgr. David Kocman, 
M.A., Ph.D., (od 1. 8. 2017), MgA. Martina Kozlová (od 15. 2. 2017), Bc. Laura Macháčková 
Henderson (do 30. 6. 2017), Mgr. Blanka Nyklová, Ph.D., Mgr. et MgA. Alena Ortenová, 
Mgr. Marie Pánková (od 1. 3. 2017), Ing. Tomáš Ryška, Ph.D., (do 12. 1. 2017), 
doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D., Mgr. Naděžda Straková, Mg. Edit Szénássy (od 
2. 5. 2017), Mgr. et Mgr. Hana Tenglerová, Dr. Susanna Trnka (od 1. 9. 2017 - 30.11.2017 ), 
Karolína Vašíčková, BBus. (Hons), DiS., (od 1. 9. 2017), Mgr. Hana Víznerová, PhDr. Marta 
Vohlídalová, Ph.D. 
 
Národní kontaktní centrum – gender a věda je jediným specializovaným pracovištěm 
v ČR zaměřeným na výzkum v oblasti genderové sociologie vědy, studií vědy  
a technologií a na podporu genderové rovnosti ve výzkumu. Výzkumně se oddělení 
zaměřuje na témata: organizace vědy a výzkumu, hodnocení výzkumu, excelence  
a gender; organizační změna ve vysokoškolském a výzkumném sektoru; odpovědný 
výzkum a inovace; geografická a intersektorální mobilita; výzkumné kariéry a odchody 
z vědy; kombinace vědecké práce a soukromého života; rodinná a sociální politika, 
gender a vědecká profese; genderový mainstreaming a rovné příležitosti ve vědě; 
sexuální obtěžování ve vysokoškolském prostředí; sociální studia biomedicíny  
a komplementární a alternativní medicíny. Pracovnice a pracovníci oddělení jsou 
členkami a členy expertních a poradních orgánů v ČR a na úrovni EU. NKC – gender  
a věda je členskou organizací sítě RINGS The International Association of Research 
Centre of Advanced Gender Studies a evropské sítě mentoringových programů eument-
net (European Network of Mentoring Programmes for the Advancement of Equal 
Opportunities and Cultural and Institutional Change in Academia and Research), jejíž 
předsedkyní je od října 2017 Mgr. Kateřina Cidlinská. Vedoucí oddělení Mgr. Marcela 
Linková, Ph.D., je předsedkyní ERAC Standing Working Group on Gender in Research and 
Innovation, poradní skupiny Evropské komise a Rady EU. 
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Projekty řešené v roce 2017: 
• GENDERACTION – GENDer equality in the ERA Community to Innovate policy 

implementatiON (koordinátorka projektu Mgr. Marcela Linková, Ph.D.) 
• Posílení znalosti základny samospráv pro snižování a ukončování bezdomovectví 

(řešitelka za partnera projektu doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.) 
• Národní kontaktní centrum – gender a věda 2017–2020 (řešitelka Mgr. Marcela 

Linková, Ph.D.)  
• TRIGGER – TRansforming Institutions by Gendering contents and Gaining Equality 

in Research (řešitelka Mgr. Marcela Linková, Ph.D.) 
• Analýza bariér a strategie podpory genderové rovnosti ve vědě a výzkumu 

(řešitelka PhDr. Marta Vohlídalová, Ph.D.) 
• Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mentoringu: síťování a výzkum 

(řešitelka Mgr. Marcela Linková, Ph.D.) 
• Posilování evropské dimenze českého výzkumu zastupováním ČR v expertních 

skupinách ERA a transformací výzkumné organizace z hlediska genderové 
vyváženosti (řešitelka Mgr. Marcela Linková, Ph.D.) 

• Mnohočetná medicína: Etnografie rozhraní mezi biomedicínskými a alternativními 
léčebnými praktikami (řešitelka doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.) 

• Prey for Many Predators: Challenges for Research Evaluation of ESH in Central and 
Eastern Europe – ENRESSH (řešitelka doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.) 

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

• Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací, koordinátor prof. PhDr. Petr Sommer, 
CSc. DSc.: „40. výročí Charty 77: Ženy v disentu“, jehož výsledkem byla publikace 
Bytová revolta: Jak ženy dělaly disent (Praha: Academia, 2017), která představuje 
významné signatářky Charty 77 a disidentky a analyzuje zapojení žen do činnosti 
Charty 77 (řešitelka Mgr. Marcela Linková, Ph.D.) 
 

• Formy a funkce komunikace, koordinátor prof. PhDr. Petr Koťátko, CSc.:  
Konference „Youthful Science, Useful Science: What Might the Next Generation of 
Researchers Bring to Science and Society If Adequately Supported?“ (řešitelka 
doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.)  

 
 
Významné zakázky řešené v roce 2017: 
 

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

  
Tel.: +420 210 310 322, e-mail: genderaveda@soc.cas.cz; www.genderaveda.cz 
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Hodnotové orientace ve společnosti 
Vedoucí oddělení: Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D.  
Členky oddělení: PhDr. Petra Anýžová, Ph.D., (od 2. 1. 2017), Kristýna Bašná, MSc., Ph.D., 
Mgr. et Bc. Dita Čermáková, Ph.D., doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D., Mgr. Jana Klímová 
Chaloupková, Ph.D., PhDr. Eva Krulichová, Ph.D., Mgr., M.Phil. Alena Pokorná Bičáková, 
Ph.D., (od 1. 2. 2017), PhDr. Jaroslava Pospíšilová, Bc. Renáta Topinková (od 13. 2. 2017).  
 

Výzkumné oddělení se zabývá širokou škálou témat v domácím i mezinárodním 
srovnání, jako jsou národní identita, religiozita, postoje k migraci a migrantům, obavy 
z kriminality, chápání a hodnocení demokracie, vnímání korupce, hodnoty, rodina a 
zdraví. Nedílnou součástí činnosti oddělení je zajištění mezinárodního výzkumu 
European Social Survey v České republice a spolupráce na projektu International Social 
Survey Programme. Výsledky výzkumu přinášejí mimo jiné odpovědi na otázky: Jsou 
šťastnější lidé žijící v manželství, nebo svobodní? Jsou Češi opravdu nejsekulárnějším 
národem Evropy? Kdo se obává kriminality a jaké tresty si zaslouží pachatelé trestných 
činů? Zastávají Češi demokratické hodnoty? Jsme hrdí na to, že jsme Češi? Blíží se česká 
společnost ve svých hodnotových orientacích Evropě, nebo se od ní vzdaluje? Co 
ovlivňuje naše postoje k imigrantům? 

Projekty řešené v roce 2017:  
• Český národní uzel ESS (ESS-CZ) (řešitelka Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D.) 
• Změna poměru mužů a žen ve vyšším vzdělání a transformace sňatkového trhu a 

rodinných vztahů (řešitelka doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.) 
• Výzkumné téma „Pocit bezpečí, viktimizační zkušenost a well-being 

v mezinárodním kontextu“ (řešitelka PhDr. Eva Krulichová, Ph.D.) 
 

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

• Kvalitní život ve zdraví a nemoci_QUALITAS, koordinátor doc. MUDr. Jakub Otáhal, 
Ph.D., (FÚ) : „ Sociologická studie“ (řešitelka doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.) 

 
Tel.: +420 210 310 571, e-mail: Klara.Plecita@soc.cas.cz 
 
Lokální a regionální studia 
Vedoucí oddělení: Mgr. Josef Bernard, Ph.D. 
Členové a členky oddělení: Mgr. et Mgr. Daniel Čermák, Ph.D., Mgr. Hana Daňková, 
BBus(Hons) (od 2. 1. 2017), Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D., (od 1. 3. 2017), 
PhDr. Markéta Horpeniaková, Ph.D., JUDr. Michal Illner, PhDr. Marta Kolářová, Ph.D., 
RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc., Mgr. et Mgr. Renáta Mikešová, Mgr. Věra Patočková, M.A., 
Ph.D., PhDr. Jana Stachová, Ph.D., PhDr. Jiří Šafr, Ph.D., RNDr. Martin Šimon, Ph.D., Mgr. Petr 
Vašát, Ph.D. 
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Výzkumné oddělení se zabývá lokálními a regionálními souvislostmi vývoje ve 
společnosti, prostorovou strukturou společnosti a dalšími tématy, která se pohybují na 
pomezí mezi sociologickým, geografickým a politologickým výzkumem. Tematicky je 
výzkum různorodý, soustřeďuje se na sociálně prostorové nerovnosti, na utváření 
a fungování institucionálních struktur, občanskou participaci a volební chování, význam 
sociálního kapitálu, bydlení, migraci, kulturní diferenciaci a kulturní dědictví. Výzkumný 
zájem zahrnuje též sociologické aspekty lokální a regionální politiky. Oddělení je 
zapojeno do řady mezinárodních výzkumných sítí a projektů, zároveň ovšem udržuje 
rozsáhlé pracovní kontakty s tematicky blízkými výzkumnými pracovišti v České 
republice. Aplikačně orientované výzkumy provádí pro ministerstva a další státní 
instituce a také pro partnery z řad krajů, měst nebo obcí. 
 
Projekty řešené v roce 2017:  

• Evropský starosta II (řešitel Mgr. et Mgr. Daniel Čermák, Ph.D.) 
• Čas a prostor bezdomovců v postsocialistickém městě: komparace Prahy a Plzně 

(řešitel Mgr. Petr Vašát, Ph.D.) 
• Socio-prostorové znevýhodnění obyvatel periferních venkovských oblastí (řešitel 

PhDr. Josef Bernard, Ph.D.) 
• Lokální reakce na klimatickou změnu v ČR: sociologická perspektiva (řešitelka 

Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D.) 
• Výzkumné téma „Volný čas v soudobé společnosti“ (řešitelka Mgr. Věra 

Patočková, Ph.D.) 
 
Oddělení se také podílí na aktivitách v rámci výzkumných programů Strategie 

AV21 
• Rozmanitost života a zdraví ekosystémů (ROZE), koordinátor prof. Ing. Miloslav 

Šimek (BC AV ČR, v.v.i.): „Lesy jako součást krajiny a zdroj poznání“ (řešitelka 
PhDr. Jana Stachová, Ph.D.) 

• Rozmanitost života a zdraví ekosystémů (ROZE), koordinátor prof. Ing. Miloslav 
Šimek (BC AV ČR, v.v.i.): „Priority půdně biologického výzkumu, průnik vědy a 
veřejného zájmu“ (řešitelka Mgr. Věra Patočková, M.A., Ph.D.) 

• Globální konflikty a lokální souvislosti: kulturní a společenské výzvy, koordinátor 
doc. PhDr. Marek Hrubec, Ph.D. (SOÚ AV ČR, v.v.i.): „Globální výzvy a lokální řešení 
environmentální situace“ (řešitelka PhDr. Marta Kolářová, Ph.D.) 

 
Tel.: +420 210 310 227, e-mail: Josef.Bernard@soc.cas.cz 
 
 
Socioekonomie bydlení 
Vedoucí oddělení: Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. 
Členové a členky oddělení: Ing. arch. Irena Boumová, Ph.D., Mgr. Veronika Froňková (od 
1. 8. 2017), Petr Gibas, MSc., Ph.D., Mgr. Ladislav Kážmér, Mgr. Martina Mikeszová, Ph.D., 
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Mgr. Tomáš Samec, Ing. Petr Sunega, Mgr. Ludmila Wladyniak (od 3. 4. 2017 do 
30. 6. 2017) 
 
Členové výzkumného oddělení Socioekonomie bydlení se věnují základnímu 
i aplikovanému výzkumu v oblasti bydlení a bytové politiky. Při výzkumné činnosti 
kombinují metodologické postupy sociologie a ekonomie. Uplatňují inovativní přístupy 
experimentální a behaviorální ekonomie, ekonomické sociologie a ekonomie blahobytu. 
Analyzují trhy bydlení a jejich aktéry, ceny bydlení, postoje k bydlení, bytovou politiku a 
bytové systémy u nás i v zahraničí. Výsledkem jsou nejen publikace monografií a statí 
v domácích a zahraničních impaktovaných vědeckých časopisech, ale i spolupráce při 
zavádění konkrétních nástrojů bytové politiky, tvorba cenových indexů a map a další 
aplikace v soukromé i veřejné sféře. 
 
Projekty řešené v roce 2017: 
 

• Rizika a důsledky využití investic domácností do bydlení pro zvýšení příjmů 
v důchodovém věku (řešitel Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D.) 

• Mezi domovem a přírodou: zahrádkaření v post-socialistickém městě a jeho urbánní 
dopady pohledem městské politické ekologie  (řešitel Petr Gibas, MSc., Ph.D.) 

• Tržní selhání v kontextu sociálního bydlení jako služby obecného hospodářského 
zájmu  (řešitel Ing. Petr Sunega) 

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

• Efektivní veřejné politiky a současná společnost s aktivitami, koordinátor 
doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., (NHÚ AV ČR, v.v.i.), „Jsem v důchodu, chci dožít ve 
svém, ale chci větší penzi, než mi dává stát“ (řešitel Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D.) 

 
Tel.: +420 210 310 225, e-mail: Martin.Lux@soc.cas.cz; seb.soc.cas.cz 
 
Sociologie politiky 
Vedoucí oddělení: PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. 
Členové a členky oddělení: PhDr. Petra Rakušanová Guasti, M.A., Ph.D., Dr.rer pol. (des.), 
Mgr. Lucie Hrubá, doc. PhDr. Marek Hrubec, Ph.D., Mgr. Jiří Krejčík, Ph.D., Mgr. Aleš 
Kudrnáč, Ph.D., doc. PhDr. Lukáš Linek, Ph.D., Pat Lyons, B.A., M.A., Ph.D., Mgr. Ivan 
Petrúšek, Mgr. Daniela Prokschová, Ph.D., Mgr. Michaela Röschová, Mgr. Emilija 
Tudjarovska Gjorgijevska (od 24. 10. 2017), Simona Patková (od 1. 2. 2017), Mgr. Pavla 
Vamberová (do 31. 1. 2017). 
 
Výzkumné 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 

http://seb.soc.cas.cz/index.php/resene-projekty/12-czech/running-projects/106-mezi-domovem-a-prirodou-zahradkareni-v-post-socialistickem-meste-a-jeho-urbanni-dopady-pohledem-mestske-politicke-ekologie
http://seb.soc.cas.cz/index.php/resene-projekty/12-czech/running-projects/106-mezi-domovem-a-prirodou-zahradkareni-v-post-socialistickem-meste-a-jeho-urbanni-dopady-pohledem-mestske-politicke-ekologie
http://seb.soc.cas.cz/index.php/resene-projekty/12-czech/running-projects/102-trzni-selhani-v-kontextu-socialniho-bydleni-jako-sluzby-obecneho-hospodarskeho-zajmu
http://seb.soc.cas.cz/index.php/resene-projekty/12-czech/running-projects/102-trzni-selhani-v-kontextu-socialniho-bydleni-jako-sluzby-obecneho-hospodarskeho-zajmu
mailto:Martin.Lux@soc.cas.cz
http://seb.soc.cas.cz/
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politický aktivismus, dynamika změn v české společnosti, vzájemný vztah občanské 
společnosti, politických stran a státu a sociologické aspekty bezpečnosti. 
Oddělení od roku 1993 organizuje výzkumy poslanců a zaměřuje se 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, přičemž spolupracují v mezinárodních 
sítích Comparative Study of Electoral Systems a European Election Study. 
 
Projekty řešené v roce 2017: 

• Dynamika změny v české společnosti (řešitel Pat Lyons, B.A., M.A., Ph.D.) 
• Změny ve vnímání role státu v pokrizovém období. Česká republika v komparativní 

perspektivě (řešitelka PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.) 
• Bridging the Gap between Public Opinion and European Leadership: Engaging a 

Dialogue on the Future Path of Europe – EUENGAGE (řešitelka PhDr. Zdenka 
Mansfeldová, CSc.) 

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

 
 
Oddělení se také podílí na aktivitách v rámci výzkumných programů Strategie 
AV21  
 
• Globální konflikty a lokální souvislosti: kulturní a společenské výzvy (koordinátor 

programu doc. PhDr. Marek Hrubec, Ph.D.) 
o Workshop „Bezpečnost a její cena“ (řešitelka PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.) 
o Demokracie ve střední Evropě a současné výzvy: mezinárodní konference (řešitelka 

PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.) 
o Environmentalismus chudých – odpověď lokálních sociálních hnutí na globální 

ekologické problémy (řešitel Mgr. Jiří Krejčík, Ph.D.) 
 

Tel.: +420 210 310 563, e-mail: Zdenka.Mansfeldova@soc.cas.cz 

mailto:Zdenka.Mansfeldova@soc.cas.cz
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SERVISNÍ ODDĚLENÍ 

Sociologická knihovna 
Vedoucí oddělení: Mgr. Nela Hesová 
Členové a členky 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 přes 30 100 svazků knih a 77 titulů odborných časopisů. Knihovna 
zprostředkovává přístup k on-line databázím Web of Science, SCOPUS, EBSCO, 
PROQUEST, EMERALD a JSTOR. On-line katalog je součástí souborných katalogů CASLIN 
a JIB.  
Tel.: +420 210 310 569, e-mail: knihovna@soc.cas.cz 
 
 
Tiskové a ediční oddělení 
Vedoucí oddělení: Mgr. Michaela Trtíková Vojtková 
Členové a členky oddělení: doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D., šéfredaktor českého 
vydání Sociologického časopisu / Czech Sociological Review, doc. Mgr. Tereza Stöckelová, 
Ph.D., šéfredaktorka anglického vydání Sociologického časopisu / Czech Sociological 
Review, Mgr. Kristýna Přibylová, výkonná redaktorka českého vydání Sociologického 
časopisu / Czech Sociological Review, Robin Cassling, externí výkonná redaktorka 
anglického vydání Sociologického časopisu / Czech Sociological Review, RNDr. Darina 
Vystrčilová, výkonná redaktorka The Central European Journal of Social Sciences and 
Humanities (CEJSH) pro ČR, doc. PhDr. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D, výzkumný pracovník, 
Mgr. Ondřej Krochmalný, Ph.D., asistent, (do 31. 8. 2017), Martina Hartmanová (od 
1. 10. 2017), asistentka 
 
Tiskové a ediční oddělení slouží zejména vydavatelským záměrům ústavu, zajišťuje 
komunikaci vědy prostřednictvím médií a sociálních sítí (Facebook, Twitter). Dále 
zajišťuje výkonnou redakci bibliografické databáze CEJSH a prezentaci výsledků ústavu. 
Stará se o organizování tiskových konferencí, kulatých stolů, dnů otevřených dveří, 
vydávání tiskových zpráv a archivaci tiskových materiálů. 
 
Hlavní náplní je vydavatelská a ediční práce, která zahrnuje vydávání impaktovaného 
časopisu Sociologický časopis / Czech Sociological Review (sreview.soc.cas.cz), publikací 
v rámci edice Sociologické monografie a v rámci koedice se Sociologickým 
nakladatelstvím (SLON), a zpracování dat pro internetovou databázi visegrádské čtyřky 

mailto:knihovna@soc.cas.cz
http://sreview.soc.cas.cz/
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The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) – 
cejsh.icm.edu.pl. 
 
Zajišťuje také systematickou spolupráci s novináři a zprostředkovává kontakt mezi vědci 
a vědkyněmi a novinářskou obcí.  
 
Tel.: +420 210 310 217 
e-mail: tiskove@soc.cas.cz 
soc.cas.cz 
Facebook.com/Sociologicky.ustav.AVCR 
Twitter.com/Sociologicky 
 
 
Ekonomické oddělení  
Vedoucí oddělení: Dana Bendová  
 
Členové a členky oddělení: Ing. Petra Broskevičová, zástupkyně ředitele pro finanční 
rozvoj a infrastrukturu výzkumu SOÚ AV ČR, v.v.i., Andrea Hrnčířová, DiS., účetní, 
Ing. Radka Janstová, projektová specialistka, (od 18. 4. 2017), Andrea Kolbová, finanční 
účetní, Bc. Jitka Německá, účetní, Mgr. Petra Pekárková, personalistka, (od 1. 7. 2017), 
Miroslav Siva, IT specialista, Ing. Petra Skalská, MBA, projektová specialistka, Ivana 
Vlháčková, provozní pracovnice, Karolína Volšická, účetní, (od 1. 11. 2017) 
 
Externí spolupráce: Milan Paučula, IT specialista 
 
Ekonomické oddělení zajišťuje provozně ekonomický chod ústavu; vede účetnictví, 
personálně-mzdovou agendu, zajišťuje evidenci a finanční vedení výzkumných projektů 
a grantů, konzultuje finanční návrhy podávaných projektů a grantů, zabezpečuje 
infrastrukturu, správu movitého i nemovitého majetku, zabezpečuje kontakt se 
zřizovatelem Akademií věd ČR, finančními úřady, auditory atd. 
 
Tel.: +420 210 310 566, e-mail: dana.bendova@soc.cas.cz 
 
Sekretariát ředitele 
Členky oddělení: Ing. Miriam Bartošová, vedoucí sekretariátu, (od 2. 1. 2017), 
PhDr. Marie Čermáková, Šárka Zumrová (do 30. 6. 2017) 
 
 
Tel.: +420 210 310 220, e-mail: socmail@soc.cas.cz 
 
 
 

http://cejsh.icm.edu.pl/
mailto:tiskove@soc.cas.cz
http://soc.cas.cz/
http://www.facebook.com/Sociologicky.ustav.AVCR
https://twitter.com/Sociologicky
mailto:dana.bendova@soc.cas.cz
mailto:socmail@soc.cas.cz
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2. ZŘIZOVACÍ LISTINA SOÚ AV ČR, v.v.i., CHARAKTERISTIKA A ZMĚNY  
 

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 

V souvislosti se vkladem spoluvlastnického podílu k nemovitému majetku areál Jilská–
Husova ve výši spoluvlastnického podílu byla Sociologickému ústavu AV ČR, v.v.i., v roce 
2008 vydána nová zřizovací listina – úplné znění, účinná od 7. 12. 2007. Zřizovací listina 
je veřejně uložena v Rejstříku veřejných výzkumných institucí, který spravuje MŠMT ČR, 
viz rvvi.msmt.cz. 
 
V roce 2017 nedošlo k dalším změnám zřizovací listiny Sociologického ústavu AV ČR, 
v.v.i. 
 
Úplné znění Zřizovací listiny je Přílohou číslo 1. 

http://rvvi.msmt.cz/
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3. HODNOCENÍ HLAVNÍ ČINNOSTI SOÚ AV ČR, v.v.i. 

 

3.1 Hlavní činnost v roce 2017 
 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., je příjemcem institucionální podpory na dlouhodobý 
koncepční rozvoj výzkumné organizace (RVO: 68378025). V souladu s přijatým 
Programem výzkumné činnosti na léta 2012–2017 a s přijatou vědeckou koncepcí je 
hlavní profil činnosti Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., na léta 2012–2017 utvářen 
realizací základního výzkumu v oblasti sociologie a výzkumu v oblasti veřejného mínění. 
V roce 2017 přispíval výzkum ke zvyšování úrovně vědeckého poznání složitých 
společenských procesů, vztahů, souvislostí a mechanismů a k využití výsledků 
sociologického bádání v praxi. Hlavním tématem byla sociologická analýza 
dlouhodobých sociálních procesů v české společnosti v kontextu rozvoje znalostní 
společnosti, lidského, sociálního a kulturního kapitálu, prohloubená o aktuální zkoumání 
sociálně, politicky, ekonomicky či hodnotově podmíněných trendů. Výzkum zahrnoval 
následující tematické oblasti: 
• institucionální, hodnotové a kulturní souvislosti pracovního i sociálního života, 
• socioekonomie bydlení a instrumenty sociální politiky, 
• výzkum a teorie genderových identit a nerovností, 
• kulturní a národní identity, hodnotové orientace a role sociálního kapitálu, 
• dějiny sociologie a sociologie náboženství, 
• sociologie rodiny a zdraví, 
• sociologie vědy a technologií, 
• výzkum institucionálního rámce a multiúrovňového systému vládnutí, 
• výzkum sociálních, vzdělanostních a prostorových nerovností, 
• výzkum reprezentace zájmů v oblasti politiky, práce a kapitálu a podmínek 

rozvoje občanské společnosti, 
• výzkum společenské struktury, dynamiky a kvality života, 
• výzkum veřejného mínění v národním rámci i v evropské komparaci, 
• teorie a metodologie datových analýz. 
Pracoviště směřovalo ke dvěma hlavním cílům, které jsou vzájemně provázány a které 
společně podmiňují rozvoj sociologické perspektivy výzkumu. SOÚ AV ČR, v.v.i., tak 
výsledky své vědecké činnosti přispíval k (1) rozvoji české společnosti a její vzdělanosti, 
(2) propojení českého sociologického výzkumu a výzkumu veřejného mínění se 
strukturami a aktivitami světové vědy. Hlavní podporované a rozvíjené směry výzkumu, 
stejně jako teorie a metodologie s nimi spojené formovaly jedinečnost a specifičnost 
sociologické perspektivy výzkumu, ale svými přesahy k jiným oborům společenských 
a humanitních věd přispívaly i k rozvoji interdisciplinárních přístupů. Pracoviště aktivně 
řešilo výzkumné projekty a kontinuálně navazovalo na svou úspěšnou politiku při 
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získávání grantové podpory pro nové projekty. Pracovníci ústavu se významně zapojili 
do aktivit v rámci výzkumných programů Strategie AV21. V rámci těchto aktivit dochází 
k většímu propojování sociologického výzkumu s výzkumy v přírodních a technických 
vědách, zároveň dochází k rozvoji multidisciplinarity a intersiciplinarity sociologického 
výzkumu. Vysoký mezinárodní kredit vědeckých výsledků ústavu, významná integrace 
vědeckých osobností ústavu do evropských a mezinárodních struktur vědy a aktivity 
ústavu při organizaci vědeckých konferencí umožnily kontinuitu a rozvoj mezinárodní 
spolupráce v mnoha rovinách vědeckého profilu. 
 
 

3.2 Výzkumné programy a projekty podporované v rámci AV ČR 
 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., se v roce 2017 v rámci výzkumné podpory AV ČR zapojil 
do několika výzkumných programů a projektů. 
 

a. Strategie AV21 
 
Strategie AV21 je významný špičkový výzkum ve veřejném zájmu realizovaný v rámci 
souboru výzkumných programů „Strategie AV21“ (av21.avcr.cz). V roce 2017 byl 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., zapojen do devíti výzkumných programů, přičemž 
výzkumný program „Globální konflikty a lokální souvislosti: kulturní a společenské 
výzvy“ byl koordinován SOÚ AV ČR, v.v.i. 
 
Výzkumný program Globální konflikty a lokální souvislosti: kulturní a společenské 
výzvy, koordinátor doc. PhDr. Marek Hrubec, Ph.D., (SOÚ AV ČR, v.v.i.), aktivita „Sociální 
a kulturní aspekty globálních a lokálních interakcí“ 
Dílčí aktivity v roce 2017: 

o Globální výzvy a lokální řešení environmentální situace, řešitelka PhDr. Marta 
Kolářová, Ph.D. 

o Workshop „Bezpečnost a její cena“, řešitelka PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. 
o Demokracie ve střední Evropě a současné výzvy: mezinárodní konference, 

řešitelka PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. 
o Zdroje konfliktů a transnacionální migrace: Organizace sekcí na konferenci a 

tematické číslo časopisu, řešitelka Mgr. Zuzana Uhde, Ph.D. 
o Omnibusový výzkum: Vnímání významných globálních konfliktů a jejich důsledků 

českou veřejností, řešitelka Mgr. et Mgr. Paulína Tabery 
o Environmentalismus chudých – odpověď lokálních sociálních hnutí na globální 

ekologické problémy, řešitel Mgr. Jiří Krejčík 
 
Výzkumný program Efektivní veřejné politiky a současná společnost 
Aktivity v roce 2017: 

o Chudoba, bohatství a střední třída, řešitel doc. Jiří Večerník, CSc. 

http://av21.avcr.cz/
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o Trhy bydlení a jejich regulace, řešitel Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. 
 

Výzkumný program Formy a funkce komunikace 
Aktivity v roce 2017: 

o Konference Accelerated Academy III., řešitelka doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D. 
o Konference o Otevřeném přístupu ve vědě, řešitelka doc. Mgr. Tereza Stöckelová, 

Ph.D. 
 

Výzkumný program Kvalitní život ve zdraví i nemoci 
Aktivity v roce 2017: 

o Sociologická studie, řešitelka doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D. 
 

Výzkumný program Systémy pro jadernou energetiku 
Aktivity v roce 2017: 

o Dotazování bloku otázek na téma sociální aspekty jaderné energetiky na 
reprezentativním vzorku populace ČR, řešitel Mgr. Martin Ďurďovič, Ph.D.  
 

Výzkumný program Potraviny pro budoucnost 
Aktivity v roce 2017: 

o Spotřeba a plýtvání potravinami jako sociální problém, řešitel RNDr. Tomáš 
Kostelecký, CSc. 

 
Výzkumný program Rozmanitost života a zdraví ekosystémů (ROZE) 
Aktivity v roce 2017: 

o Lesy jako součást krajiny a zdroj poznání, řešitelka Mgr. Jana Stachová, Ph.D. 
o Priority půdně biologického výzkumu, průnik vědy a veřejného zájmu, řešitelka 

Mgr. Věra Patočková, Ph.D. 
 
Výzkumný program Paměť v digitálním věku 
Aktivity v roce 2017: 

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

o Digitalizace základních oborových encyklopedií české sociologie, řešitel 
prof. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D. 

o Výuková a informační platforma pro využívání sociálněvědních digitálních dat, 
řešitel PhDr. Martin Vávra, Ph.D. 
 

Výzkumný program Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací 
Aktivity v roce 2017: 

o 40. výročí Charty 77: Ženy v disentu, řešitelka Mgr. Marcela Linková, Ph.D. 
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b. Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR 
 
V rámci mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích AV ČR byli úspěšně finančně 
podpořeny dvě pracovnic ze SOÚ AV ČR, v.v.i.: 
 
• Mgr. Eva Krulichová, Ph.D., s výzkumným tématem „Pocit bezpečí, viktimizační 

zkušenost a well-being v mezinárodním kontextu “; 
• Mgr. Věra Patočková, MA., Ph.D., s výzkumným tématem „Volný čas v soudobé 

společnosti“. 
 

c. Podpora na rozvoj spolupráce s vědecko-výzkumnými pracovišti v Izraeli 
 
SOÚ v roce 2017 získal finanční dotaci na rozvoj spolupráce s předními vědecko-
výzkumnými pracovišti v Izraeli, a to na krátkodobé studijní pobyty: 
• RNDr. Martin Šimon, Ph.D., na HEBREW Universita 
• Mgr. Aleš Kudrnáč, Ph.D., na Universita HAIFA, School of Political Sciences 
 
 

d. Činnost NKC – gender a věda v roce 2017 
 

V roce 2017 Akademie věd ČR poskytla finanční podporu na činnost NKC – gender a 
věda. Činnost NKC – gender a věda je podrobně zpracována v kapitole 3.12.6. 
 

3.3 Výzkumné projekty – struktura a poskytovatelé 
 
V roce 2017 byla výzkumná činnost prováděna v rámci výzkumných projektů, které byly 
podpořeny finančními prostředky. Celkem bylo v různých fázích rozpracování řešeno 38 
projektů.  
Z tohoto počtu bylo 16 projektů podpořeno GA ČR (15 standardních projektů a jeden 
projekt excelence). Jeden projekt byl podpořen TA ČR v rámci programu Omega. SOÚ 
AV ČR, v.v.i., byl také nositelem pěti projektů financovaných MŠMT ČR, které zahrnovaly 
dva projekty v rámci programu EUPRO II a dva projekty velkých infrastruktur pro VaVaI 
a projekt programu Inter-excelence. Pracovníci SOÚ AV ČR, v.v.i., se také podíleli na 
řešení pěti projektů v rámci operačních programů, a to čtyř projektů OP Z a jednoho 
projektu OP VVV). V rámci European Research Area bylo podpořeno osm projektů 
v rámci programů: jeden projekt v rámci 7. rámcovém programu EU, pět projektů v 
rámci programu Horizont 2020, z toho jeden projekt v pozici koordinátora a tři projekty 
v pozici Third Party), jeden projekt v rámci programu Erasmus+. SOÚ byl zapojen i do 
sítě v rámci programu COST. Z prostředků CESSDA Reseach Infrastructure byly 
financovány dva projekty a jeden projekt byl podpořen nadací „Erinnerung, 
Verantwortung und Zukunft“.    
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Během roku 2017 byly rovněž podávány další žádosti o podporu grantových projektů, 
které by měly doplnit vědecký program ústavu v následujících letech.  
Celkem bylo podáno 29 návrhů projektů k financování u poskytovatelů z ČR (GA ČR, 
MŠMT ČR, MK ČR, TA ČR), v rámci Operačních programů (OP VVV), i ze zahraničí v rámci 
programů EC (Horizon 2020, HERA, COST) a ostatních zahraničních programů (Visegrad 
Fund, CESSDA ERIC). SOÚ AV ČR, v.v.i., úspěšně aplikoval ve veřejných soutěžích a získal 
13 projektů s počátkem řešení v roce 2018: z toho šest projektů GA ČR, jeden projekt 
v rámci OP VVV, dva projekty z MK ČR, program NAKI II, dva projekty v rámci programu 
ÉTA TA ČR a dva projekty CESSDA ERIC. Dále z podaných návrhů z roku 2016 byl udělen 
projekt v rámci programu NORFACE ERA-NET.  
 
Výzkumná činnost SOÚ byla také podpořena ze strany Akademie věd ČR, především 
v rámci výzkumného programu Strategie AV21, v rámci spolupráce s předními vědecko-
výzkunými pracovišti v Izraeli, v rámci programu Mzdová podpora postdoktorandů či 
v rámci podpory činnosti Národního kontaktního centra – gender a věda (viz 
kapitola 3.2). 
 

Obrázek 3.3.1 – Počet projektů akademického výzkumu řešených v SOÚ AV ČR, v.v.i., a výše 
celkové dotace podle poskytovatele v roce 2017  

 

Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
Pozn: Zahrnuty jsou projekty vyjma účasti v sítích COST ACTION 
 



 
 

43 

3.4 Výzkumné projekty řešené v roce 2017 
 
Výzkumnou činnost ústavu lze realizovat pouze za podmínek získání finanční podpory 
na projekty, které rozvíjejí a podporují dlouhodobý koncepční rozvoj ústavu. Vstupní 
branou úspěšného dlouhodobého koncepčního rozvoje bádání v oboru sociologie 
je nutnost být úspěšný v získávání grantových podpor a dalších finančních zdrojů. 
Přehled projektů uvádějí tabulky 3.4.1, 3.4.2 a 3.4.3. 
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Tabulka 3.4.1 – Souhrnné údaje o projektech podporovaných ze státního rozpočtu ČR 
řešených v SOÚ AV ČR, v.v.i., v roce 2017 

Poř. 
číslo 

Identifikační 
č. projektu 

Poskyt
ovatel 

Řešitel/spol
uřešitel Název 

Doba řešení 

Od Do 

1 14-36154G GA ČR Lyons, P. Dynamika změny v české společnosti 2014 2018 

2 15-13766S GA ČR Křížková, A. Intersekcionalita v sociologickém výzkumu sociálních 
nerovností a důsledků ekonomické krize na zaměstnanost 2015 2017 

3 15-10602S GA ČR Bernard, J. Socio-prostorové znevýhodnění obyvatel periferních 
venkovských oblastí 2015 2017 

4 15-16452S GA ČR Stöckelová, T. Mnohočetná medicína: Etnografie rozhraní mezi 
biomedicínskými a alternativními léčebnými praktikami 2015 2017 

5 15-07898S GA ČR Dudová, R. Konfigurace péče o starší v ČR: láska, práce, peníze 2015 2017 

6 15-17540S GA ČR Vašát, P. Čas a prostor bezdomovců v postsocialistickém městě: 
komparace Prahy a Plzně 2015 2017 

7 15-03295S GA ČR Ďurďovič, M. Aplikace filozofické hermeneutiky na sociologickou teorii 
intersubjektivity 2015 2017 

8 16-01331S GA ČR Čermák, D Evropský starosta II 2016 2018 

9 16-06077S GA ČR Gibas, P. 
Mezi domovem a přírodou: zahrádkaření v post-
socialistickém městě a jeho urbánní dopady pohledem 
městské politické ekologie 

2016 2018 

10 16-06335S GA ČR Lux, M. Rizika a důsledky využití investic domácností do bydlení 
pro zvýšení příjmů v důchododvém věku 2016 2018 

11 16-04885S GA ČR Mansfeldová, 
Z. 

Změny ve vnímání role státu v pokrizovém období. Česká 
republika v komparativní perspektivě 2016 2018 

12 17-21259S GA ČR Formánková, 
L. 

Modely péče a strategie slaďování práce a rodiny u 
migrantů v České republice 2017 2019 

13 17-12099S GA ČR Hamplová, D. Změna poměru mužů a žen ve vyšším vzdělání a 
transformace sňatkového trhu a rodinných vztahů 2017 2019 

14 17-04465S GA ČR Hašková, H. Bezdětnost a jednodětné rodiny: příspěvek k vysvětlení 
nízké plodnosti v České republice 2017 2019 

15 17-02917S GA ČR Nešpor, Z. Návrat náboženství do veřejného prostoru: česko-slovenské 
srovnání 2017 2019 

16 17-05263S GA ČR Ferenčuhová, 
S. 

Lokální reakce na změnu klimatu v České republice 
sociologickou perspektivou 2017 2019 

17 TD03000050 TA ČR Sunega, P. Tržní selhání v kontextu sociálního bydlení 2016 2017 

18 LE14021 MŠMT Linková, M. EUPRO II – Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti 
mentoringu: síťování a výzkum 

2014 2017 

19 LE14016 MŠMT Linková, M. 
EUPRO II – Posilování evropské dimenze českého výzkumu 
zastupováním ČR v expertních skupinách ERA a 
transformací výzkumné organizace z hlediska genderové 
vyváženosti 

2014 2017 

20 LM2015060 MŠMT Krejčí, J. ČSDA – Český sociálněvědní datový archiv 2016 2019 

21 LM2015066  MŠMT Plecitá, K. ESS-CZ Český národní uzel ESS 2016 2019 

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

Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Poznámka: Projekty jsou řazeny podle poskytovatelů. 
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Tabulka 3.4.2 – Souhrnné údaje o projektech podporovaných z Operačních programů 
řešených v SOÚ AV ČR, v.v.i., v roce 2017 
Poř. 
číslo Identifikační č. projektu Poskyto-

vatel Řešitel/spoluřešitel Název 
Doba 

řešení 
Od Do 

1 CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0003571 OP Z Vohlídalová, M. Analýza bariér a strategie podpory 
genderové rovnosti 2017 2018 

2 CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003501 OP Z Křížková, A. 
Jak na rovnost v odměňování 
aneb Pozor na nezamýšlené 
důsledky! 

2017 2018 

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

2017 2019 

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

2017 2020 

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

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

2017 2020 

Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Poznámka: Projekty jsou řazeny podle poskytovatelů. 
  
Tabulka 3.4.3 – Souhrnné údaje o zahraničních projektech řešených v SOÚ AV ČR, v.v.i., 
v roce 2017 

Poř. 
číslo 

Identifikační 
č. projektu 

Druh 
projekt

u 

Řešitel/ 
spoluřešitel Název Akronym 

Doba řešení 

Od Do 

1 611034 7. RP Linková, M. TRansforming Institutions by 
Gendering contents and Gaining 
Equality in Research 

TRIGGER 2014 2017 

2 674939 H2020 Krejčí, J. Strengthening and widening the 
European infrastructure for social 
science data archives 

CESSDA SaW 2015 2017 

3 649281 H2020 Mansfeldová, Z. EUENGAGE – Bridging the gap 
between public opinion and 
european leadership: engaging a 
dialogue on the future path of 
Europe 

EUENGAGE 2017 2018 

4 654221 H2020 Krejčí, J. SERISS – Synergies for Europe’s 
Research Infrastructures in the 
Social Sciences 

SERISS  2015 2019 

5 722581 H2020 Mansfeldová, Z. PLATO – The Post-crisis Legitimacy 
of the European Union European 
Training Network 

 2017 2020 

6 741466 H2020 Linková, M. GENDERACTION – GENDer equality 
in the ERA Community To Innovate 
policy implementatiON 

GENDERACTIO
N 

2017 2021 

7 OC-2015-1-
19837 

COST-
gender 
STE 

Stöckelová, T. Prey for many predators: 
Challenges for research evaluation 
of EEH in Central and Eastern 
Europe 

 2017 2018 

8  Erasmus 
+  

Durďovič, M. TEACHENER – Integrating Social 
Sciences and Humanities into 
Teaching about Energy 

TEACHENER 2016 2019 

9 32.5.1C08.003
3.0 

EVZ Vávra, M. Data Analysis and Development of 
Recommendations for Action: 
Research for Action – Eliminating 
Antisemitism and Antigypsyism in 
the Czech Republic 

  2017 2018 

10  CESSDA Krejčí, J. Collaborative data management 
module for comparative social 
science researchers 

 2017 2017 

11  CESSDA Krejčí, J. CESSDA Widening Activities 2018  2017 2018 
Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
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3.5 Charakteristiky výzkumných projektů podporovaných z ČR a operačních 
programů 
 

3.5.1. Charakteristiky výzkumných projektů podporovaných z ČR 
 
Pro projekty byla získána podpora v grantových veřejných soutěžích v rámci ČR. Jsou 
tedy podporovány ze státního rozpočtu ČR a Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., je 
příjemcem nebo spolupříjemcem dotace. 
 
1. Dynamika změny v české společnosti 
Řešitel: Pat Lyons, B.A., M.A., Ph.D. 
Poskytovatel: Grantová agentura ČR  
Doba řešení projektu: 2014–2018 
Projekt zkoumá dynamiku změn v české společnosti prostřednictvím panelového 
výzkumu domácností. S použitím poznatků ze sociologie, ekonomie a politologie se 
projekt zaměřuje na pět tematických oblastí: rodinu, využití času a hospodaření 
s příjmy; vzdělávání a pracovní trh; sociální stratifikaci; bydlení a nerovnosti v bydlení; 
politickou participaci a občanskou společnost. Postoje, preference a chování v rámci 
domácnosti jsou používány k testování řady teorií sociální změny. Časové snímky 
a dotazování dětí poskytují evidenci o jejich každodenním životě a procesu socializace, 
v němž se další generace občanů připravuje na participaci v české společnosti. 
Explanační modely jsou testovány s využitím pokročilých statistických metod. Kromě 
zmapování procesu sociálních změn projekt přispívá k odborné přípravě další generace 
českých vědců z oblasti společenských věd. Cílem projektu je výzkum sociálních změn 
v soudobé české společnosti prostřednictvím čtyř vln panelového výzkumu domácností. 
Základními tématy výzkumu jsou rodina, vzdělávání, trh práce, bydlení a nerovnosti 
v bydlení a politická participace. V roce 2017 se uskutečnila třetí vlna panelového 
výzkumu. Členové a členky týmu publikovali řadu článků v impaktovaných 
a recenzovaných časopisech a dvě knihy – jednu českou a jednu anglickou. Data 
z jednotlivých vln dotazníkového šetření českých domácností jsou postupně 
zpřístupňována v Českém sociálněvědním datovém archivu. Informace o projektu a jeho 
výstupech jsou pravidelně zveřejňovány na webové stránce projektu: 
http://www.promenyceskespolecnosti.cz/. 
 
2. Intersekcionalita v sociologickém výzkumu sociálních nerovností a důsledků 

ekonomické krize na zaměstnanost 
Řešitelka: PhDr. Alena Křížková, Ph.D. 
Poskytovatel: Grantová agentura ČR 
Doba řešení projektu: 2015–2017 

http://www.promenyceskespolecnosti.cz/
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Hlavním cílem projektu bylo přinést intersekcionalitu jako teoretický a metodologický 
nástroj do české sociologie, rozvinout tento přístup a použít ho ke zkoumání současných 
dynamických procesů v české společnosti. Tento cíl byl naplněn propojením 
teoretického a smíšeného metodologického přístupu a také cíleným rozvíjením vědecké 
diskuse nad možnostmi využití intersekcionálního přístupu v české sociologii. 
Výzkumný tým provedl analýzu politik, sekundární kvantitativní analýzu datových 
souborů z dotazníkových šetření pracovních a životních podmínek a na základě těchto 
výsledků vybral skupiny populace na průsečíku znevýhodnění se zaměřením zejména na 
přístup k zaměstnání a pracovní podmínky. Kvalitativní výzkum zaměřený na strategie 
zvládání ohrožení na trhu práce těchto vybraných skupin zahrnoval 144 hloubkových 
rozhovorů a šest ohniskových rozhovorů s těmito skupinami populace na průsečíku 
znevýhodnění (a zvýhodnění): ženy s malými dětmi vracející se do práce po rodičovské; 
mladí Vietnamci žijící v ČR; sebezaměstnaní muži a ženy; ženy a muži s tělesným 
handicapem a zdravotně znevýhodnění. Kontinuálně v průběhu projektu byla rozvíjena 
akademická debata o intersekcionálním přístupu a jeho využití v české sociologii. Na 
začátku projektu byla vytvořena webová stránka projektu 
(http://intersekcionalita.soc.cas.cz/) a v průběhu tří let projektu na ní byly publikovány 
průběžné výsledky projektu a důležité informace. 11. 12. 2017 byla uspořádána 
mezinárodní konference „Intersekcionální přístup ve zkoumání sociálních nerovností“, 
kde byla diskutována využitelnost intersekcionálního přístupu v české sociologii. 
V průběhu projektu byla také rozvíjena mezinárodní spolupráce s akademickými 
institucemi ve 13 zemích. V rámci této sítě jsou vydávány komparativní i více tematicky 
zaměřené publikace (https://www.umass.edu/coin/). Spolupráce s kolegy z Arizona 
State University na kvalitativním komparativním výzkumu sebezaměstnaných mužů a 
žen v ČR a US už má své významné publikační výsledky a další publikace jsou podány k 
publikaci nebo dokončovány. Informace o projektu a jeho výstupech budou i nadále 
zveřejňovány na webové stránce projektu: http://intersekcionalita.soc.cas.cz/ 
 
3. Socio-prostorové znevýhodnění obyvatel periferních venkovských oblastí 
Řešitel: PhDr. Josef Bernard, Ph.D. 
Poskytovatel: Grantová agentura ČR 
Doba řešení projektu: 2015–2017 
Projekt se věnoval problematice socioprostorového znevýhodnění obyvatel periferních 
venkovských oblastí v České republice. Periferní venkovské oblasti jsou území, která 
zaostávají za jinými regiony v určitých aspektech ekonomického a sociálního rozvoje. 
Sociálně prostorové znevýhodnění je vícerozměrný koncept týkající se obtíží při 
přístupu k ekonomickým, vzdělanostním a dalším sociálním zdrojům a systémům 
podpory na určitém území. Souvisí také s chudobou, deprivací a sociální exkluzí. 
Hlavním cílem projektu bylo prozkoumat podobu a koncentraci sociálního 
znevýhodnění v periferních venkovských oblastech a mechanismy, které k němu 
přispívají. Byla zkoumána životní situace včetně příležitostí a strategií obyvatel 
periferních venkovských oblastí a porovnána se situací obyvatel jiných regionů. Byly 
identifikovány znevýhodněné skupiny obyvatel periferií a faktory, které znevýhodnění 

http://intersekcionalita.soc.cas.cz/
https://www.umass.edu/coin/
http://intersekcionalita.soc.cas.cz/


48 
 

ovlivňují. Mezi specificky ohrožené skupiny patří lidé s omezenou mírou individuální 
mobility, členové domácností s velkými nároky na prostorovou mobilitu, zejména rodiče 
malých dětí a lidé s nízkou mírou integrace do lokálních komunit. Analýza příjmů 
ukázala, že příjmové znevýhodnění v periferiích je silnější u kvalifikovanějších 
zaměstnanců a u žen. Ženy se zároveň potýkají s obtížemi při slaďování práce a péče 
o domácnost. K hlavním mechanismům znevýhodnění patří obtížná dostupnost různých 
zdrojů a forem příležitostí v periferiích a problémy periferních trhů práce. Pro obyvatele 
periferií v řadě případů není snadné využívat služby, které jsou relativně běžné, nebo se 
věnovat činnostem, na které aspirují, protože tyto služby a činnosti jsou pro ně obtížně 
dostupné. Periferní trhy práce nabízejí malé množství kvalifikovaných pracovních 
příležitostí, a navíc vytvářejí různé typy bariér, které některým obyvatelům komplikují 
pracovní aktivitu (zejména časová organizace práce). Během řešení projektu byly 
vydány čtyři články v odborných časopisech, tři další články a monografie jsou v procesu 
redakčního a recenzního řízení. 
 
4. Mnohočetná medicína: Etnografie rozhraní mezi biomedicínskými 

a alternativními léčebnými praktikami 
Řešitelka: doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D. 
Poskytovatel: Grantová agentura ČR 
Doba řešení projektu: 2015–2017 
Projekt se zabýval propojováním, konflikty a přechody mezi biomedicínou 
a komplementární a alternativní medicínou (KAM). Výzkum představuje první 
systematický kvalitativní výzkumu tohoto fenoménu v ČR. Jeho výsledky nabízejí nejen 
nové empirické poznatky a zjištění ve střední a východní Evropě, ale lze je využít také 
pro návrhy konceptuálních a teoretických inovací v mezinárodních odborných debatách 
– především co se týče pojmu a teorie biomedikalizace, lokální biologie 
a interdisciplinární debaty o „medicíně založené na důkazech“. Výsledky projektu jsou 
publikovány v prestižních odborných mezinárodních časopisech a další stati jsou 
v recenzním řízení. 

 
5. Konfigurace péče o starší v ČR: láska, práce, peníze 
Řešitelka: doc. Mgr. Radka Dudová, Ph.D.   
Zastupující řešitelka: PhDr. Hana Maříková, Ph.D. 
Poskytovatel: Grantová agentura ČR 
Doba řešení projektu: 2015–2017 
Projekt zkoumal proměny chápání odpovědnosti za péči a důsledky, které toto chápání 
má na uspořádání péče o starší v České republice. Zaměřoval se na mapování 
posouvající se hranice mezi formální a neformální péčí v kontextu trhu, rodiny a veřejné 
podpory péče o seniory. Projekt využil kombinaci kvantitativní a kvalitativní 
metodologie. Spojená analýza dat vedla k identifikaci oblastí, ve kterých reforma 
sociálních služeb a zavedení příspěvku na péči v roce 2007 významně ovlivnily to, jak 
jednotliví aktéři chápou a praktikují péči o seniory. Neformální péče v mezigeneračních 
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vztazích je obvykle považována za nezištnou a neplacenou a zavedení peněžité odměny 
pro neformální pečovatele je v rozporu s normativními nastaveními rodinných vztahů. 
Byly odhaleny nezamýšlené důsledky reforem sociálních služeb, které jsou v rozporu se 
snahou dotázaných aktérů poskytovat kvalitní péči. Celkově to vede ke dvojí 
zranitelnosti ve službách péče: na jedné straně profesionální pečující vykonávají práci, 
která je definována jako nedostatečně kvalifikovaná, dostávají nízkou mzdu a často 
pracují v nejistých formách zaměstnání. Na druhé straně závislým seniorům/seniorkám 
se dostává méně kvalitní péče v důsledku tlaků na snižování nákladů a vysoké fluktuace 
zaměstnanců. Závěry projektu byly publikovány ve formě čtyř odborných článků 
a monografie. Další čtyři články jsou v současné době v recenzním řízení 
v mezinárodních i tuzemských časopisech. 
 
6. Čas a prostor bezdomovců v postsocialistickém městě: komparace Prahy 

a Plzně 
Řešitel: Mgr. Petr Vašát, Ph.D. 
Poskytovatel: Grantová agentura ČR 
Doba řešení projektu: 2015–2017 
Projekt se věnoval času a prostoru osob bez domova s ohledem na podmínky 
postsocialistického města. Jeho cílem bylo popsat charakteristiky, životní 
a časoprostorové trajektorie a každodenní život osob bez domova v kontextu dvou 
českých měst. Projekt byl unikátní v několika ohledech. Byl prvním komparativním 
výzkumem bezdomovectví v ČR, který se zabýval, vědci dosud opomíjenými tématy, 
např. specifickým časem a časováním aktivit bezdomovců. Tím, že projekt zkoumal lidi 
bez domova napříč ustálenými kategoriemi, nabídl nový pohled na dynamiku života 
v různých typech bezdomovectví. To vše za použití širokého spektra metod a přístupů, 
jako jsou GPS trasování, RDS (respondent driven sampling) dotazníkové šetření, 
etnografie či photovoice. V projektu byl kladen velký důraz na participaci samotných lidí 
bez domova a jeho výsledky tvoří nejen odborné studie v českých a zahraničních 
časopisech, ale i výstava fotografií pořízených samotnými lidmi bez domova. Výsledky 
jsou dostupné na stránce http://hobohemia.eu/. 
 
7. Aplikace filozofické hermeneutiky na sociologickou teorii intersubjektivity 
Řešitel: Mgr. Martin Ďurďovič, Ph.D. 
Poskytovatel: Grantová agentura ČR 
Doba řešení projektu: 2015–2017 
Projekt se zabýval teoretiky, kteří při objasnění sociálního dění vycházeli z analýzy 
interakce (primárně mezi jedinci, sekundárně mezi skupinami), přičemž důraz byl 
položen na roli interpretační aktivity jedinců a jejich vzájemné (intersubjektivní) 
komunikace. Pozornost byla věnována některým „klasickým“ interpretativním 
koncepcím (G. Simmel, A. Schütz, G. H. Mead, E. Goffman), jádro výkladu nicméně tkvělo 
v návrhu na dynamizaci teorie sociální interakce za pomoci podnětů z hermeneutiky 
a kritického realismu. To umožnilo překročit mikrosociologické východisko směrem 
k zohlednění makrosociologické či strukturní problematiky. V oblasti hermeneutiky 

http://hobohemia.eu/
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projekt navázal zvláště na analýzu vyprávění (P. Ricoeur) a rozhovoru (H.-G. Gadamer), 
v oblasti kritického realismu na koncepci sociální morfogeneze (M. Archer). Okrajově 
projekt sledoval metodologickou linku a zkoumal, nakolik revize teorie sociální 
intersubjektivity může heuristicky obohatit empirický sociologický výzkum (kvalitativní 
a kvantitativní). Výstupy z projektu jsou odborná monografie v českém jazyce a pět 
odborných statí v českých a zahraničních periodikách.  
 
8. Evropský starosta II 
Řešitel: Mgr. et Mgr. Daniel Čermák, Ph.D. 
Poskytovatel: Grantová agentura ČR  
Doba řešení projektu: 2016–2018 
Starostové jsou vnímáni jako klíčoví aktéři místních samospráv. Ztělesňují politické 
vůdcovství na úrovni obcí. Vzhledem k velké fragmentaci obcí v České republice lze 
příhodně studovat nejen individuální, ale také institucionální a strukturální 
podmíněnost výkonu role starosty. Cílem řešeného projektu je získat komplexní obraz 
lokálního vůdcovství v České republice. K tomu jsou využívána data získaná v rámci 
mezinárodního projektu Political Leaders in European Cities v obcích nad 10 tisíc 
obyvatel (2015) a data z domácího šetření starostů v obcích do 10 tisíc obyvatel (2016). 
V druhém roce řešení projektu byla analyzována získaná data a bylo připraveno několik 
výstupů k publikaci. Jedná se kapitolu v zahraniční monografii a odborné články. 
 
9. Mezi domovem a přírodou: zahrádkaření v post-socialistickém městě a jeho 

urbánní dopady pohledem městské politické ekologie  
Řešitel: Mgr. Petr Gibas, Ph.D. 
Poskytovatel: Grantová agentura ČR  
Doba řešení projektu: 2016–2018 
Projekt zkoumá pražské zahrádkové osady jako empirický příklad změn v přístupu 
k územnímu plánování a městské přírodě po pádu socialismu. Osady představují 
prostory vztahu a péče, ale také intenzivního politického vyjednávání. Cílem projektu je 
prostřednictvím výzkumu osad analyzovat změny v rozvoji (politik) města a městské 
přírody a zkušenosti domova a města s nimi spojené. Výzkum probíhá na několika 
úrovních. Přímo v terénu prostřednictvím pozorování a rozhovorů zkoumáme 
každodenní zkušenost zahrádkaření a její proměnu v průběhu času (společenská 
transformace, roční období apod.). Prostřednictvím archivního výzkumu a analýzy 
dokumentů sledujeme proměny přístupu k zahrádkaření ve městě ze strany městské 
samosprávy, územního rozvoje a plánování. V neposlední řadě se věnujeme i mediální 
analýze, která má za cíl ukázat, jak se proměňuje mediální obraz toho, co je městské 
zahrádkaření a kdo má právo na prostory městské přírody. Odborné výstupy 
(impaktované články) vycházející z výzkumu jsou v současnosti v recenzním řízení, 
konkrétní informace o výzkumu i výstupy pro (nejen odbornou, ale i širokou) veřejnost 
jsou dostupné na webových stránkách projektu: http://zahradky.soc.cas.cz. 
 
 

http://zahradky.soc.cas.cz/
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10. Rizika a důsledky využití investic domácností do bydlení pro zvýšení příjmů 
v důchodovém věku  

Řešitel: Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. 
Poskytovatel: Grantová agentura ČR  
Doba řešení projektu: 2016–2018 
Projekt se zaměřuje na budoucí roli bydlení i jako aktiva sloužícího ke zvýšení příjmu 
domácnosti v důchodovém věku. Aktuálnost tématu je dána stárnutím populace, 
finanční neudržitelností veřejných penzijních systémů a posílením role privátních úspor 
a majetku domácností pro zajištění dostatečného příjmu ve stáří; vlastní bydlení přitom 
tvoří hlavní část majetku domácností. Ačkoliv se danému tématu výzkum již věnuje, 
důsledky v podobě budoucích sociálních nerovností mezi domácnostmi důchodců a 
potažmo budoucích sociálních nerovností obecně (z důvodu přetržení mezigeneračních 
majetkových transferů) nebyly výzkumem dostatečně řešeny. Stejně tak není jasné, zdali 
je vzhledem k rostoucí nestabilitě trhů bydlení tato strategie vůbec dlouhodobě 
udržitelná. Cílem projektu je zaplnit tyto mezery za využití kvalitativního výzkumu i 
mikrosimulačního modelování. V rámci řešení projektu byly publikovány statě v 
zahraničních vědeckých časopisech a byla publikována zahraniční monografie. 
 
11. Změny ve vnímání role státu v pokrizovém období. Česká republika 

v komparativní perspektivě  
Řešitel: PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. 
Poskytovatel: Grantová agentura ČR  
Doba řešení projektu: 2016–2018 
Cílem projektu je prozkoumat v komparativní perspektivě změny v představách o úloze 
státu a podobě odpovědného vládnutí v České republice po finanční a ekonomické krizi, 
která kromě změny přerozdělovacích očekávání měla jako vedlejší efekt nárůst 
nedůvěry vlády a pokles legitimity demokratického režimu. Teoretickými východisky 
projektu jsou vztah legitimity politického a distributivního systému a jejich vzájemná 
podmíněnost, důvěra ve stát a jeho instituce versus trh a jeho instituce a rostoucí vliv 
víceúrovňového vládnutí na vnímání úlohy státu. Téma je vědecky a společensky 
relevantní; od konce 90. let lze zaznamenat v České republice pokles legitimity 
distributivního systému, provázený výrazným oslabením důvěry v princip rovných 
příležitostí, a tudíž delegitimizací nerovností, chudoby i bohatství. Na základě 
mezinárodního výzkumu ISSP „Role vlády“ se projekt zaměřuje na analýzu současného 
stavu v ČR v časovém a mezinárodním srovnání a jeho zhodnocení v rámci existujících 
teoretických modelů demokratického vládnutí. Kromě národních dat za moduly 1996-
2006-2016 jsou k dispozici mezinárodní data za moduly 1996 a 2006 a slovenská data 
za modul 2016. V rámci řešení projektu byly doposud publikovány tři impaktované 
a dva recenzované články; další články jsou v recenzním řízení. 
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12. Modely péče a strategie slaďování práce a rodiny u migrantů v České 

republice 
Řešitel: Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, Ph.D. 
Poskytovatel: Grantová agentura ČR  

Doba řešení projektu: 2017–2019 
Cílem projektu je rozvinout koncept transnacionálních rodin do české sociologie a jeho 
pomocí zmapovat strategie kombinace práce a rodiny u rodin imigrantů z třetích zemí 
žijících v České republice. Analýza se zaměřuje na dvě z největších migrantských 
komunit – vietnamského a ukrajinského původu – s cílem identifikovat možnosti 
a bariéry, kterým tyto skupiny čelí při snaze kombinovat práci a osobní život. Zároveň 
nám tato znalost umožní získat vhled do integračních procesů migrantů. Projektem 
chceme odpovědět na následující výzkumnou otázku: Jaké jsou modely péče v rodinách 
vietnamských a ukrajinských migrantů a jaký mají vliv na vztahy v rodině a integraci 
druhé generace migrantů v České republice? Projekt staví a) na institucionální analýze 
migrační politiky a nástrojů sociálního státu, b) na statistické analýze populace migrantů 
včetně jejich rodin a jejich pozice na trhu práce, c) na kvalitativní analýze strategií 
kombinace práce a rodiny a zkušeností druhé generace migrantů s procesem integrace, 
d) na diskursivní analýze médií. V prvním roce projektu byla zahájena institucionální 
analýza migrační politiky a nástrojů sociálního státu, celkem bylo sebráno 18 expertních 
rozhovorů, byla vypracována analýza 250 dokumentů a výsledky byly prezentovány na 
třech mezinárodních konferencích. Mediální analýza se zaměřila na dostupná média 
vytvářená migrantskými komunitami a byl započat také sběr dat pro kvalitativní analýzu 
strategií kombinace práce a rodiny. V rámci řešení projektu byly zpracovány dvě 
recenzované publikace. Informace o projektu a jeho výstupech jsou pravidelně 
zveřejňovány na webové stránce projektu: http://rodinymigrantu.soc.cas.cz/. 
 
13. Změna poměru mužů a žen ve vyšším vzdělání a transformace sňatkového 

trhu a rodinných vztahů 
Řešitelka: doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D. 
Poskytovatel: GA ČR 
Doba řešení projektu: 2017–2019 
Ve většině rozvinutých zemí se v posledních letech změnil poměr mužů a žen ve vyšším 
vzdělání. Cílem projektu je systematicky studovat vztah mezi změnou podílu mužů a žen 
ve vzdělávacím systému, sňatkovým trhem a genderovými rolemi v rodině. Projekt se 
skládá ze čtyř podtémat: výzkumu partnerských preferencí, výzkumu existujících vzorců 
vzdělanostního párování, výzkumu vztahu mezi vzdělanostním párováním 
a zaměstnaností a vztahu mezi vzdělanostním párováním a dělbou práce v rodině. 
Projekt je kvantitativně orientovaný a kombinuje analýzy velkých kvantitativních 
výběrových šetření a analýzy dat z internetových seznamovacích portálů. V roce 2017 
hlavní řešitelka připravovala odborné články, které jsou v recenzním řízení. 
 

http://rodinymigrantu.soc.cas.cz/


 
 

53 

14. Bezdětnost a jednodětné rodiny: příspěvek k vysvětlení nízké plodnosti 
v České republice 

Řešitel: PhDr. Hana Hašková, Ph.D. 
Poskytovatel: Grantová agentura ČR  
Doba řešení projektu: 2017–2019 
Výzkumný projekt se zaměřuje na vysvětlení příčin, zkušeností a mechanismů 
posilujících nízkou úroveň plodnosti v České republice. Konkrétně zkoumá bezdětnost 
a jednodětnost, které přispívají k nízké úrovni plodnosti pod hranicí prosté reprodukce. 
Výzkum kombinuje sekundární analýzu statistických dat obsahujících informace 
o historii událostí se sběrem a analýzou biografických rozhovorů. Kvantitativní analýza 
odhalila faktory, které přispívají k nízkým reprodukčním plánům. Kvalitativní analýza, 
včetně longitudinální případové studie, postavené na opakovaných rozhovorech 
s komunikačními partnery a partnerkami z předchozí studie, zkoumá významy, které 
přikládají bezdětní a rodiče jedináčků svým reprodukčním trajektoriím. Průběžné 
výsledky výzkumu byly v prvním roce řešení projektu prezentovány na zahraničních 
i domácích konferencích. Publikačním výstupem byl v daném roce článek v zahraničním 
impaktovaném časopise, který odhalil faktory formující politiky péče o děti, které jsou 
důležitým kontextem pro vytváření rodičovských plánů a realizaci reprodukce. Další 
články byly odevzdány do recenzního řízení. 
 
 
15. Návrat náboženství do veřejného prostoru: česko-slovenské srovnání 
Řešitel: prof. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D. 
Poskytovatel: Grantová agentura ČR  
Doba řešení projektu: 2017–2019 
Projekt cílí k vytvoření komparativní studie vývoje etablovaných církví v České 
republice a na Slovensku během posledních 25 let. Zvláštní pozornost je věnována 
současným trendům náboženského vývoje, vztahům mezi státem a církvemi a jejich 
přítomnosti ve veřejném prostoru, zejména (1) restitucím církevního majetku v České 
republice, (2) změnám veřejného působení a sociálních služeb poskytovaných církvemi 
a (3) politické/veřejné rétorice odkazující na křesťanské kořeny v souvislosti s imigrací. 
Tyto otázky jsou studovány jak „shora“, prostřednictvím analýzy publikovaných zdrojů, 
rozhovorů s představiteli církví/státu a sociálních služeb a pozorování, tak „zdola“ 
prostřednictvím analýzy sociologických výzkumů, veřejného diskursu a vnějších 
interview. Klíčové otázky jsou, jak budou etablované církve fungovat „zástupně“ 
v kontextu s rostoucí mírou sekularizace a rozšiřováním náboženských/spirituálních 
minorit a jak se tato „zástupnost“ bude měnit v kontextu postsekulárních společností. 
V roce 2017 se výzkum zaměřil na (1) analýzy tištěných médií, na (2) sekundární 
kvantitativní analýzy dostupných sociologických výzkumů a na (3) sběr a analýzu 
kvalitativních dat. Výzkum využil mezinárodní data z EVS a ISSP, dále se nově objevila 
možnost analyzovat individuální data z českých sčítání lidu. Tato možnost byla plně 
využita ve snaze zodpovědět otázku, kdo jsou osoby, které v rámci censu odmítly sdělit 
své náboženské vyznání (v roce 2011 se přitom jednalo o téměř polovinu české 
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společnosti!). Kvalitativní výzkum směřoval (a) k „první linii“ církevních pracovníků 
orientovaných na necírkevní veřejnost v ČR i na Slovensku a (b) k osobám určujícím 
a kontrolujícím nakládání s restituovaným majetkem a další linie státně-církevních 
vztahů (prozatím jen v ČR). Dále byla provedena regionální analýza religiozity ve 
specifické oblasti českého Slezska. 
Výsledky práce na projektu byly v roce 2017 prezentovány na dvou zahraničních 
konferencích (Preston, UK; Ustron, PL) a na dvou konferencích v ČR, publikován byl 
jeden akademický článek a jedna kapitola v knize. Další dva články a kapitola 
v (zahraniční) monografii byly přijaty do recenzního řízení. 
 
 
16. Lokální reakce na změnu klimatu v České republice sociologickou 

perspektivou 
Řešitel: Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D. 
Poskytovatel: Grantová agentura ČR  
Doba řešení projektu: 2017–2019 
 
Sociologie může nabídnout nový pohled na některé klíčové aspekty výzkumu změny 
klimatu. Hlavním cílem projektu je přispět k porozumění toho, jak česká města a obce a 
jejich obyvatelé reagují na „globální změnu klimatu“ a na její lokální projevy. Současně 
projekt zjišťuje, jak je problematika změny klimatu zobrazována v mediálním diskursu, 
jak ji vnímají experti i široká veřejnost a jaké podmínky města a obce mají, aby na ni 
reagovaly. Právě těmto otázkám se projekt věnoval v roce 2017 a dále se jimi zabývá. V 
šesti komparativních případových studiích realizovaných od roku 2018 se pak projekt 
blíže zaměří na politický obsah a procesy implementace mitigačních a adaptačních 
politik a strategií zaměřených na zvýšení odolnosti vůči změnám klimatu. Pro 
rozpoznání bariér a potenciálů při zavádění těchto nových politik je nezbytný výzkum 
politického zarámování, postojů a interpretací různých aktérů, institucionálního 
kontextu a adaptačních kapacit (procesy učení, způsoby vládnutí) a role místních 
samospráv. 
 
17. Tržní selhání v kontextu sociálního bydlení  
Řešitel: Ing. Petr Sunega 
Poskytovatel: Technologická agentura ČR  
Doba řešení projektu: 2016–2017 
Cílem projektu bylo vytvoření metodiky pro identifikaci tržního selhání v oblasti bydlení 
sloužící jako podklad pro přípravu a aplikaci nástrojů sociálního bydlení v ČR. Cíl 
projektu byl na konci roku 2017 završen úspěšnou certifikací předložené metodiky, 
která naplňuje požadavky Evropské komise o provozování sociálního bydlení jako 
služby obecného hospodářského zájmu, tj. v prokazatelném případě tržního selhání. 
Tržní selhání bylo v rámci projektu definováno jako nemožnost domácnosti obstarat si 
přiměřené, finančně dostupné, kvalitativně standardní a prostorově nevyloučené 
bydlení za tržních podmínek. Činnosti realizované v roce 2017 v rámci řešení projektu 
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zahrnovaly zejména analýzu primárních dat a identifikaci klíčových skupin domácností 
ohrožených v přístupu k bydlení, včetně jejich potřeb, které byly následně shrnuty do 
alternativnı́ch návrhů metodiky, která by vedle primárnı́ho cı́le (identifikace 
a kvantifikace tržnı́ho selhánı́́) sledovala i další cíle bytové politiky definované 
v Koncepci bydlenı́ do roku 2020. Návrhy metodiky byly aplikovány v podmínkách 
vybraných obcí, cílem bylo zjistit, zda jsou brány v potaz všechny typy cílových 
domácností ohrožených tržním selháním. Současně byl hledán nejjednodušší formát 
sběru dat s cı́lem minimalizovat zátěž kladenou na obce při aplikaci metodiky. 
Připomı́nky k návrhu metodiky byly zıśkány v rámci prezentacı ́ na workshopech za 
účasti klı́čových aktérů (zástupců obcı́, regionů, státnı ́ správy, neziskových organizacı́ 
a dalších). 
 
18. Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mentoringu: síťování a výzkum – 

EUPRO II 
Řešitelka: Mgr. Marcela Linková, Ph.D. 
Poskytovatel: MŠMT 
Doba řešení projektu: 2014–2017 
Cílem projektu bylo vytvořit mentoringové schéma pro začínající vědkyně (Ph.D., 
postdoc), které by je podporovalo v rozjezdu vědecké kariéry. Projekt reagoval na 
dlouhodobý negativní trend rostoucího nepoměru mezi podílem studentek 
a absolventek vysokých škol, včetně doktorských programů, a od roku 2001 stagnujícího 
podílu žen ve vědecké populaci. Vzhledem ke snaze projektu vycházet maximálně vstříc 
potřebám a preferencím jeho cílové skupiny (pro tento účel byla v prvním roce 
provedena dotazníková sonda) byl projekt otevřen pro ženy i muže působící v doktorské 
a postdoktorské fázi na jakékoli české veřejné výzkumné instituci a vysoké škole 
v jakémkoli oboru. Během tří ročníků (včetně pilotního) program pomohl 126 
začínajícím vědkyním a 38 začínajícím vědcům s identifikací jejich kariérních cílů 
a s jejich následným dosahováním prostřednictvím spolupráce s mentory a ostatními 
mentees a byl také nápomocný organizací workshopů zaměřených na témata vybraná 
účastnicemi a účastníky programu. Mentees hodnotili program jako přínosný, zejména 
v oblasti ujasnění si krátkodobých cílů i dlouhodobých ambicí, usnadnění orientace ve 
vědeckém kariérním systému, navázání profesně relevantních kontaktů s „vrstevníky“ 
i zkušenějšími vědkyněmi a vědci a rozšíření možností uplatnění ve vědě. Projekt 
umožnil plnohodnotné zapojení NKC – gender a věda jakožto první české instituce do 
evropské sítě mentoringových programů ve vědě eument-net (European Network of 
Mentoring Programmes for the Advancement of Equal Opportunities and Cultural and 
Institutional Change in Academia and Research), čímž přispěl k rozvoji mezinárodní 
spolupráce ve výzkumu a vývoji a zvýšil potenciál zapojení dalších českých institucí do 
této sítě. Zapojení dalších českých institucí bude podporováno i díky tomu, že členka 
projektového týmu byla zvolena předsedkyní této sítě. 
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19. Posilování evropské dimenze českého výzkumu zastupováním ČR 
v expertních skupinách ERA a transformací výzkumné organizace z hlediska 
genderové vyváženosti – EUPRO II  

Řešitelka: Mgr. Marcela Linková, Ph.D. 
Poskytovatel: MŠMT 
Doba řešení projektu: 2014–2017 
Část projektu se zaměřila na zavádění kulturních a institucionálních změn na VŠCHT 
Praha s cílem posílit genderovou rovnost. VŠCHT Praha je institucí s vysoce rozvinutou 
mezinárodní spoluprací a úspěšností účasti v evropském výzkumu, v jejím projektovém 
portfoliu ale zatím chybělo řešení problematiky rozvoje lidských zdrojů a genderové 
rovnosti. Výzkumné oddělení NKC – gender a věda jako spoluřešitelské pracoviště 
poskytovalo genderovou expertízu pro implementaci Transformačního plánu na VŠCHT. 
V rámci projektu proběhla analýza procesu organizační změny na VŠCHT, byly 
realizovány semináře a školení pro administrativní a výzkumné pracovníky a pracovnice 
v oblasti genderové rovnosti a integrace genderové dimenze do výzkumu. V posledním 
roce projektu byla realizována mezinárodní konference, která se zaměřila na kontextové 
faktory ovlivňující proces zavádění kulturní a institucionální změny pro genderovou 
rovnost. Projekt též přispěl k rozšíření a prohloubení mezinárodní výzkumné 
a infrastrukturní spolupráce řešitelského týmu na evropské úrovni, sdílení dobré praxe 
a výměny zkušeností. 
 
20. CSDA – Český sociálněvědní datový archiv  
Řešitel: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. 
Poskytovatel: MŠMT 
Doba řešení projektu: 2016–2019 
Hlavní cíle projektu jsou dva: (1) podpora činnosti a rozvoje sociálněvědní výzkumné 
infrastruktury poskytované Českým sociálněvědním datovým archivem (ČSDA) 
a (2) zajištění zapojení České republiky do velké panevropské výzkumné infrastruktury 
CESSDA. ČSDA slouží jako národní datové centrum pro sociálněvědní výzkum, které 
shromažďuje, zpracovává a uchovává soubory dat z českých a mezinárodních 
výzkumných projektů a zpřístupňuje je pro účely jejich dalšího analytického využití ve 
vědeckém výzkumu a při výuce na vysokých školách. ČSDA je rovněž zapojen v sítích pro 
mezinárodní výměnu dat, vytváří zázemí pro českou účast v mezinárodních 
komparativních šetřeních a poskytuje podporu pro využívání sekundární analýzy dat 
v sociálněvědním výzkumu. ČSDA je českým národním uzlem panevropské výzkumné 
infrastruktury CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives) 
a poskytovatelem jejích služeb v ČR. Hlavním cílem CESSDA, která byla založena v rámci 
realizace Cestovní mapy Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury 
(ESFRI Roadmap), je poskytování snadného přístupu k sociálněvědním datům nehledě 
na jejich umístění v datových úložištích, hranice zemí, jazyky a oblasti výzkumu. CESSDA 
vytváří komplexní integrovanou sociálněvědní datovou infrastrukturu na základě 
propojení a spolupráce národních datových archivů a vyvíjí a koordinuje rozvoj 
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standardů a postupů a definuje nejlepší praxe v oblasti uchovávání a poskytování dat. 
Stránky archivu CSDA: http://archiv.soc.cas.cz/ 
 
21. ESS-CZ Český národní uzel ESS  
Řešitelka: Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D. 
Poskytovatel: MŠMT 
Doba řešení projektu: 2016–2019 
Český národní uzel panevropské distribuované výzkumné infrastruktury (dále jen „VI“) 
European Social Survey (dále jen „ESS“) sídlí v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i. (dále 
jen „SOÚ AV ČR“). European Social Survey (ESS) je dlouhodobý výzkumný program, 
jehož cílem je přinést data umožňující porozumět moderním evropským společnostem a 
změnám, které v nich probíhají. Od listopadu 2013 jej na základě rozhodnutí Evropské 
komise spravuje evropské výzkumné konsorcium ESS ERIC, založené Velkou Británií. 
Dalšími členy ESS ERIC jsou Belgie, Česká republika, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, 
Itálie, Litva, Německo, Nizozemsko, Norsko, Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, 
Slovinsko, Švédsko. Švýcarsko je pozorovatelskou zemí a další země spolupracují jako 
hosté. Náplní ESS je příprava a realizace mezinárodních kvantitativních výzkumů 
hodnot, postojů, chování a sociodemografických a sociostrukturálních charakteristik 
populací evropských zemí. Výzkumná šetření probíhají každé dva roky. Poslední ESS 
Round 8 (2016) bylo věnováno výzkumu postojů veřejnosti ke klimatickým změnám, 
energetické bezpečnosti a energetickým preferencím a postojům k sociálnímu 
zabezpečení v měnící se Evropě. Data lze po registraci získat na 
http://www.europeansocialsurvey.org/data/. V roce 2017 ESS-CZ prezentoval výsledky 
šetření postojů ke klimatickým změnám na Vědeckém klimatickém fóru (OSN, Česká 
republika) a hostil 1st ESS Visegrad regional network meeting. Další výsledky jsou 
k dispozici na webových stránkách http://ess.soc.cas.cz/ 
 
22. Národní kontaktní centrum – gender a věda 2017–2020  
Řešitelka: Mgr. Marcela Linková, Ph.D. 
Poskytovatel: MŠMT 
Doba řešení projektu: 2017–2020 
Projekt zabezpečuje funkce národního kontaktního centra pro oblast genderové 
rovnosti a genderového mainstreamingu v Horizontu 2020 s celorepublikovou 
působností. Jeho cílem je naplňovat prioritu 4: genderová rovnost a genderový 
mainstreaming Evropského výzkumného prostoru v ČR prostřednictvím budování 
kapacit pro účast v Horizontu 2020 a zajištění podpůrných služeb pro zapojení českých 
institucí do Evropského výzkumného prostoru. Projekt poskytuje školení, tréninky, 
konzultace a další podporu českým žadatelům v oblasti naplňování požadavků na 
genderovou rovnost v projektech programu Horizont 2020 a při přípravě projektů 
strukturální změny Pracovního programu Science with and for Society Horizontu 2020. 
Zvláštní pozornost je věnována rozvoji kapacit začínajících vědců a vědkyň pro jejich 
zapojení do evropského výzkumu prostřednictvím mentoringového programu 
a budování mezinárodní spolupráce mentoringových programů soustředěných 

http://archiv.soc.cas.cz/
http://www.europeansocialsurvey.org/data/
http://ess.soc.cas.cz/
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v evropské síti eument-net. Projekt dále sleduje a analyzuje stav genderové rovnosti 
a postavení žen a mužů v české vědě a poskytuje potřebné údaje evropským institucím. 
Spolupracuje s relevantními aktéry státní a veřejné správy (MŠMT, MPSV, Úřad vlády, 
TA ČR, GA ČR, AV ČR, VŠ) v prioritě 4: genderová rovnost a genderový mainstreaming, 
pro které vypracovává podkladové dokumenty a expertízy a které informuje 
o evropském vývoji v prioritě 4. Je členem klíčových mezinárodních sítí (eument-net, 
European Platform for Women Scientists, ATGender, genderSTE, RINGS). Spolupracuje 
s podobně orientovanými podpůrnými a výzkumnými organizacemi v zahraničí, 
zejména v Evropě, s cílem zajistit přenos znalostí a zkušeností do českého kontextu 
a zvýšit povědomí o otázkách genderové rovnosti ve vědě v české akademické i širší 
laické komunitě. 

 

3.5.2. Charakteristiky výzkumných projektů podporovaných z operačních 
programů 
 
Pro projekty byla získána podpora v grantových veřejných soutěžích v rámci Operačních 
programů, které jsou financovány z prostředků Evropského sociálního fondu a 
národního rozpočtu ČR.  
 
1. Analýza bariér a strategie podpory genderové rovnosti ve vědě a výzkumu  
Řešitelka: PhDr. Marta Vohlídalová, Ph.D. 
Poskytovatel: Operační program Zaměstnanost, MPSV 
Doba řešení projektu: 2017–2018  
Projekt se zaměřuje na analýzu postavení výzkumných pracovnic a pracovníků ve vědě 
v ČR a na přípravu strategie směřující ke zlepšování jejich postavení. Součástí je rozsáhlý 
výzkum zaměřený na hloubkovou analýzu problémů, výzev i potenciálu českého 
prostředí veřejné VaV spočívající na čtyřech pilířích: (1) reprezentativní dotazníkové 
šetření zaměřené na různé aspekty rozvoje pracovních drah ve vědě a v akademické 
oblasti, na proměňující se pracovní podmínky, dopady vědních politik a genderové 
aspekty těchto proměn; (2) kvalitativní studie zaměřená na hlubší analýzu subtilnějších 
aspektů akademické kultury, vědecké praxe a akademických drah v různých oborech 
a typech vědeckých institucích; (3)studium zahraniční praxe v oblasti podpory rozvoje 
lidských zdrojů a genderové rovnosti ve VaV na úrovni vládních orgánů, klíčových 
aktérů VaV i jednotlivých institucí a analýza přenositelnosti těchto postupů do českého 
prostředí; (4)rozhovory s aktéry a aktérkami v rozhodovacích pozicích VaV týkající se 
jejich názorů a postojů k prosazování rovných příležitostí ve VaV a nástrojům jejich 
podpory. V roce 2017 proběhl sběr dat jak kvantitativních, tak kvalitativních. A na 
základě analýzy dat byla připravována odborná zpráva projektu. 
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2. Jak na rovnost v odměňování… aneb Pozor na nezamýšlené důsledky! 
Řešitelka: PhDr. Alena Křížková, Ph.D. 
Poskytovatel: Operační program Zaměstnanost, MPSV 
Doba řešení projektu: 2017–2018 
 
Projekt chce přispět k odstranění genderových stereotypů, které jsou jednou z příčin 
nerovnosti v odměňování mezi muži a ženami a znevýhodňují (zejména) ženy na trhu 
práce. Zaměřuje se na prozkoumání a kritickou analýzu nezamýšlených důsledků 
stávajících opatření a formulaci doporučení k eliminaci jejich negativních dopadů. 
Doporučení budou podpořena osvětovými a vzdělávacími aktivitami. Projekt osloví 
veřejnost v produktivním věku, zaměstnavatele a zaměstnavatelky, politiky a političky i 
relevantní veřejné instituce. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., partnerská organizace 
v projektu, který vede NESEHNUTÍ (NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ), v projektu 
provádí tři výzkumné aktivity: (1) Dotazníková sonda zaměřená na problém gender 
wage gap; (2) Kvalitativní výzkum: vyjednávání o mzdě v organizacích; (3) Výzkum 
politik: Politiky, aktéři, řešení a souvislosti. V roce 2017 bylo připraveno a ve spolupráci 
s Centrem pro výzkum veřejného mínění realizováno reprezentativní dotazníkové 
šetření na vzorku populace ČR (502 mužů a 530 žen). Cílem výzkumu bylo získání 
reprezentativních dat týkajících se zkušeností lidí se mzdovou diskriminací, s 
diskriminací v práci a při vstupním pohovoru a zmapování postojů veřejnosti 
k problematice genderových mzdových rozdílů a diskriminace v práci, identifikace toho, 
jaké mají lidé názory na otázky týkající se rovného zacházení a nediskriminace. 
Kvalitativní výzkum o vyjednávání o mzdě v organizacích je zaměřen na tři oblasti trhu 
práce, kde byly v roce 2017 prováděny problémově orientované rozhovory s 
personalisty a personalistkami, s vedoucími a se zaměstnanci a zaměstnankyněmi na 
různých pozicích o jejich zkušenosti se mzdovým vyjednáváním: (1) firmy se 
soukromým vlastníkem se zaměřením na genderově segregované obory s potenciálně 
významně prekérními podmínkami: práce v soukromém sektoru (často práce bez 
smlouvy, problémy s pracovní dobou, bezpečností práce, často nízká nebo minimální 
mzda apod.), např. pohostinství, manuální práce; (2) školství a výzkum jako genderově 
segregovaný obor ve státním i soukromém sektoru; (3) státní správa jako oblast, která 
by měla jít příkladem v rovném odměňování.  Dále byl v roce 2017 realizován 
kvalitativní výzkum metodou expertních rozhovorů s aktéry a aktérkami mzdového 
vyjednávání a s tvůrci a tvůrkyněmi politik. Pro expertní rozhovory byli vybráni 
odborníci a odbornice zabývající se problematikou genderových nerovností na trhu 
práce z řad zástupců zaměstnavatelů, odborů, úřadů práce, inspektorátů práce, 
neziskových organizací, tvůrců politik. Cílem této aktivity, zaměřené na aktéry a politiky 
mzdového vyjednávání, je zmapování existujících i dalších potenciálních řešení 
genderových mzdových rozdílů. Důraz je kladen na prozkoumání souvislostí, dopadů i 
nezamýšlených důsledků odstraňování mzdových nerovností.  
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3. Posílení znalosti základny samospráv pro snižování a ukončování 
bezdomovectví 

Řešitelka za partnera projektu: doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D. 
Poskytovatel: Operační program Zaměstnanost, MPSV  
Doba řešení projektu: 2017–2020 
Cílem projektu je zvýšit dosud nízkou efektivitu řešení bezdomovectví, která vyplývá mj. 
z nedostatku znalostí a dostupných praktických nástrojů na straně místních samospráv. 
V rámci projektu bude vytvořena databáze a metodika hodnocení existujících programů 
a ve spolupráci se čtyřmi obcemi, dvěma NNO, MPSV a ASZ a na základě zahraniční 
praxe bude vyvinut a otestován nástroj sebehodnocení a změny obecních systémů 
ukončování bezdomovectví. V rámci projektu vznikne také udržitelná síť aktérů řešících 
bezdomovectví. Partneři SOÚ v projektu jsou R – Mosty, z.s., a Platforma pro sociální 
bydlení. V rámci projektu nejsou plánovány žádné výstupy akademické povahy. V roce 
2018 bude zveřejněna první verze toolkitu Průvodce ukončováním bezdomovectví pro 
obce. 
 
4. OSVČ jako prekérní práce aneb Zabraňme dalšímu znevýhodnění žen na trhu 

práce 
Řešitelka: Mgr. Markéta Švarcová 
Poskytovatel: Operační program Zaměstnanost, MPSV 
Doba řešení projektu: 2016–2020 
Projekt se zabývá problematikou prekarizace práce žen OSVC�  a reaguje tak na riziko 
zvyšujı́cı́ho se počtu nedobrovolných podnikatelek. Projekt se zaměřuje na výzkum 
aspektů prekarity u žen OSVC� , předevšı́m na rizika podnikánı́. V rámci projektu 
realizujeme několik výzkumných aktivit – sekundární analýzu kvantitativních i 
kvalitativních dat, analýzy specifických oblastí podnikání (právní a daňová analýza), 
sběr nových dat formou fokusních skupin a individuálnı́ch rozhovorů a diseminačnı ́
aktivity. Cı́lem projektu je identifikovat a navrhnout vhodná opatřenı́ a doporučenı ́
orgánům veřejné správy se specifickým zaměřenı́m na snižovánı́ negativnı́ch dopadů 
podnikánı́ pro skupiny nejvı́ce ohrožené nezaměstnanostı́ a ekonomickou neaktivitou či 
diskriminací na trhu práce a obecně tak eliminovat rizika podnikání. V roce 2017 
započala realizace projektu. Hlavní řešitelka se podílela na sekundární analýze již 
existujících kvalitativních dat a rovněž probíhala intezivní spolupráce s extermími 
expertkami v rámci přípravy právní analýzy, daňové analýzy a analýzy zahraničních 
praxí problematiky samovýdělečné činnosti. 
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5. CSDA Research – Výzkumný program Českého sociálněvědního datového 
archivu: Česká republika v Mezinárodním programu sociálních šetření ISSP, 
výzkum kvality dat a zdrojů dat 

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

3.6 Charakteristiky zahraničních výzkumných projektů 
 
 
1. TRIGGER – TRansforming Institutions by Gendering contents and Gaining 

Equality in Research 
Řešitelka za partnera projektu: Mgr. Marcela Linková, Ph.D. 
Poskytovatel: 7. rámcový program, EU 
Doba řešení projektu: 2014–2017 
Cílem projektu TRIGGER bylo navrhnout a uskutečnit na institucionální úrovni 
systémové a udržitelné změny v pěti evropských výzkumných organizacích. Projekt byl 
za asistence institutu specializovaného na genderové otázky ve vědě (ASDO) 
koordinován a spolufinancován italskou vládou a účastnilo se jej pět partnerských 
univerzit z různých členských zemí EU (Česká republika, Francie, Itálie, Velká Británie, 
Španělsko). Na základě výsledků předchozích projektů a zkušeností byly stanoveny akce, 
které byly realizovány na každé z pěti univerzit a jejichž cílem bylo odstranění 
genderových nerovností na různých úrovních, zejména v následujících oblastech: 
(1) Pracovní prostředí, ne/formální pracovní kultura a pravidla (zvyšování 

http://archiv.soc.cas.cz/csda-research-vyzkumny-program-ceskeho-socialnevedniho-datoveho-archivu
http://archiv.soc.cas.cz/csda-research-vyzkumny-program-ceskeho-socialnevedniho-datoveho-archivu
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informovanosti a povědomí; sběr dat segregovaných dle pohlaví; podpora v počátečních 
fázích vědecké kariéry; podpora slaďování pracovního a soukromého a rodinného života 
atd.). (2) Obsah a metody vědeckého výzkumu, analýza genderové dimenze a vlivu 
genderu v produkci znalosti (aktualizace výukových osnov, integrace genderové 
dimenze do koncepce výzkumu a technologických inovací atd.). (3) Vedení na různých 
úrovních instituce (výběrová řízení a kritéria pro hodnocení vědeckých zásluh; 
stanovení cílů pro dosažení rovnosti v rozhodovacích orgánech; zviditelňování vědkyň 
atd.).  
Výzkumné oddělení NKC – gender a věda poskytovalo v projektu genderovou expertízu 
druhému českému partnerovi, VŠCHT Praha. NKC v průběhu projektu realizovalo dvě 
kola statistických analýz, dvě kola dotazníkového šetření mezi zaměstnanci, které se 
zaměřilo na spokojenost a pracovní podmínky, vnímání diskriminace, hodnocení 
výzkumu, mobilitu, kombinaci vědecké práce a soukromého života. NKC zároveň 
realizovalo kvalitativní studie vědců a vědkyň na VŠCHT Praha, které též vyústily 
v popularizační výstupy, jejichž cílem bylo přístupnou formou poukázat na genderově 
podmíněné rozdíly v profesních drahách vědkyň a vědců na VŠCHT Praha. NKC konečně 
provedlo šetření potřeb mezi vědkyněmi aspirujícími na docenturu a profesuru, které 
sloužilo jako podklad pro přípravu školicího modulu, který byl realizován v posledních 
dvou letech projektu. 
 

2. CESSDA-SaW – Strengthening and widening the European infrastructure for 
social science data archives 

Řešitel za Linked Third Party: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. 
Poskytovatel: Horizon 2020, EU 
Doba řešení: 2015–2017 
V roce 2013 bylo založeno Konsorcium evropských sociálněvědních datových archivů 
CESSDA, které vytváří integrovaný systém evropských datových služeb na základě 
spolupráce národních datových archivů. K zakládajícím členům patřilo 13 evropských 
zemí včetně České republiky, zastoupené Českým sociálněvědním datovým archivem 
(ČSDA) Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. K cílům projektu CESSDA-SaW (Posílení 
a rozšíření evropské infrastruktury sociálněvědních datových archivů) patřila realizace 
aktivit na podporu dalšího rozšíření konsorcia, vytvoření sítě spolupracujících institucí 
v nečlenských zemích, posílení spolupráce uvnitř konsorcia a rozšíření aktivit z hlediska 
pokrytí různých typů dat pocházejících z různých zdrojů. SOÚ AV ČR, v.v.i., se projektu 
účastní prostřednictvím ČSDA jako součást konorcia CESSDA (Linked Third Party). Do 
roku 2017 se členská základna CESSDA rozrostla na 17 členů a byla založena síť 
partnerských organizací CESSDA. Konsorcium též prošlo transformací na nové právní 
uspořádání CESSDA ERIC (Consortium of European Social Science Data Archives 
European Research Infrastructure Consortium). Stránky projektu: http://cessdasaw.eu/ 

http://cessdasaw.eu/
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3. EUENGAGE – Bridging the gap between public opinion and european 
leadership: engaging a dialogue on 

Řešitelka za Third party: PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. 
Poskytovatel: H2020, EU 
Doba řešení projektu: 2016–2019, zapojení SOÚ v roce 2016 
Cílem projektu je analýza rozdílů v postojích k aktuálním otázkám – ekonomická 
integrace, bezpečnost, migrace, prohlubování nebo naopak oslabování integračního 
procesu mezi členskými zeměmi Evropské unie, ale také mezi občany jednotlivých 
členských států a jejich politickými elitami. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., byl zapojen 
jako třetí strana do WP1. V roce 2016 probíhala první vlna empirického výzkumu 
politických elit v 10 zemích (Czech Republic, France, Germany, Greece, Netherlands, 
Italy, Spain, United Kingdom, Poland and Portugal) s využitím dotazníkového šetření 
a metodologického experimentu. Druhá vlna s využitím dotazníkového šetření probíhala 
na přelomu roku 2017/2018 a v ČR byla rozšířena na členy obou komor Parlamentu ČR. 
 

4. SERISS – Synergies for Europe’s Research Infrastructures in the Social Sciences 
Řešitel za Linked Third Party: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. 
Poskytovatel: Horizon 2020, EU 
Doba řešení projektu: 2015–2019 
Evropa čelí obrovským socioekonomickým výzvám: ekonomické krizi a vysoké 
nezaměstnanosti mladých lidí, stárnutí populace či klimatickým změnám, které nás nutí 
změnit energetické, dopravní a ubytovací zvyklosti. Projekt SERISS spojuje tři 
sociálněvědní výzkumné infrastruktury – mezinárodní výběrová šetření European Social 
Survey (ESS) a Survey for Health Ageing and Retirement in Europe (SHARE) a dále 
sdružení evropských datových archivů CESSDA (Consortium of European Social Science 
Data Archives). Projekt SERISS má za cíl dodat Evropské unii, Evropské komisi a vládám 
členských států spolehlivé socioekonomické informace. 
Konkrétní cíle projektu jsou následující: (1) lépe reprezentovat evropskou populaci 
s důrazem na reprezentaci ohrožených skupin, jako jsou mladí nezaměstnaní, staří lidé 
v institucích a migranti, (2) posílit mezinárodní harmonizaci dat, (3) pracovat na vývoji 
softwaru pro efektivnější sběr dat, (4) propojit data z výzkumů s administrativními daty, 
(5) zajistit etické aspekty výzkumu a ochranu osobních dat vytvořením EU standardu 
pro výběrová šetření. SOÚ AV ČR, v.v.i., se projektu účastní prostřednictvím ČSDA jako 
součást konsorcia CESSDA (Linked Third Party). Stránky projektu: https://seriss.eu/ 

https://seriss.eu/
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5. PLATO – The Post-Crisis Legitimacy in the European Union. European Training 

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

implementatiON  
 

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

http://www.plato.uio.no/
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7. Aktivita COST Action, EU bez finančního příspěvku v rámci akce – ENRESSH 
European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the 
Humanities  

Řešitelka za partnera projektu: doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D. 
Poskytovatel: COST Action, EU  
Doba řešení projektu: 2016–2019 
Projekt se zabývá mapováním a srovnávaním přístupů k hodnocení sociálních a 
humanitních věd v různých evropských zemích. „Evropská síť pro hodnocení výzkumu 
v oblasti sociálních a humanitních věd (SHV)“, vytvořená v rámci programu COST, 
existuje od dubna 2016 a má podporu do dubna 2020. Jejím cílem je navržení jasně 
vymezených nejlepších postupů hodnocení výzkumu na poli SHV. Síť sdružuje 
odborníky z různých oblastí, např. odborníky profesně se zabývající hodnocením vědy, 
tvůrce vědních politik a členy hodnoticích orgánů, stejně jako akademiky z různých 
společenskovědních oborů. Cílem aktivit je mimo jiné srovnat oblast hodnocení 
výzkumu ve společenských vědách v různých evropských zemích tak, aby nedocházelo 
k opakování stejných chyb a zlepšovaly se metody hodnocení. Na základě výměny 
zkušeností bude vytvořen přehled postupů napříč Evropou a budou navrženy standardy 
v oblasti evaluací. V následujících letech bude projektový tým organizovat konference, 
workshopy a setkání zaměřená na překlenutí propasti mezi odborníky zabývajícími se 
hodnocením SHV, manažery výzkumných organizací a tvůrci vědních politik. V rámci 
českého týmu vznikají odborné články, některé jsou již publikovány a některé 
v recenzním řízení. 

 

8. TEACHENER – Integrating Social Sciences and Humanities into Teaching about 
Energy 

Řešitel za partnera projektu: Mgr. Martin Ďurďovič, Ph.D. 
Poskytovatel: Erasmus+, EU 
Doba řešení projektu: 2016–2019 
Cílem tříletého vzdělávacího projektu TEACHENER je přispět k většímu začlenění 
sociálních a humanitních věd do výuky energetiky na technických univerzitách v zemích 
EU. Projekt sdružuje sedm partnerských institucí ze čtyř zemí: Polska, České republiky, 
Německa a Španělska. S výjimkou Německa, kde partneři fungují pod záštitou jedné 
instituce, se v ostatních zemích spojilo jedno sociologické pracoviště a jedna technická 
univerzita. Na základě spolupráce mezi techniky a sociology je vyvíjen výukový nástroj 
‚Edu-Kit‘, který obsahuje osm výukových modulů pokrývajících různé tematické okruhy 
související se sociálními aspekty energetiky. Poté, co budou vytvořené moduly testovány 
ve výuce na technických univerzitách, vznikne webový portál v angličtině, kde budou 
k dispozici pro vyučující/techniky. Projekt je kofinancován v programu strategického 
partnerství Erasmus+ Evropské komise a chce přispět k rozvoji interdisciplinárních 
dovedností, vědomostí a kompetencí, které studentům technických oborů umožní lépe 
reagovat na potřeby trhu práce. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., se projektu účastní jako 
sociologické pracoviště v ČR.  
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9. Data Analysis and Development of Recommendations for Action: Research for 
Action- Eliminating Antisemitism and Antigypsyism in the Czech Republic 

Řešitel: Martin Vávra, Ph.D., (řešitel za SOÚ, který byl spoluřešitelskou institucí. Projekt 
vedl ÚSTR, hlavní řešitelkou celého projektu byla Mgr. Karina Hoření z ÚSTR) 
Poskytovatel: Nadace „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“  
Doba řešení projektu: 2017–2018 

Projekt se zabýval praktikami a metodami, kterými školy a neziskové organizace v České 
republice čelí antisemitismu a anticiganismu v kontextu rozšířenosti antisemitských 
a protiromských postojů v české společnosti. Šlo o mezinárodní projekt, který byl řešen 
také v Polsku, Maďarsku, Litvě a na Ukrajině. Část projektu řešená Sociologickým 
ústavem mapovala postoje české společnosti k Romům a Židům. Pro analýzu byla 
využita dostupná data z dotazníkových šetření, především z výzkumů CVVM. Výsledky 
projektu by měly sloužit především aktérům ve školství, veřejné správě, neziskových 
organizacích pro lepší nastavení nástrojů, které by měly vést ke zmírňování předsudků. 
Hlavním výstupem projektu je kniha Co si myslíš o…: předsudky v české společnosti 
a jak s nimi účinně pracovat ve škole.  

 
10. CESSDA Work Plan Task – Collaborative data management module for 

comparative social science researchers 
Řešitel za ČR: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. 
Poskytovatel: CESSDA ERIC 
Doba řešení projektu: 2017 
Jedná se o interní projekt mezinárodního konsorcia výzkumné infrastruktury CESSDA 
ERIC. Česká republika je členem konsorcia CESSDA ERIC, přičemž Český sociálněvědní 
datový archiv je uzlem této velké evropské výzkumné infrastruktury. Cílem projektu 
bylo vytvořit, testovat a zpřístupnil zpřístupnit on-line modul pro výuku managementu 
sociálněvědních dat. Modul s názvem „Expert Tour Guide on Data Management“ je 
publikován zde: https://www.cessda.eu/Research-Infrastructure/Training/Expert-
Tour-Guide-on-Data-Management 
 
 
11. CESSDA Widening Activities 2018 

 
Řešitel za ČR: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. 
Poskytovatel: CESSDA ERIC 
Doba řešení projektu: 2017 –2018 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., pracoviště Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) 
koordinuje interní projekt mezinárodního konsorcia výzkumné infrastruktury CESSDA 
ERIC, v jehož rámci budou v roce 2018 realizovány aktivity podporující další rozšiřování 
evropské velké výzkumné infrastruktury CESSDA ERIC, posílení stávající spolupráce s 
datovými archivy nečlenských zemí a rozvoj národních datových archivů. Projekt začal v 

https://www.cessda.eu/Research-Infrastructure/Training/Expert-Tour-Guide-on-Data-Management
https://www.cessda.eu/Research-Infrastructure/Training/Expert-Tour-Guide-on-Data-Management
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prosinci 2017. Česká republika je členem konsorcia CESSDA ERIC, přičemž Český 
sociálněvědní datový archiv je uzlem této velké evropské výzkumné infrastruktury.  

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

zadavatel popis 
uplatnění 
výsledku 

Konrad-
Adenauer-
Stiftung 

Kudrnáč, A. 2017. Mladí lidé a demokracie. Zpráva o 
dotazníkovém šetření na středních školách (červen 
2017). Zpráva z výzkumu. 44 s. 

MŠMT, politické 
organizace, občanská 
sdružení, neziskový 
sektor 

Konrad-
Adenauer-
Stiftung 

Kudrnáč, A. 2017. Politika očima mladých lidí. Zpráva 
z dotazníkového šetření mladých lidí (listopad –
prosinec 2016). Zpráva z výzkumu. 35 s. 

MŠMT, politické 
organizace, občanská 
sdružení, neziskový 
sektor 

Bertelsmann 
Stiftung, 
Gütersloh 

Guasti, P., Z. Mansfeldová, M. Myant, F. Bönker. 2017. 
Czech Republic Report for Sustainable Governance 
Indicators (SGI 2017). Gütersloh: Bertelsmann 
Stiftung Publishing House. Expertní studie, 
hodnocení úrovně politiky a vládnutí v 41 zemích 
OECD a EU. 31s. 

Vědecká, decizní a 
soukromá sféra v 
analyzovaných 
zemích 

Magistrát hl. m. 
Prahy 

Analýza postavení migrantů a migrantek na území 
hl. m. Prahy. Leontiyeva, J., B. Tollarová, R. Mikešová. 
2017. Analýza postavení migrantů a migrantek na 
území hl. m. Prahy. Závěrečná zpráva z výzkumu. 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 137 s. 

Výsledky budou 
zadavatelem využity 
v manažerské 
činnosti. 

Český statistický 
úřad 

Výzkum mapující názory a postoje české veřejnosti 
k Českému statistickému úřadu a jeho výstupům. 
Obraz Českého statistického úřadu u české veřejnosti 
2016. Zpráva z výzkumu. 46 s. 

Výsledky budou 
využity orgány státní 
a veřejné správy. 

Česká televize Generetion What? Závěrečná zpráva. Analýza názorů 
a postojů mladých lidí ve věku od 18 do 34 let 
vycházející z ankety na stránkách České televize a z 
reprezentativního výzkumu. 

Výsledky byly využity 
zadavatelem při 
zapojení do 
mezinárodního 
projektu a při tvorbě 
dokumentárních 
pořadů. 

Senát 
Parlamentu 
České republiky 

Bernard, J., M. Šimon. 2017. Demografické změny a 
vylidňování venkova: Současné demografické trendy 
v Česku. Krátká odborná studie pro Senát PČR. 

Výsledky budou 
využívány státní a 
veřejnou správou. 



68 
 

zadavatel popis 
uplatnění 
výsledku 

European 
Commission and 
the Helsinki 
Group on Gender 
in Research and 
Innovation 

Linková, M. et al. 2017. Guidance on Gender Balance 
in Decision Making. 

Výsledky budou 
využívány státní a 
veřejnou správou a 
neziskovým 
sektorem. 

The Helsinki 
Group on Gender 
in Research and 
Innovation 

Linková, M. et al. 2017. Position paper on H2020 
interim evaluation and preparation of FP9. 

Výsledky budou 
využívány státní a 
veřejnou správou a 
neziskovým 
sektorem. 

European 
Research and 
Innovation 
Committee 
(ERAC) 

Linková, M. et al. 2017. Input for Priority 4 Gender 
Equality and Gender Mainstreaming. ERAC Opinion 
on the Interim Evaluation of Horizon 2020 and 
preparations for the next Framework Programme. 

Výsledky budou 
využívány státní a 
veřejnou správou a 
neziskovým 
sektorem. 

European 
Research and 
Innovation 
Committee 
(ERAC) 

Linková, M. et al. 2017. Input for Priority 4 Gender 
Equality and Gender Mainstreaming. 2016 Annual 
Report. 

Výsledky budou 
využívány státní a 
veřejnou správou a 
neziskovým 
sektorem. 

Úřad vlády ČR Vohlídalová, M. 2017. Návrh indikátorů pro sledování 
kvality života v oblasti kombinace pracovního, 
rodinného a soukromého života. (Studie zpracovaná 
v rámci projektu Strategie Česká republika 2030). 21 
s. 

Výsledky budou 
využívány státní a 
veřejnou správou a 
neziskovým 
sektorem. 

Ministerstvo 
práce 
a sociálních věcí 
ČR 

Křížková, A., M. Vohlídalová, K. Pospíšilová, H. 
Maříková. 2017. Aktuální rozdíly v odměňování žen 
a mužů v ČR. Hloubková analýza statistik 
a mezinárodní srovnání. Praha: Ministerstvo práce 
a sociálních věcí ČR. 148 s. 

Státní správa, 
neziskový sektor. 
Výsledky budou 
zadavatelem využity 
při tvorbě politik. 

Evropská 
agentura pro 
základní práva 
(FRA) 

Expertní zpráva pro Evropskou agenturu pro 
základní práva (FRA). Stöckelová, T., E. Szénássy. 
2017. Anti-Muslim and anti-migrant hatred database. 
Zpráva vznikla v rámci zakázky Data collection and 
research services on fundamental human rights issue 
– FRANET, Lot 3 – Czech Republic, FRAnet. 

Orgány státní a 
veřejné správy, 
organizace 
občanského sektoru 
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zadavatel popis 
uplatnění 
výsledku 

Evropská 
agentura pro 
základní práva 
(FRA) 

Analýza života v jiném členském státě. Stöckelová, T., 
L. Otahál. 2017. Short Thematic report: Living in 
another Member State. Expertní zpráva pro 
Evropskou agenturu pro základní práva (FRA) 
v rámci zakázky Data collection and research services 
on fundamental human rights issue – FRANET, Lot 3 
– Czech Republic, FRAnet. 

Orgány státní a 
veřejné správy, 
organizace 
občanského sektoru 

Evropská 
agentura pro 
základní práva 
(FRA) 

Zpráva o poskytování informací o nevhodném 
chování vůči ženám. Stöckelová, T., E. Szenássy. 2017. 
Information request: Misogyni, stereotyping and hate 
speech against women. Expertní zpráva pro 
Evropskou agenturu pro základní práva (FRA) 
v rámci zakázky Data collection and research services 
on fundamental human rights issue – FRANET, Lot 3 
– Czech Republic. 

Orgány státní a 
veřejné správy, 
organizace 
občanského sektoru 

Evropská 
agentura pro 
základní práva 
(FRA) 

Krátká tematická zpráva hodnotící možnosti 
nevládních organizací v jejich trvalém příspěvku k 
respektování a prosazování základních práv v 
členských státech EU. Stöckelová, T., L. Otáhal, E. 
Szenássy. 2017. Expertní zpráva pro Evropskou 
agenturu pro základní práva (FRA) v rámci zakázky 
Data collection and research services on fundamental 
human rights issue – FRANET, Lot 3 – Czech 
Republic, FRAnet. 

Orgány státní a 
veřejné správy, 
organizace 
občanského sektoru 

Evropská 
agentura pro 
základní práva 
(FRA) 

Potřeba informací o Romech a migrujících osobách. 
Stöckelová, T., E. Szenássy. 2017. Information request 
on Roma and travellers. Expertní zpráva pro 
Evropskou agenturu pro základní práva (FRA) 
v rámci zakázky Data collection and research services 
on fundamental human rights issue – FRANET, Lot 3 
– Czech Republic, FRAnet. 

Orgány státní a 
veřejné správy, 
organizace 
občanského sektoru 

Evropská 
agentura pro 
základní práva 
(FRA) 

Příspěvek do výroční zprávy Evropské agentury pro 
základní práva za rok 2016. Stöckelová, T., L. Otáhal, 
E. Szénássy, D. Bartáková. 2017. Contribution to the 
FRA Annual Report 2016. Expertní zpráva pro 
Evropskou agenturu pro základní práva (FRA) 
v rámci zakázky Data collection and research services 
on fundamental human rights issue – FRANET, Lot 3 
– Czech Republic. 

Orgány státní a 
veřejné správy, 
organizace 
občanského sektoru 
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zadavatel popis 
uplatnění 
výsledku 

Univerzita 
Karlova, 
Přírodovědecká 
fakulta 

Pořízení databáze sociálněgeografických ukazatelů 
reflektujících postoje obyvatelstva Česka. Údaje byly 
zařazeny do databáze sociálně geografických 
ukazatelů reflektujících postoje obyvatel Česka. 

Výsledky budou 
zadavatelem využity 
ve vzdělávací a 
osvětové činnosti a 
při jeho další vědecké 
práci. 

Univerzita 
Karlova, 
Filozofická 
fakulta 

Multitematický výzkum postojů a názorů české 
veřejnosti, který se zaměřil na témata dílčích 
výzkumných projektů doktorských studentů FF UK. 

Výsledky byly 
zadavatelem využity 
ve vzdělávací a 
osvětové činnosti a 
při jeho další vědecké 
práci. 

Masarykova 
univerzita, 
Fakulta 
sociálních studií 

Povolební studie 2017. Výzkum bezprostředně po 
volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 
který mapoval proces volebního rozhodování u 
voličů i nevoličů. 

Výsledky budou 
zadavatelem využity 
ve vzdělávací a 
osvětové činnosti a 
při jeho další vědecké 
práci. 

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 Českém sociálněvědním archivu pro jejich další využití ve výzkumu 
a při výuce. 
V roce 2017 ústav vydal šest čísel (4× česky, 2× anglicky) recenzovaného 
impaktovaného oborového periodika Sociologický časopis / Czech Sociological Review a 
pět samostatných odborných recenzovaných monografií. Dále Sociologický ústav AV ČR, 
v.v.i., vydával následující recenzované odborné časopisy: Gender, rovné příležitosti, 
výzkum, Naše společnost a Critical Housing Analysis. Přehled vydaných publikací uvádí 
Příloha 2 a 3. 

3.8.1 Publikační činnost Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., za rok 2017 
 
Rozsah a strukturu publikační činnosti výzkumných pracovníků Sociologického ústavu 
AV ČR, v.v.i., dokumentuje následující tabulka 3.8.1.1. Je sestavena tak, aby odrážela dvě 
hlediska: celkovou publikační činnost a současně i publikační činnost, která je uplatněna 
v databázi Rady pro výzkum, vývoj a inovace 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 publikační činnosti je v Příloze 2. 
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Tabulka 3.8.1.1 – Přehled publikační činnosti za rok 2017 

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

počet 
výsledků poznámka 

Recenzovaný odborný článek – Jimp RIV 23  
Recenzovaný odborný článek -  JSC RIV 3  
Recenzovaný odborný článek Jost RIV 2  
Recenzovaný odborný článek RIV  1 Do RIV jako O 
Článek v odborném periodiku – nerecenzovaný not RIV 9  
Monografie, kniha jako celek (český jazyk) RIV 2  
Monografie, kniha jako celek (cizí jazyk) RIV 1  
Monografie, kniha jako celek (cizí jazyk) RIV 1 Do RIV jako O 
Monografie, kniha jako celek (český jazyk) RIV 5 Do RIV jako O 
Monografie, kniha jako celek  not RIV 5  
Kapitola v monografii (český jazyk) RIV 6  
Kapitola v monografii (cizí jazyk) RIV 14  
Kapitola v monografii (cizí jazyk) RIV 1 Do RIV jako O 
Kapitola v monografii (český jazyk) not RIV 5  
Kapitola v monografii (cizí jazyk) not RIV 1  
Konferenční příspěvek ve sborníku  RIV 1  
Konferenční příspěvek ve sborníku  not RIV 2  
Certifikovaná metodika RIV 1  
Recenze RIV 6 Do RIV jako O 
Elektronický dokument RIV 54  
Elektronický dokument not RIV 15  
Uspořádání konference, workshopu, výstavy RIV 36  
Uspořádání konference, workshopu, výstavy not RIV 4  
Výzkumná zpráva RIV 2 Do RIV jako O 
Výzkumná zpráva not RIV 122  
Dizertace not RIV 1  
Překlad not RIV 2  
Novinový článek not RIV 3  
Ostatní výsledky not RIV 1  
Celkem záznamů v databázi ARL/IPAC   329  
Z toho zařazeno do RIV   159  
Zdroj: on-line katalog IPAC: https://asep.lib.cas.cz/arl-cav/cs/rozsirene-vyhledavani/ ke dni 
3. 5. 2018 

https://asep.lib.cas.cz/arl-cav/cs/rozsirene-vyhledavani/
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3.9 Mezinárodní spolupráce 
 
Zahraniční stáže a pobyty 
 
V roce 2017 se 12 mladých vědeckých pracovníků Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., 
zúčastnilo zahraničních stáží a pobytů na významných univerzitách a vědeckých 
institucích, jmenovitě na Goethe University, Frankfurt am Main (Německo), University of 
Haifa (Izrael), University of Jerusalem (Izrael), University of St Andrews (UK), University 
of Vienna (Rakousko), University of Ljubljana (Slovinsko), Columbia University, New 
York (USA), Scuola Normale Superiore, Florencie (Itálie), University of Manchester (UK), 
International Visitor Leadership Program „Women in STEM“ (USA). 
 
Vědecké stáže a pobyty v SOÚ AV ČR, v.v.i. 
 
Ústav byl vyhledávaným pracovištěm pro pracovní návštěvy, studijní pobyty a odborné 
stáže zahraničních studentů, doktorandů a výzkumníků. V roce 2017 realizovali dva 
hosté ze zahraničních univerzit pracovní pobyt či stáž ve výzkumných odděleních SOÚ 
AV ČR, v.v.i., a to Mgr. Seongcheol Kim z Wissenschaftszentrum Berlin für 
Sozialforschung a Humboldt Universität Berlin a as. prof. David Siroky z Arizona State 
University, USA, School of Politics and Global Studies. Na tříletý pobyt nastoupila v rámci 
Evropského projektu PLATO doktorandka Emilija Tudjarovska z Makedonie. Kratší 
pracovní návštěvy (22) pak byly zaměřeny na přednášky či konzultace. 
 
Mezinárodní dohody o vědecké spolupráci mezi SOÚ AV ČR, v.v.i., a: 
 

• Sociologickým ústavem Slovenské Akademie věd v Bratislavě; 
• Institute for the Research of Societies and Science Bulharské akademie věd 

v Sofii; 
• Sociologickým ústavem Čínské akademie společenských věd v Pekingu, 

Sociologickým ústavem Centra pro sociální vědy Maďarské akademie věd 
v Budapešti, Ústavem pro filozofii a sociologii Polské akademie věd ve 
Varšavě (čtyřstranná dohoda). 

 
Organizace mezinárodních vědeckých setkání 
 
Významné jsou organizační aktivity pracovníků v mezinárodních vědeckých asociacích 
jako IPSA, ISA, ECPR, ESA, ICSU, UNESCO. SOÚ AV ČR, v.v.i., organizoval nebo se podílel 
na organizaci 10 akcí s mezinárodní účastí doma či v zahraničí.  
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Účast v mezinárodních výzkumných programech 
 
V roce 2017 pokračovala účast ve výzkumných programech financovaných ze zahraničí. 
Celkem sedm projektů bylo podporováno z programů v rámci European Research Area 
(pět projektů v rámci programu Horizon 2020, z toho jeden v roli koordinátora a tři v 
pozici Third Party, jeden projekt v 7. rámcovém programu, jeden projekt v rámci 
programu Erasmus+) a dále byl ústav zapojen do evropské sítě European Network for 
Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities.  
Dále byly dva projekty podpořeny z mezinárodní organizace CESSDA ERIC a jeden 
projekt německou nadací „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“.    
 

3.10 Spolupráce s vysokými školami a pedagogická činnost 
 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., se v roce 2017 podílel na realizaci následujících 
akreditovaných doktorských programů Sociologie na Fakultě sociálních věd Univerzity 
Karlovy: 
• Doktorský studijní program sociologie se studijním oborem sociologie, forma studia 

je prezenční a kombinovaná, standardní doba studia je čtyři roky, 
• Doktorský studijní program Sociology se studijním oborem Sociology, forma studia 

je prezenční a kombinovaná, výuka probíhá v anglickém jazyce, standardní doba 
studia je čtyři roky. 

• Doktorský studijní program sociologie se studijním oborem sociologie a veřejná a 
sociální politika, forma studia je prezenční a kombinovaná, výuka probíhá 
v anglickém jazyce, standardní doba studia je tři roky. 

 
Současně probíhá další rozsáhlá bilaterální spolupráce mezi SOÚ AV ČR, v.v.i., a 
vysokoškolskými institucemi v oblasti doktorandského, magisterského a bakalářského 
studia. Ústav podporuje zapojení svých pracovníků do vysokoškolské výuky, 
zpřístupňuje výzkumnou infrastrukturu studentům a pedagogům pro účely výuky a 
zprostředkovává přenos vědeckého zkoumání a výzkumných výsledků do výuky. Řada 
studentů doktorandského studia různých vysokých škol získává praxi v rámci 
výzkumných projektů v SOÚ AV ČR, v.v.i. Ústav poskytuje praxe i pro studenty 
bakalářských a magisterských studijních programů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

75 

 
Výuka v SOÚ AV ČR, v.v.i., počty doktorandů, spolupráce s VŠ 
 
Tabulka 3.10.1 – Zapojení doktorandů do výzkumu v SOÚ AV ČR, v.v.i., v roce 2017 

Doktorandi 

Počet doktorandů k 31. 12. 2017 20 

Počet nově přijatých v r. 2017 2 

Počet absolventů v r. 2017 5 
Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
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Tabulka 3.10.2 – Spolupráce ústavu s VŠ ve výzkumu: počet projektů a grantů řešených 
v roce 2016 společně s VŠ 

SOÚ AV ČR, v.v.i., příjemcem 2 

SOÚ AV ČR, v.v.i., spolupříjemcem  1 
Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 

Zapojení pracovníků SOÚ AV ČR, v.v.i., do výuky programů VŠ 

Tabulka 3.10.3 – Výčet VŠ institucí, kde se pracovníci SOÚ AV ČR, v.v.i., v roce 2017 podíleli 
na výuce (vedení přednášek a seminářů, vedení diplomových a doktorských prací atp.) 
Doktorské programy 

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy 
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy 
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy 
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy 
Universität Duisburg-Essen 
Magisterské programy 

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy 
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy 
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy 
Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové 
CERGE-EI 
Fakultät für Sozialwissenschaften, Universität Wien 
Pregraduální programy 

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy 
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy 
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 
Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové 
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy 
Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni 
Fakulta ekonomických studií Vysoké školy finanční a správní 
CERGE-EI 
CIEE (Council on International Educational Exchange) Study Centre, Univerzita Karlova 
Filozofická fakulta Palackého univerzity 
Pedagogická fakulta Univerzity Karlova 
Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 



 
 

77 

Vzdělávací kurzy  

Kurzy profesního a osobnostního rozvoje pro doktorand(k)y a postdoktorand(k)y 
realizované v rámci mentoringového programu pro začínající vědkyně a vědce  

• Identifikace krátkodobých studijních/pracovních cílů – úvodní workshop 
mentoringového programu 3.–4. 3. 2017 (Praha). Počet účastníků: 30 

• Kariérní plánování začínajících výzkumníků a výzkumnic 21. 4. 2017 (Brno). 
Počet účastníků: 8 

• Kurz fungování sociálních sítí 9. 3. 2017 (Praha). Počet účastníků: 6 
• Kurz akademického psaní 13. 4. 2017 (Praha). Počet účastníků: 8 
• Time management a slaďování 3. 5. 2017 (Praha). Počet účastníků: 8 
• Nácvik vyjednávacích technik 11. 5. 2017 (Praha) Počet účastníků: 7 
• Komunikační dovednosti 4. 4. 2016 (Praha), 26. 4. 2016 (Brno). Počet 

účastníků: 5 
• Identifikace a rozvoj silných stránek 13. 6. 2017 (Praha). Počet účastníků: 8 
• Akademické prezentační dovednosti 21. 6. 2017 (Praha). Počet účastníků: 5 
• Jak se bránit manipulaci a agresivitě 26. 9. 2017 (Praha). Počet účastníků: 7 
• Manažerské minimum – spolupráce, úkolování a delegování 31. 10. 2017 

(Praha). Počet účastníků: 7 
• Stress management – jak předejít vyhoření 8. 11. 2017 (Praha). Počet 

účastníků: 7 
• Asertivita v pracovním životě 8. 12. 2017 (Praha). Počet účastníků: 6 

Vzdělávání veřejnosti 

• Den otevřených dveří v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i. Cyklus přednášek 
pro středoškolskou mládež a další veřejnost, organizovaný v rámci Týdne vědy a 
techniky ve dnech 6.–10. 11. 2017, zahrnoval představení oboru sociologie a 
činnosti ústavu a tematicky zaměřené přednášky. Účastníky byli především 
studenti středních škol a gymnázií. 

• Jarní a podzimní cyklus čtvrtečních seminářů SOÚ AV ČR, v.v.i. 
• Cykly pravidelných seminářů jsou přístupné pro širší veřejnost. V roce 2017 

jarní a podzimní cyklus seminářů zahrnovaly dohromady 22 seminářů, na 
kterých přednášelo 14 českých a osm zahraničních hostů. Semináře pokrývaly 
celou řadu aktuálních společenských témat, jako jsou migrace, politické chování, 
ekonomická situace rodin, rodinné chování, sociálněvědní data a metody a další. 

• Noc vědců a vědkyň: Jako na houpačce aneb sociální mobilita žen v ČR 
Diskuse v rámci akce Noc vědců a vědkyň se věnovala tématu, jaké místo ve světě 
sociální mibility mají české ženy, které se při nelehkých životních situacích, jako 
je rozvod, důchod nebo samoživitelství, často propadají na sociálním žebříčku až 
na úplné dno.  
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• Genderový výzkum hýbe světem, a co u nás? Diskuse v rámci Týdne vědy a 
techniky. Oddělení NKC – gender a věda uspořádalo debatu o genderové 
perspektivě ve výzkumu a veřejných politikách. 

• Vítání knihy Bytová revolta: Jak ženy dělaly disent. Kniha Bytová revolta: Jak 
ženy dělaly disent, editovaná Marcelou Linkovou a Naďou Strakovou. Představení 
knihy, která se věnuje ženám, které se nebály postavit normalizační moci v 70. a 
80. letech. Svým zapojením do boje proti totalitě chtěly spoluvytvářet lepší 
podmínky pro život svůj i svých dětí. Kniha chce připomenout, jakým způsobem 
tyto ženy fungovaly v prostředí Charty 77 i mimo něj, v kulturním undergroundu, 
ve velkých městech i na venkově. 

• Vítání knihy Dynamická rovnováha na dosah? S chemiky z VŠCHT. Kniha 
Dynamická rovnováha na dosah? S chemiky z VŠCHT od autorek Blanky Nyklové 
a Hany Víznerové. Kniha rozhovorů s chemiky z VŠCHT vznikla jako pokračování 
rozhovorové knihy s výzkumnicemi a pedagožkami Hledání dynamické 
rovnováhy. 

 

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

Pravidelné semináře SOÚ AV ČR, v.v.i., – jarní a podzimní cyklus   

Semináře jaro 2017 
• 2. 2. Don Tomaskovic-Devey. Organizational Inequalities: Relational Process in 

Institutional Context. 
• 23. 2. Eliška Drápalová. Varieties of Performance of Local Governments across 

New and Old Democracies: Germany, Spain, Czech Republic and Romania?   
• 2. 3. Jiří Krejčík. Indické volby 2017 jako tzv. třetí demokratický vzestup?  
• 9. 3. Daniela Lenčéš Chalániová. Seeing is Believing? Images of Refugees in the 

Czech Media Discourse and Risk-related Societal Transformation.  
• 30. 3. Marie Pospíšilová. Facebooková (ne)závislost: Identita, interakce a 

uživatelská kariéra na Facebooku. 
• 6. 4. Kamila Fialová, Martina Mysíková, Jiří Večerník. Jak se daří lidem v Česku v 

životě a zaměstnání? 
• 20. 4. František Kalvas. Multiagentní modelování federativního funkcionalismu 

I. A. Bláhy: Posouzení dvou inovací 
• 4. 5. Claudio Morrison. Ethics in qualitative research: the morality and politics of 

workplace fieldwork. 
• 11. 5. David Kocman. Jak vysvětlit manažerizaci sociální péče bez manažerizmu a 

marketizace: případ české reformy a teorie neoliberální transformace veřejných 
služeb. 

• 18. 5. Marek Hrubec, Emil A. Sobottka. What is going on with citizenship in Brazil? 
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• 1. 6. Hana Pacáková, Lucie Vlčková, Jiří Vinopal, Pulína Tabery, Martin Buchtík, 
Johana Chylíková, Petra Anýžová, Jarmila Pilecká. Zkoumáme výzkum, teorie a 
praxe.  

• 8. 6. Jiří Navrátil. Od ekonomické globalizace k „válce proti terorismu“: Proměny 
českého levicového aktivismu na počátku 21. století. 

 
 
Semináře podzim 2017 

• 2. 10. Vladymir Licudine, Gerardo Sandoval, Linda Luz Guerrero. The 
Philippine National Election System.  

• 12. 10. Miloslav Lapka. (Po)zapomenutý velký pokus o syntézu ekologie a 
sociologie Inscape and Landscape – Pierre Dansereau. 

• 19. 10. José de Jesús Pérez Martínez. When the impunity meets the inequality: 
Social effects of this interaction in Mexico. 

• 2. 11. Márta Radó. The effect of parenthood on subjective well-being in 
Hungary. 

• 2. 11. Jakub Eberle, Jan Daniel. Dezinformace, expertíza, náhoda: Jak jsme se 
začali bát hybridních hrozeb. 

• 16. 11. Bernadette Nadya Jaworsky. Visualizing Refugees: Cultural 
Representations of People on the Move. 

• 27. 11. Frithjof Nungesser. The sociality of mind: Problems, appropriations, 
and prospects of Durkheim’s sociology of knowledge. 

• 7. 12. Jiří Večerník, Martina Mysíková. Jací jsme rovnostáři? Výdělky, příjmy a 
situace domácností v Česku v porovnání s EU. 

• 14. 12. Seongcheol Kim. Laclauova teorie diskurzu a její aplikace v diskurzivní 
analýze populismu. 

• 14. 12. Zdeněk Nešpor. Představení české Sociologické encyklopedie.  

Vybrané další vědecké konference, semináře, workshopy 

• Environmentální problémy v globálních a lokálních souvislostech. 
Sociologický ústav AV ČR. Praha, 27. 11. 2017. Počet účastníků celkem/z toho ze 
zahraničí: 40/0. 
http://globalnikonflikty.cz/2017/10/27/workshop-environmentalni-problemy-
v-globalnich-a-lokalnich-souvislostech/ 

• Udržitelný rozvoj, udržitelné lidství? Rozvojové cíle v éře globálních 
konfliktů. Filozofický ústav AV ČR, Sociologický ústav AV ČR. Praha, 14.–
15. 11. 2017. Počet účastníků celkem/z toho ze zahraničí: 40/5. 
http://globalnikonflikty.cz/2017/10/26/konference-udrzitelny-rozvoj-
udrzitelne-lidstvi-rozvojove-cile-v-ere-globalnich-konfliktu/ 

http://globalnikonflikty.cz/2017/10/27/workshop-environmentalni-problemy-v-globalnich-a-lokalnich-souvislostech/
http://globalnikonflikty.cz/2017/10/27/workshop-environmentalni-problemy-v-globalnich-a-lokalnich-souvislostech/
http://globalnikonflikty.cz/2017/10/26/konference-udrzitelny-rozvoj-udrzitelne-lidstvi-rozvojove-cile-v-ere-globalnich-konfliktu/
http://globalnikonflikty.cz/2017/10/26/konference-udrzitelny-rozvoj-udrzitelne-lidstvi-rozvojove-cile-v-ere-globalnich-konfliktu/
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• International Conference Measuring Democracy: What are we measuring 
and how does CEE fit in? Sociologický ústav AV ČR. Praha, 22. 9. 2017. Počet 
účastníků celkem/z toho ze zahraničí: 40/9.  
http://globalnikonflikty.cz/2017/06/15/mezinarodni-konference-mereni-
demokracie-co-merime-a-jak-do-toho-zapada-stredni-a-vychodni-evropa/ 

• Kolokvium Bezpečnost a její cena. Sociologický ústav AV ČR. Praha, 
24. 11. 2017. Počet účastníků celkem/z toho ze zahraničí: 7/0.  
http://globalnikonflikty.cz/2017/10/26/kolokvium-bezpecnost-a-jeji-cena/ 

• Science and Technology in Democratic Society: How to Make Research and 
Innovation Responsible? Sociologický ústav AV ČR, Praha, TA ČR. 23. 6. 2017. 
Počet účastníků celkem/z toho ze zahraničí: 50/0. 
http://www.soc.cas.cz/akce/science-and-technology-democratic-society-how-
make-research-and-innovation-responsible 

• Využití biograficko-narativní metody v sociálněvědním výzkumu. 
Sociologický ústav AV ČR. Praha, 20. 10. 2017. Počet účastníků celkem/z toho ze 
zahraničí: 30/0. 

• Intersekcionální přístup ve zkoumání sociálních nerovností. Sociologický 
ústav AV ČR. Praha, 11. 12. 2017. Počet účastníků celkem/z toho ze zahraničí: 
41/0. 
http://www.soc.cas.cz/akce/intersekcionalni-pristup-ve-zkoumani-socialnich-
nerovnosti 

• (S)expertíza: O výzkumu sexuality a akademické kariéře. Sociologický ústav 
AV ČR. Praha, 10. 2. 2017. Počet účastníků celkem/z toho ze zahraničí: 50/0. 

• Proč je ve vědě stále málo žen (panelová diskuse). Ambasáda USA v Praze, 
Sociologický ústav AV ČR. Praha, 20. 3. 2017. Počet účastníků celkem/z toho ze 
zahraničí: 30/0. 

• Workshop Kulturní a institucionální změnou k rovnosti ve vědě: zkušenosti 
z ČR a evropských projektů. Sociologický ústav AV ČR. Praha, 2. 11. 2017. Počet 
účastníků celkem/z toho ze zahraničí: 22/0. 

• Mentoring: co v příručkách nenajdete. Sociologický ústav AV ČR. Praha, 
13. 12. 2017. Počet účastníků celkem/z toho ze zahraničí: 25/0. 

• Workshop Kulturní a institucionální změnou k rovnosti ve vědě: zkušenosti 
z ČR a evropských projektů. Sociologický ústav AV ČR. Praha, 2. 11. 2017. Počet 
účastníků celkem/z toho ze zahraničí: 22/0. 

• Kulturní a institucionální změnou k rovnosti ve vědě: zkušenosti z ČR a 
evropských projektů. Sociologický ústav AV ČR. Praha, Technologická agentura 
ČR. 2. 11. 2017. Počet účastníků celkem/z toho ze zahraničí: 22/0. 

• Proč jsi to nenahlásila? Sexuální násilí a instituce. Artwall, Gender Studies, 
o.p.s.; Jako doma – Homelike, o.p.s.; Konsent, z.s.; Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.; 
Kulturní čtrnáctideník A2; A2larm, tranzit a display. 28. 2. 2017. Počet účastníků 
celkem/z toho ze zahraničí: 20/0. 

http://globalnikonflikty.cz/2017/06/15/mezinarodni-konference-mereni-demokracie-co-merime-a-jak-do-toho-zapada-stredni-a-vychodni-evropa/
http://globalnikonflikty.cz/2017/06/15/mezinarodni-konference-mereni-demokracie-co-merime-a-jak-do-toho-zapada-stredni-a-vychodni-evropa/
http://globalnikonflikty.cz/2017/10/26/kolokvium-bezpecnost-a-jeji-cena/
http://www.soc.cas.cz/akce/science-and-technology-democratic-society-how-make-research-and-innovation-responsible
http://www.soc.cas.cz/akce/science-and-technology-democratic-society-how-make-research-and-innovation-responsible
http://www.soc.cas.cz/akce/intersekcionalni-pristup-ve-zkoumani-socialnich-nerovnosti
http://www.soc.cas.cz/akce/intersekcionalni-pristup-ve-zkoumani-socialnich-nerovnosti
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• Informační den Českého sociálněvědního datového archivu. Sociologický 
ústav AV ČR, Filozofická fakulta University Palackého v Olomouci. Praha, 
18. 4. 2017. Počet účastníků celkem/z toho ze zahraničí: 35/0. 

• Genderová rovnost a podpora začínajících vědkyň a vědců ve výzkumných 
institucích. Sociologický ústav AV ČR. Praha, 10. 1. 2017. Počet účastníků 
celkem/z toho ze zahraničí: 12/0.  

• Řízení lidí a podpora genderové rovnosti ve výzkumu. Sociologický ústav 
AV ČR. Praha, 14. 9. 2017. Počet účastníků celkem/z toho ze zahraničí: 12/0. 

• Tom Wengraf. Practical aspects of using BNIM aproach for data collection 
and analysis. Sociologický ústav AV ČR. Praha, 23. 10. 2017. Počet účastníků 
celkem/z toho ze zahraničí: 8/0. 

• Jak komunikovat a vyjednávat genderovou rovnost ve výzkumné 
organizaci. Sociologický ústav AV ČR. Praha, 2. 5. 2017. Počet účastníků 
celkem/z toho ze zahraničí: 7/0. 

 

3.12 Veřejně přístupná infrastruktura výzkumu 
 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., buduje a provozuje významné výzkumné infrastruktury, 
které slouží českým i zahraničním badatelům v oblasti sociálních věd a dalších oborech 
a zprostředkovávají přenos znalostí širší veřejnosti. Některé z nich jsou v ČR unikátní 
a pro obor konstitutivní. Infrastruktury zajišťují zveřejňování výsledků výzkumu, 
zveřejňování a sdílení vědeckých dat a zprostředkovávají zapojení České republiky do 
významných mezinárodních organizací a systémů mezinárodní výměny vědeckých dat a 
informací. Veřejně přístupná výzkumná infrastruktura má též velký význam pro výuku 
na vysokých školách, když umožňuje využívat výstupy reálných vědeckých projektů a 
rozšiřuje zázemí pro studium odborné literatury.  

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

Veřejně přístupné infrastruktury provozované Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i.:   

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

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/cestovni-mapa-cr-velkych-infrastruktur-pro-vyzkum
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/cestovni-mapa-cr-velkych-infrastruktur-pro-vyzkum
http://www.esfri.eu/roadmap-2016
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• Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) zpřístupňuje vědecká data pro účely 
jejich sekundárního analytického využití, je jediným veřejně přístupným zařízením 
tohoto druhu v ČR a zároveň tvoří český uzel velké evropské distribuované 
výzkumné infrastruktury CESSDA ERIC, která provozuje celoevropský systém 
datových služeb. 

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

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

• Naše společnost je dlouhodobý výzkumný program Centra pro výzkum veřejného 
mínění (CVVM), který představuje realizaci pravidelných výzkumných šetření, 
rozsáhlé dokumentační a analytické činnosti a kontinuální publikaci výsledků 
využívaných veřejností.  

• Národní kontaktní centrum – gender a věda se zaměřuje na problematiku 
genderové rovnosti v oblasti výzkumu. Poskytuje podporu českým subjektům ve 
vztahu k účasti v Horizontu 2020 a zajišťuje mezinárodní spolupráci v této oblasti 
na úrovni EU a směrem k členským a asociovaným státům EU. Účastní se procesů 
vytváření veřejných politik v oblasti genderové rovnosti ve vědě a prostřednictvím 
advokační i podpůrné činnosti se zasazuje o zvýšení genderové rovnosti v oblasti 
výzkumu v ČR.  

• Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) 
je mezinárodní bibliografická databáze vědeckých časopisů z oblasti humanitních 
a sociálních věd. SOÚ AV ČR, v.v.i., zajišťuje redakci v České republice. 

• Mezinárodní program sociálních šetření ISSP je nejrozsáhlejším kontinuálním 
programem postojových šetření na světě. SOÚ AV ČR, v.v.i., zajišťuje pravidelná 
šetření a participaci České republiky v tomto programu. 

 

3.12.1 Sociologický časopis / Czech Sociological Review 
 
Recenzovaný oborový vědecký časopis, který patří mezi impaktované časopisy, 
je citován v Journal Citation Reports (JCR) – Social Sciences Edition, Web of Science, 
Social Sciences Citation Index (SSCI), Current Contents/Social & Behavioral Sciences 
a v dalších scientometrických a bibliografických databázích Clarivate Analytics. Časopis 
je zařazen do řady dalších významných mezinárodních databází, jako jsou SCOPUS, 
EBSCO, JSTOR, CEEOL. Obsah časopisu a plná znění statí jsou uveřejněna na internetu na 
adrese sreview.soc.cas.cz (viz obr. 3.12.1.1). V roce 2017 vyšel ročník 53, č. 1–6, z toho 
dvě čísla v angličtině. Celkový objem celého ročníku je 984 stran. 
 

http://sreview.soc.cas.cz/
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Impaktovaný Sociologický časopis / Czech Sociological Review je prestižním vědeckým 
periodikem v oboru sociologie vydávaným v České republice. Časopis publikuje v češtině 
špičkové výsledky odborné práce českých sociologů a socioložek a v angličtině 
příspěvky vysoce kvalifikovaných domácích i zahraničních autorů a autorek. Impakt 
faktor časopisu za rok 2016, který byl zveřejněn v roce 2017, je 0,143. Oproti 
předchozímu roku se impakt faktor snížil, viz graf 3.12.1.2. Časopis však zároveň dosáhl 
hodnoty tzv. Eigenfactor score 0,000260, která ho řadí na střed společenskovědních 
periodik vydávaných v ČR. Tento indikátor má větší vypovídací schopnost než impakt 
faktor tím, že nezahrnuje autocitace a zohledňuje prestiž citujících časopisů. 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. 
 
Obrázek 3.12.1.1 – Webové stránky Sociologického časopisu / Czech Sociological 
Review: sreview.soc.cas.cz  

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

http://sreview.soc.cas.cz/
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Graf 3.12.1.2 – Výpis impakt faktoru pro Sociologický časopis / Czech Sociological 
Review pro roky 2012–2016 

  
Zdroj: Web of Science, InCites Journal Citation Reports, Clarivate Analytics ©2017 
 
Články publikované v Sociologickém časopise / Czech Sociological Review v roce 2017 
odrážely pestrou paletu zájmů soudobé české i zahraniční sociologie, dotkly se celé řady 
témat a přístupů.  
Sociologický časopis vedle publikace výsledků původního výzkumu také poskytl 
platformu pro rozvíjení vnitrooborové debaty v rámci české sociologie. Jednalo 
se především o desítky recenzí českých i zahraničních sociologických titulů. Časopis 
se věnoval i reflexi důležitých událostí disciplíny – připomněl významná výročí a přinesl 
informace o proběhlých oborových konferencích. Prostor byl věnován také významným 
postavám oboru, v roce 2017 zesnulému Zygmuntu Baumanovi, Giovannimu Sartorimu 
či Petrovi Matějů. 
 

3.12.2 Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) a konsorcium CESSDA ERIC  
 
Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) slouží jako národní centrum zpřístupňující 
nejširší odborné veřejnosti datové soubory ze sociálních výzkumů pro účely jejich 
dalšího analytického zpracování v nekomerčním výzkumu a pro účely výuky. ČSDA je 
zároveň českým národním uzlem velké evropské výzkumné infrastruktury CESSDA ERIC 
(Consortium of European Social Science Data Archives) a poskytovatelem služeb 
CESSDA ERIC u nás. Hlavní přístup je na internetu na adrese archiv.soc.cas.cz. Archiv 
splňuje mezinárodní standardy veřejně přístupného důvěryhodného repozitáře 
vědeckých dat. 

http://archiv.soc.cas.cz/
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Datová knihovna ČSDA 
ČSDA vytváří, udržuje a rozvíjí vlastní knihovnu digitálních dat, která v roce 2017 
obsahovala data z 831 sociálněvědních výzkumných projektů. Větší část tvoří primární 
data z šetření určená pro statistickou analýzu. Dále jsou zde digitalizované tabulky 
agregovaných dat z historických výzkumů, přepisy rozhovorů z kvalitativních výzkumů 
a další druhy digitálních objektů vzniklé při výzkumech. Ke všem datovým souborům je 
vytvořena podrobná dokumentace v mezinárodním standardu DDI. 
 
Získávání a zpracování dat pro archivaci a zpřístupnění 
ČSDA aktivně vyhledává a získává data pro zpřístupnění v datové knihovně. V ČR dosud 
nejsou zavedeny principy otevřeného přístupu k datům z veřejných zdrojů. Archivace je 
tak založena především na dobrovolné spolupráci výzkumníků a ČSDA proto musí 
investovat velké úsilí do získávání dat a následně do jejich zpracování pro účely dalšího 
analytického využití. V roce 2017 bylo nově archivováno a zpřístupněno 51 datových 
souborů. Nově zveřejněná data pocházejí z následujících institucí: Sociologický ústav 
AV ČR, v.v.i., Česká televize, Fond dalšího vzdělávání, Člověk v tísni o.p.s., Česká 
zemědělská univerzita v Praze. 
 
Dlouhodobé uchování dat 
Systém zabezpečení, archivace dat a uspořádání archivu vychází z modelu Otevřeného 
archivačního a informačního systému (OAIS) a dalších relevantních standardů 
digitálních archivů. Jedná se o kontinuální proces, nastavený s ohledem na (a) změny 
digitálních formátů, technologií a výzkumných metod a (b) další použití dat ve výzkumu 
v kontextu ostatních datových zdrojů a návaznosti procesů výzkumu. 
 
Zpřístupnění dat 
ČSDA poskytuje datové soubory pro účely nekomerčního výzkumu a výuky. Datové 
služby podporují Principy a doporučení OECD pro přístup k výzkumným datům 
z veřejného financování a principy FAIR data (Findable, Accessible, Interoperable, 
Reusable), prosazované Evropskou komisí v rámci strategií otevřené vědy. 
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Tabulka 3.12.2.1 – Počty uživatelů dle účelu využití dat a sektoru; domácí vs. 
zahraniční 
Registrovaní uživatelé v on-line systému pro přístup k datům 
Celkový počet uživatelů systému  17 845 
Počet registrovaných uživatelů  2 753 
Počet nových registrací  259 
  podíl v % 
Účel využití dat 
akademický výzkum  14 
Výuka  8 
Studium  66 
výzkum pro stát. nebo veř. sektor  3 
Ostatní  9 

Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
 
Podpora využívání datových služeb a sekundární analýzy dat 
Datové služby doplňují aktivity směřované k uživatelské komunitě, které mají tyto cíle: 
(1) podpora využívání sekundární analýzy dat ve výzkumu, šíření znalostí a podpora 
využívání dostupných datových zdrojů; (2) podpora sdílení dat mezi výzkumnými týmy 
a mezinárodní výměny dat; (3) kultivace metod tvorby databází a práce s daty s ohledem 
na sdílení dat; (4) znalost a využívání datových služeb ČSDA a jeho systémů.  
 
Certifikace Data Seal of Approval/CoreTrustSeal  
ČSDA byl v roce 2017 držitelem certifikace důvěryhodného digitálního 
datového archivu Data Seal of Approval (DSA). V tomto roce také procházel 
ověřením certifikace za účelem prodloužení. Mezitím ICSU World Data 
System a DSA ohlásily zavedení nové, společné certifikace CoreTrustSeal Data 
Repository Certification (https://www.coretrustseal.org/) od roku 2018. ČSDA tuto 
certifikaci získal jako první subjekt z České republiky.  
 
CESSDA ERIC a další mezinárodní spolupráce 
ČSDA je národním uzlem a servisní organizací velké evropské výzkumné infrastruktury 
CESSDA ERIC. Konsorcium evropských sociálněvědních datových archivů CESSDA 
(cessda.eu) patří k prioritním projektům tzv. ESFRI velkých evropských výzkumných 
infrastruktur (viz ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=esfri) a na 
základě propojení národních datových archivů vytváří jednotný evropský systém 
sociálněvědních datových služeb.  

https://www.coretrustseal.org/
http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=esfri
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Obrázek 3.12.2.1 – Členské země CESSDA ERIC (tmavě modrá barva) a země s 
partnerskými organizacemi CESSDA ERIC (světle modrá barva) 

 
Zdroj: CESSDA ERIC. 
 
V roce 2017 byla završena transformace CESSDA na subjekt CESSDA ERIC s právní 
formou Společenství pro konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC). ČSDA 
se podílí na aktivitách organizace a interních projektech, účastní se činnosti CESSDA 
Service Providers Forum a různých pracovních skupin. Doc. Dana Hamplová, Ph.D., ze 
SOÚ AV ČR, v.v.i., byla do června 2017 členkou CESSDA Board of Directors a podílela se 
na řízení konsorcia.  
ČSDA je dále členem Mezinárodní federace datových organizací IFDO (www.ifdo.org) a 
spolupracuje na Mezinárodním programu sociálního výzkumu ISSP (www.issp.org). 
Vedoucí ČSDA Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D., je českým koordinátorem programu a členem 
ISSP General Assembly. V r. 2017 byl český tým členem pracovní skupiny Drafting Group 
on ISSP 2018 Religion a vedl pracovní skupinu ISSP Translation Group.  

http://www.ifdo.org/
http://www.issp.org/
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3.12.3 Evropský sociální výzkum (ESS – European Social Survey)  
 
European Social Survey (ESS) je dlouhodobý výzkumný program, jehož cílem je přinést 
data umožňující porozumět moderním evropským společnostem a změnám, které v nich 
probíhají. ESS patří mezi přední projekty Evropského výzkumného prostoru. V roce 
2001 byl iniciován na půdě Evropské nadace pro vědu (European Science Foundation). 
V roce 2005 získal jako první projekt v oblasti sociálních a humanitních věd s českou 
účastí Descartovu cenu, udělovanou Evropskou komisí. Od listopadu 2013 jej na základě 
rozhodnutí Evropské komise spravuje evropské výzkumné konsorcium ESS-ERIC, 
založené Velkou Británií. Členy VI ESS ERIC jsou Belgie, Česká republika, Estonsko, 
Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Litva, Německo, Nizozemsko, Norsko, Maďarsko, Polsko, 
Portugalsko, Rakousko, Slovinsko, Švédsko a Velká Británie. Švýcarsko je 
pozorovatelskou zemí a další země spolupracují jako hosté.  
 
Náplní ESS je příprava a realizace mezinárodních kvantitativních výzkumů hodnot, 
postojů, chování a sociodemografických a sociostrukturálních charakteristik populací 
evropských zemí. Výzkumná šetření probíhají každé dva roky. Vysoce kvalitní data 
z výzkumných šetření ESS jsou od počátku v režimu „open access“, uživatelé je mohou 
po registraci volně a pohodlně stahovat na webových stránkách datového archivu 
Norwegian Social Sciences Data Service.  
 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., stál u zrodu projektu ESS v roce 2001 a podílel se již na 
sedmi kolech sběru dat pro tento projekt. V každém kole sběru dat jsou v České 
republice dotazováni respondenti ve věku od 15 let, kteří jsou vybráni 
pravděpodobnostní metodou. 
 
Hlavní přínosy ESS: 
• opakovaný (longitudinální) a vysoce standardizovaný mezinárodní komparativní 

výzkum – umožňuje sledování postojů v čase a napříč evropskými státy, 
• vysoké požadavky na kvalitu dat – výzkum napravuje metodologické chyby, které se 

dlouhodobě a opakovaně objevují v mezinárodních sociálních šetřeních, 
• snadný přístup širokého okruhu vědců, vyučujících i studentů ke kvalitním datům – 

ESS zvyšuje laťku odborných prací v sociálních vědách, 
• zaznamenávání významných mediálních událostí v průběhu sběru dat slouží pro 

zachycení kontextu na národní úrovni a usnadňuje interpretaci výsledků.  
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Tabulka 3.12.3.1 – Země participující ve výzkumném programu ESS 
Vlna a rok 
šetření / země 

R1 
(2002) 

R2 
(2004) 

R3 
(2006) 

R4 
(2008) 

R5 
(2010) 

R6 
(2012) 

R7 
(2014) 

R8 
(2016) 

Belgie ● ● ● ● ● ● ● ● 
Británie ● ● ● ● ● ● ● ● 
Bulharsko    ● ● ● ●   
Česko ● ●  ● ● ● ● ● 
Dánsko ● ● ● ● ● ● ●  
Estonsko  ● ● ● ● ● ● ● 
Finsko ● ● ● ● ● ● ● ● 
Francie ● ● ● ● ● ● ● ● 
Chorvatsko    ● ●    
Německo ● ● ● ● ● ● ● ● 
Maďarsko ● ● ● ● ● ● ● ● 
Island  ●    ●  ● 
Irsko ● ● ● ● ● ● ● ● 
Izrael ●   ● ● ● ● ● 
Itálie ● ●      ● 
Kosovo      ●   
Kypr   ● ● ● ●   
Litva    ● ● ● ● ● 
Lotyšsko   ● ●   ●  
Lucembursko  ● ●       
Nizozemsko ● ● ● ● ● ● ● ● 
Norsko ● ● ● ● ● ● ● ● 
Polsko ● ● ● ● ● ● ● ● 
Portugalsko ● ● ● ● ● ● ● ● 
Rakousko ● ● ● ● ● ● ● ● 
Rumunsko   ● ●     
Rusko   ● ● ● ●  ● 
Řecko ● ●  ● ● ●   
Slovensko  ● ● ● ● ● ● ● 
Slovinsko ● ● ● ● ● ● ● ● 
Španělsko ● ● ● ● ● ● ● ● 
Švédsko ● ● ● ● ● ● ● ● 
Švýcarsko ● ● ● ● ● ● ● ● 
Turecko  ●  ●     
Ukrajina  ● ● ● ●    
Celkem 22 26 25 31 28 27 23 24 
Zdroj: European Social Survey 
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Tabulka 3.12.3.2 – Výzkumná témata v ESS 

 
R1 

(2002) 
R2 

(2004) 
R3 

(2006) 
R4 

(2008) 
R5 

(2010) 
R6 

(2012) 
R7 

(2014) 
R8 

(2016) 
Média a sociální důvěra ● ● ● ● ● ● ● ● 
Politika, volební chování ● ● ● ● ● ● ● ● 
Spokojenost s demokracií, 
ekonomikou, vládnutím a 
životem 

● ● ● ● ● ● ● ● 

Složení domácnosti ● ● ● ● ● ● ● ● 
Sociodemografické 
proměnné ● ● ● ● ● ● ● ● 

Schwartzovy hodnoty ● ● ● ● ● ● ● ● 
Postoje k imigraci ● 

     
● 

 
Občanská aktivita ● 

       
Zdraví a postoje ke 
zdravotnictví  

● 
      

Ekonomická morálka  
● 

      
Vyvažování práce, rodiny 
a volného času  

● 
  

● 
   

Životní cyklus   
● 

     
Spokojenost se životem   

● 
  

● 
  

Postoje k sociálnímu státu    
● 

   
● 

Ageismus    
● 

    
Hodnocení trestní 
spravedlnosti     

● 
   

Představy o demokracii      
● 

  
Sociální nerovnosti ve 
zdraví       

● 
 

Postoje ke klimatické 
změně a energetice        

● 

 
Témata připravovaná pro výzkum ESS9: 
• Časování života: organizace životní dráhy v Evropě  
• Spravedlnost a férovost v Evropě: zvládání rostoucí nerovnosti a heterogenity  
 
Data 
Ke stažení ve formátech pro SAS, SPSS nebo STATA na 
www.europeansocialsurvey.org/data/. 
On-line analýzy v NESSTAR na nesstar.ess.nsd.uib.no/webview/. 
 
Důležité odkazy 
• Domovská stránka projektu: www.europeansocialsurvey.org 

http://www.europeansocialsurvey.org/data/themes.html?t=media
http://www.europeansocialsurvey.org/data/themes.html?t=ageism
http://www.europeansocialsurvey.org/data/themes.html?t=healthineq
http://www.europeansocialsurvey.org/data/themes.html?t=healthineq
http://www.europeansocialsurvey.org/data/
http://nesstar.ess.nsd.uib.no/webview/
http://www.europeansocialsurvey.org/
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• České stránky: ess.soc.cas.cz 
• ESS Findings: www.europeansocialsurvey.org/essresources/findings.html 
• EduNet (on-line výuka): essedunet.nsd.uib.no 
 

3.12.4 Knihovna SOÚ AV ČR, v.v.i., – veřejně přístupná specializovaná 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 2017 knihovnu navštívilo celkem 2 839 uživatelů, 515 čtenářů mělo 
registraci. 
V on-line katalogu bylo ke konci roku k dispozici 31 021 knihovních jednotek. Přírůstek 
knihovny byl za celý rok 922 knih a ročníků časopisů. Katalogizační záznamy Knihovny 
SOÚ jsou součástí souborných katalogů Caslin, Jednotná informační brána a Souborného 
katalogu knihoven Akademie věd. 
 
Graf 3.12.4.1 – Nárůst knihovního fondu v letech 2013–2017 

 
Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
 
V roce 2017 se uskutečnilo 4 642 absenčních a prezenčních výpůjček, bylo prodlouženo 
1 367 výpůjček. Knihovna poskytla také 177 meziknihovních výpůjček. V rámci 
meziknihovních služeb je navázána spolupráce s 202 institucemi. Pro čtenáře 
zaměstnanci vyhledali v databázích celkem 44 článků a provedli 54 rozsáhlejších rešerší. 

http://ess.soc.cas.cz/
http://www.europeansocialsurvey.org/essresources/findings.html
http://essedunet.nsd.uib.no/
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Graf 3.12.4.2 – Struktura výpůjček v roce 2017 (absolutně, procento) 

 
Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
 
Graf 3.12.4.3 – Výpůjčky v jednotlivých měsících 

 
Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
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Graf 3.12.4.4 – Struktura meziknihovních výpůjček (absoutně, procento) 

 
Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
 
V roce 2017 proběhla po pěti letech pravidelná revize knihovního fondu v souladu s 
Knihovním zákonem. Bylo zkontrolováno celkem 30 345 knihovních jednotek a 
nenalezeno 28, což představuje 0,09 % knihovního fondu, který prošel revizí. 
Knihovna zajišťuje přístup do plnotextových on-line databází EBSCO, JSTOR, PROQUEST, 
Emerald a SAGE (Sociology, Urban Studies & Planning). Zároveň zpřístupňuje 
bibliografické a citační databáze Web of Knowledge a SCOPUS. 
Knihovna je zapojena do projektu Obálky.cz a ve spolupráci s dalšími knihovnami 
obohacuje katalogizační záznamy náhledy obálek a naskenovanými obsahy knih. 
 
Knihovna soustavně rozšiřuje u svých uživatelů informovanost o možnostech využití 
souborných katalogů a elektronických on-line zdrojů. 
 

3.12.5 Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) 
 
Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) je výzkumným oddělením 
Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. CVVM se pečlivě věnuje výběru zadavatelů zakázek, 
kterými jsou zejména tuzemské i zahraniční univerzity a výzkumná pracoviště, veřejná 
správa či mezinárodní instituce. Zakázky od politických stran nebo hnutí CVVM 
nepřijímá. 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 14 stálými zaměstnanci, jejichž specializace pokrývají potřeby 
provádění kompletního výzkumu veřejného mínění a sociologického výzkumu. 
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Disponuje vlastní tazatelskou sítí, jejíž rozsah o zhruba 300 tazatelích a rozložení 
dovolují provádět jak celopopulační, tak specializovaná šetření. 
Členové oddělení řeší obecně teoretické i metodologické otázky související s veřejným 
míněním a jeho zkoumáním, v rámci svých specializací se jednotliví odborní a vědečtí 
pracovníci zabývají veřejným míněním jako společenským jevem. Kromě další odborné 
činnosti také přednášejí například na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 
Činnost CVVM je průběžně prezentována na webových stránkách cvvm.soc.cas.cz, kde 
jsou zveřejňovány tiskové zprávy z pravidelných výzkumů a články časopisu Naše 
společnost. Archiv tiskových zpráv, dostupný on-line, sahá do roku 2002, na aktuální 
informace jsou registrovaní uživatelé upozorněni e-mailem. V roce 2017 činil průměrný 
měsíční počet unikátních návštěvníků webových stránek 10 087. Celkový počet přístupů 
návštěvníků na stránky CVVM v roce 2017 dosáhnul hodnoty 199 584, což v průměru 
odpovídá cca 547 návštěvám za den. 
 
Výzkumný projekt Naše společnost 
Hlavní náplní práce oddělení je výzkumný projekt Naše společnost, v jehož rámci bylo 
v průběhu roku 2017 realizováno devět dotazníkových šetření. Jedná se o kontinuální 
průzkum veřejného mínění v České republice, který je jako replikační výzkumný projekt 
prováděn na reprezentativním vzorku české populace starší 15 let. V roce 2017 se každé 
vlny šetření účastnilo minimálně 934 respondentů, kteří byli vybráni kvótní výběrovou 
procedurou a dotazováni spolupracovníky z vlastní školené tazatelské sítě CVVM. 
Podrobnější specifikace jednotlivých vln výzkumu Naše společnost je v tabulce 3.12.5.1. 
Obsahově je projekt Naše společnost založen na dlouhodobé výzkumné koncepci, která 
specifikuje tematické okruhy (politické, ekonomické, ostatní), dílčí témata (volby a 
strany, instituce a politici, hodnocení politické situace, mezinárodní vztahy, demokracie, 
občanská společnost, práce, příjmy, životní úroveň, ekonomický vývoj, hospodářská 
politika, sociální politika, zdraví, negativní jevy, bezpečnost, vztahy a životní postoje, 
životní prostředí) i jednotlivé otázky, včetně různé periodicity jejich zkoumání. 
 
Tabulka 3.12.5.1 – Výzkumy projektu Naše společnost v roce 2017 a jejich výstupy 

Měsíc Výzkum 
Počet 

respondentů 
Počet znaků 

(proměnných) 
v dotazníku 

Počet 
výzkumných 

zpráv 

Počet 
tiskových 

konferencí 
Leden NS 1701 1 039 170 11  
Únor NS 1702 1 023 227 14  
Březen NS 1703 1 045 214 15  
Duben NS 1704 1 033 188 11  
Květen NS 1705 1 019 209 16  
Červen NS 1706 983 197 14  
Září NS 1709 970 258 11  
Říjen NS 1710 934 342 11 1 
Prosinec NS 1712 1049 234 9  

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

http://www.cvvm.soc.cas.cz/


 
 

95 

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 2017 i nadále podílelo na mezinárodní spolupráci agentur pro výzkum 
veřejného mínění Central European Opinion Research Group (CEORG). 
 
Prezentace výsledků 
CVVM v roce 2017 pokračovalo v pravidelné prezentaci výsledků projektu Naše 
společnost formou krátkých výzkumných zpráv (tiskových informací), určených širší 
odborné veřejnosti a médiím (viz tabulku 3.11.5.1). Těchto zpráv bylo vydáno celkem 
112, což znamená v průměru 12 zpráv z jednoho výzkumu. Jednotlivé zprávy mají 
v průměru 6,7 strany na jednu tiskovou zprávu, za rok 2017 tak celkově představují cca 
749 stran. 
 
Při příležitosti výročí pětadvaceti let od rozdělení Československa na dvě samostatné 
republiky provedlo Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu 
AV ČR, v.v.i., a Inštitút pre verejné otázky Bratislava ve spolupráci s agenturou Focus 
výzkumy mapující názory české a slovenské veřejnosti ohledně rozdělení i vzniku 
samostatných států. Prezentace výsledků proběhla 4. 12. 2017 v Bratislavě a 5. 12. 2017 
v Praze na tiskové konferenci Rozdělení Československa: 25 let od vzniku samostatné ČR a 
SR.  
 
Široké veřejnosti je k dispozici Archiv CVVM, obsahující tiskové zprávy výzkumného 
projektu Naše společnost od roku 2001, a také archiv závěrečných zpráv z výzkumů 
Ústavu pro výzkum veřejného mínění (a jeho následovníka IVVM) od konce 60. let až do 
roku 2000. Kopie jsou veřejně přístupné v knihovně Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., 
a v Národní knihovně České republiky. 
 
I v roce 2017 byl archiv výzkumných materiálů CVVM využíván externími zájemci 
o různá témata. Pracovníci CVVM pro ně na základě jejich žádosti připravili na 21 
souhrnných rešerší z aktuálních i dříve realizovaných průzkumů obsahujících informace 
o stavu a vývoji postojů české veřejnosti k daným tématům (např. prestiž povolání, 
názory na homosexualitu v 90. letech, migrace a přijímání uprchlíků nebo korupce). 
 
Primární datové soubory z výzkumů z roku 2017 jsou společně s těmi z předchozích 
let pro nekomerční využití volně dostupné v Českém sociálněvědním datovém archivu 
SOÚ AV ČR, v.v.i., na stránkách archiv.soc.cas.cz. 
 
Další výzkumná činnost 
Kromě pravidelných šetření projektu Naše společnost řešilo CVVM v roce 2017 také 
následující grantové projekty: projekt „Aplikace filozofické hermeneutiky na 
sociologickou teorii intersubjektivity“ (financovaný GA ČR) a projekt „TEACHENER – 

http://archiv.soc.cas.cz/
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Integrating Social Sciences and Humanities into Teaching about Energy“. CVVM se také 
podílí na aktivitách v rámci Strategií AV21 a realizovalo tak jak projekty základního, tak 
aplikovaného výzkumu, včetně těch provedených v rámci komerční činnosti. 
 
Tabulka 3.12.5.2 – Další výzkumy realizované CVVM v roce 2017 

Téma výzkumu Zadavatel Typ 
Vnímání významných globálních konfliktů 
a jejich důsledků pro českou veřejnost 

Mgr. et Mrg. Paulína Tabery Strategie AV21: Globální 
konflikty a lokální souvislosti: 
kulturní a společenské výzvy 

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

Mgr. Naděžda Čadová Strategie AV21: 
Paměť v digitálním věku 

Pořízení databáze sociálně-geografických 
ukazatelů reflektujících postoje obyvatel 
Česka 

PřF UK Zakázka 

Norské fondy z pohledu české veřejnosti Velvyslanectví Norského 
království v Praze 

Zakázka 

Analýza postavení migrantů a migrantek na 
území hl. m. Prahy 

Mgr. Yana Leontiyeva, Ph.D.  Zakázka 

Analýza bariér a strategie podpory 
genderové rovnosti ve vědě a výzkum  

PhDr. Marta Vohlídalová, Ph.D. Projekt (MPSV) 

Sociální aspekty jaderné energetiky Mgr. Martin Ďurďovič, Ph.D. Strategie AV21: Systémy pro 
jadernou energetiku 

Spotřeba a plýtvání potravinami jako 
sociální problém   

RNDr. Tomáš Kostelecký, Ph.D. Strategie AV21: Potraviny pro 
budoucnost 

Qualitas – Kvalitní život v nemoci i ve 
zdraví 

doc. PhDr. Dana Hamplová, 
Ph.D. 
 

Strategie AV21: Kvalitní život 
ve zdraví i nemoci 

Skupinová diskuse k tématu náboženství PřF UK Zakázka 
Výzkum FF UK FF UK 

 
Zakázka 

Identifikace názorových vůdců na 
sociálních médiích – pilotní projekt v okolí 
Čadského jezera 

Lékaři bez hranic Zakázka 

Česká volební studie 2017 Fakulta sociálních studií 
Masarykovy univerzity a 
katedra politologie a 
evropských studií Univerzity 
Palackého v Olomouci 

Zakázka 

CSDA Research Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. Projekt (MŠMT) 
Obyvatelé Česka – jejich vztah k půdě a 
jejich znalosti o půdě 

Mgr. Věra Patočková, M.A., Ph.D. 
 

Strategie AV21: Rozmanitost 
života a zdraví ekosystémů 

Lesy pohledem české veřejnosti: jak mají 
vypadat a jak se v nich má hospodařit 
 

PhDr. Jana Stachová, Ph.D. 
 

Strategie AV21: Rozmanitost 
života a zdraví ekosystémů 

Obraz ČSÚ u české veřejnosti 2017 Český statistický úřad Zakázka 
Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
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Publikační aktivity 
 
Časopis Naše společnost 
CVVM vydává odborný recenzovaný časopis Naše společnost (ISSN 1214-438X), který 
je obsahově zaměřen zejména na problematiku veřejného mínění v České republice. 
V roce 2017 byla vydána dvě pravidelná čísla časopisu (14. ročník) – č. 1/2017 
a č. 2/2017, obě v nákladu 400 výtisků. Obě čísla byla následně po svém vydání 
distribuována do knihoven, na univerzitní pracoviště, na vybraná gymnázia, vědecké 
instituce, médiím, politickým institucím a soukromým zájemcům. Elektronické verze 
článků jsou volně ke stažení na webových stránkách CVVM 
(https://cvvm.soc.cas.cz/cz/casopis-nase-spolecnost).  
 
Vystoupení v médiích 
Výsledky průzkumů projektu Naše společnost byly i v roce 2017 pracovníky CVVM 
pravidelně prezentovány a komentovány ve všech druzích médií (viz Vybraná 
vystoupení v médiích a tabulku 3.11.5.3). 
 
Vybraná vystoupení v médiích: 

• Je vzpoura proti průzkumům veřejného mínění vzpourou proti elitám? ČRo Plus, 
6. 1. 2017 (Paulína Tabery) 

• Babišův prezident. ČT1, 168 hodin, 5. 3. 2017 (Jan Červenka) 
• Budoucnost sociální demokracie. ČT24, Události, komentáře, 26. 5. 2017 (Jan 

Červenka) 
• Předvolební situace v ČSSD. ČT24, Studio 6, 15. 6. 2017 (Jan Červenka) 
• Agentury věští lidovcům a STAN neúspěch. Lidé o koalici nevědí, rozhodují se ale 

na poslední chvíli. Aktuálně.cz, 28. 6. 2017 (Jan Červenka) 
• Klíčová otázka voleb: Komu to hodí nerozhodnutí? Respekt, 14. 10. 2017 (Jan 

Červenka) 
• Srovnávat důvěru v armádu, tisk i internet má smysl, důležité jsou trendy, říká 

šéfka CVVM. Aktuálně.cz, 3. 12. 2017 (Paulína Tabery) 
• Rozdělení Československa vnímají Češi i Slováci smířlivěji. Novinky.cz, 

4. 12. 2017 (Paulína Tabery) 
• Slováci a Česi neodpustili politikom rozdelenie ČSFR bez referenda. Teraz.sk, 

4. 12. 2017 (Paulína Tabery) 
• Výzkum: O Československu měli rozhodnout lidé, pro mladé je to historie. 

iDNES.cz, 5. 12. 2017 (Paulína Tabery) 
• Drahoš jako hlavní soupeř Zemana: Kampaň dobře načasoval, pomohla mu média, 

říká autor výzkumů z CVVM. Hospodářské noviny, 13. 12. 2017 (Jan Červenka) 
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Tabulka 3.12.5.3 – CVVM v médiích v roce 2017 

 On-line Tisk Televize Rozhlas Ostatní Celkem 

Leden 137 25 4 3 3 172 
Únor 132 28 10 16 2 188 
Březen 263 54 5 29 40 391 
Duben 157 38 4 4 17 220 
Květen 194 42 11 13 7 267 
Červen 264 74 8 20 10 376 
Červenec 150 23 8 7 8 196 
Srpen 145 23 2 6 3 179 
Září 161 28 2 2 4 197 
Říjen 279 60 3 12 9 363 
Listopad 175 28 1 11 8 223 
Prosinec 174 28 5 9 7 223 
Celkem 2231 451 63 132 118 2995 
Zdroj: Monitoring médií, Monitora – https://media.monitora.cz, Česká republika pro Sociologický 
ústav AV ČR, v.v.i. 

3.12.6 Národní kontaktní centrum – gender a věda (NKC – gender a věda) 
 

Národní kontaktní centrum – gender a věda (NKC – gender 
a věda) v ČR zajišťuje implementaci Priority 4 genderová 
rovnost a genderový mainstreaming Evropského 
výzkumného prostoru a zabezpečuje funkce národního 
kontaktního bodu pro oblast genderové rovnosti a 
genderového mainstreamingu v Horizontu 2020. 

Spolupracuje na zavádění kulturní a institucionální změny pro genderovou rovnost 
v českých vysokoškolských a výzkumných institucích a pro tento účel založilo Pracovní 
skupinu pro změnu. Oddělení zvyšuje povědomí o genderové problematice ve vědě a 
zviditelňuje vědkyně a jejich práci. Prostřednictvím mentoringových programů motivuje 
dívky ke vstupu do přírodních a technických věd a podporuje začínající vědkyně a vědce 
v rozvoji vědeckých kariér. Vydává také popularizační publikace a elektronický měsíčník 
newsletter, který je distribuován na více než 3 000 adres. NKC – gender a věda též 
zabezpečuje mezinárodní spolupráci v ERA prioritě 4. 
 
Vedoucí oddělení NKC – gender a věda Mgr. Marcela Linková, Ph.D., byla v září 2017 
zvolena předsedkyní ERAC Standing Working Group on Gender in Research and 
Innovation, poradní skupiny Rady EU a Evropské komise, která navazuje na činnost 
Helsinki Group on Gender in Research and Innovation. Pod jejím vedením byla v roce 
2017 připravena pozice ke střednědobému hodnocení Horizontu 2020 a dalšímu 
rámcovému programu, byla dokončena Guidance to facilitate the implementation of 
targets to promote gender equality in research and innovation a byla připravena 

 

https://media.monitora.cz/
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společná zpráva SFIC a SWG GRI Joint guidelines on a gender perspective for 
international cooperation in STI – step for exploring the current situation on national 
and organisational level. 
 
Mentoringový program pro středoškolské studentky se zájmem o vysokoškolské 
studium technických a přírodních věd 
V roce 2017 proběhl 7. ročník mentoringového programu pro středoškolačky, jehož 
cílem bylo podpořit dívky ve studiu vysokoškolských oborů technického zaměření. 
S ohledem na rostoucí počet aktivit samotných vysokých škol zaměřených na zvýšení 
atraktivity technických oborů pro středoškolačky (např. ČVUT – Holky pozor, VUT 
v Brně – Sem patřím) byl mentoringový programu v roce 2017 ukončen. Sedmý ročník 
absolvovalo 29 středoškolaček z 21 středních škol z celé ČR. Tyto středoškolačky 

spolupracovaly s 25 mentorkami, studentkami 
pražského Českého vysokého učení technického, 
České zemědělské univerzity a Univerzity Karlovy 
(Matematicko-fyzikální fakulty a Přírodovědecké 
fakulty), Masarykovy univerzity v Brně, Vysokého 
učení technického v Brně, Univerzity Palackého 
v Olomouci a Západočeské univerzity v Plzni 
(Fakulty aplikovaných věd). 

 
Mentoringový program pro začínající vědkyně a 
vědce 
V roce 2017 proběhl další ročník mentoringového 
programu pro začínající vědkyně a vědce, jehož 
hlavním cílem je podpora profesního rozvoje 
(post)doktorandek a (post)doktorandů, pomoc 
s rozjezdem vědecké kariéry a ujasněním si jejího 
směřování. Programu se zúčastnilo 164 mentees, 
z toho 126 žen a 38 mužů. Mezi mentees bylo 42 
studujících v doktorských studijních programech a 12 
osob v postdoktorské fázi kariéry. 25 mentees působí 
v sociálněvědních a humanitních oborech a 29 
mentees v oborech přírodovědných či technických. V roce 2017 byla též v českém a 

anglickém jazyce připravena publikace Mentoring: co 
v příručkách nenajdete. 
 
Kulturní a institucionální změna pro genderovou rovnost ve 
výzkumných a vysokoškolských organizacích 
V roce 2017 oddělení poskytovalo podporu výzkumným a 
vysokoškolským institucím, které systematicky řeší genderovou 
rovnost na svých pracovištích, a to prostřednictvím 
individuálních konzultací a organizováním seminářů pro 
Pracovní skupinu pro změnu, která čítá více než 50 členů a 
členek. V roce 2017 proběhly čtyři semináře. Vznikla nová 
metodika Genderová rovnost ve vaší výzkumné instituci: Jak na 
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to. Kulturní a institucionální změna. Poskytuje praktické návody a doporučení, jak začít 
se systematickou podporou genderové rovnosti ve výzkumné organizaci, a obsahuje 
příklady nástrojů a opatření i příklady dobré praxe z ČR i ze zahraničí. Publikace je 
dostupná v tištěné i elektronické podobě.   
 
Cena Milady Paulové 

V roce 2017 proběhl 9. ročník udílení ceny za celoživotní 
přínos české vědkyni, kterou po organizační stránce 
zašťituje NKC – gender a věda a kterou udílí Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy. Cenu Milady Paulové za 
celoživotní přínos rozvoji oboru v oblasti klinické 
medicíny v roce 2017 získala prof. MUDr. Jiřina 
Bartůňková, DrSc., MBA, z 2. LF UK. Laureátka se zabývá 
poruchami imunity a z nich vyplývajícími nemocemi. 
V oblasti nádorové imunologie například spolu s týmem 

vyvinula vakcínu, která je vyráběna z bílých krvinek nemocné/ho. Látka získala patent a 
nyní se testuje u několika typů nádorů v různých stádiích vyvoje. 
 
Popularizace a komunikace vědy 
Na 5. výroční přednášce NKC – gender a věda, která 
se konala 10. 2. 2017 v Galerii Lucerna, se 
s posluchači o své zkušenosti s budováním pracovní 
kariéry a zejména s tématem svého výzkumu 
podělila Kateřina Lišková z Fakulty sociálních studií 
Masarykovy univerzity v Brně. Přednáška s názvem 
(S)expertíza: O výzkumu sexuality a akademické 
kariéře přilákala vysoký počet diváků a divaček. 
 
V pátek 6. 10. 2017 proběhla jako součást Noci vědců a vědkyň diskuse Jako na 
houpačce: Sociální mobilita žen v ČR, která se věnovala tématu ženské chudoby. 
Diskutovali: Saša Uhlová, Radek Hábl, Emílie Horáčková a moderovala Linda Sokačová. 
Záznam je k dispozici zde: https://www.youtube.com/watch?v=UKMMIJlK5YM. 
 
V rámci Týdne vědy a techniky AV ČR byla uspořádána debata o genderové 
perspektivě a výzkumu ve veřejných politikách. Ačkoli je u nás genderový výzkum často 
vnímán jako import ideologie z USA, případně z Bruselu, je z výzkumů, které probíhají už 
několik desítek let, zřejmé, že genderová dimenze je pro porozumění sociální realitě a 

pro veřejné politiky naprosto klíčová. V 
České republice ale tyto výzkumy často 
ignorujeme, a to jak ve veřejné diskuzi, 
tak do značné míry v akademické obci. 
Přitom přínosné a důležité výzkumy se 
dělají i u nás. O co přicházíme jako 

https://www.youtube.com/watch?v=UKMMIJlK5YM
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společnost, když náš zrak zastiňuje genderová slepota? Záznam diskuze je k dispozici na 
Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=8_bDAYinudg). 
 
Popularizace a propagace témat, jimiž se NKC – gender a věda zabývá, probíhá také 
prostřednictvím elektronického měsíčníku newsletter – www.zenyaveda.cz/prectete-
si/newsletter, který odebírají více než tři tisícovky osob, facebookových stránek 
www.facebook.com/NKCgenderaveda, Twitter účtu twitter.com/NKC_CZ, LinkedIn účtu 
a prostřednictvím kanálu Youtube na www.youtube.com/user/NKCzenyaveda. 
 
Členství a síťování NKC – gender a věda  
Členství v mezinárodních sítích a iniciativách: At Gender; Evropská síť mentoringových 
projektů pro ženy ve vědě a výzkumu EUMENT-net; Evropská platforma pro ženy a vědu 
(European Platform for Women and Science, EPWS); RINGS International Research 
Association of Institutions of Advanced Gender Studies.  
 

3.12.7 CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) 
 
CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) je společná 
bibliografická databáze zemí visegrádské čtyřky (V4), jejímž cílem je prezentovat 
vědecké výsledky z humanitních a společenskovědních oborů dosažené v členských 
zemích V4 na celosvětové úrovni prostřednictvím společné internetové databáze. 
Projekt vznikl na základě společné deklarace předsedů Akademií věd České republiky, 
Maďarska, Polska a Slovenska, přijaté v Praze dne 30. 10. 2003. Funkcí šéfredaktora 
CEJSH je na základě ustavující deklarace pověřován vždy zástupce Polské akademie věd, 
od roku 2011 tuto funkci vykonává Dr. Miłosz Sosnowski, Biblioteka Kórnicka PAN, 
Poznań.  
Akademie věd ČR do mezinárodní redakční rady nominuje vždy jednoho člena 
Akademické rady. Na počátku roku 2017 tuto funkci vykonával prof. PhDr. Pavel 
Janoušek, CSc., od 28. 6. 2017 byla touto funkcí nově pověřena PhDr. Markéta Pravdová, 
Ph.D., MBA. Výkonná redakce CEJSH pro ČR působí od roku 2007 v Tiskovém a edičním 
oddělení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Za Českou republiku výkonnou redakci 
realizuje od roku 2007 RNDr. Darina Vystrčilová. 
  
Kromě vydavatelů ze zakládajících zemí V4 se ke spolupráci na základě individuálních 
smluv postupně přidali vydavatelé z Bosny a Hercegoviny, Estonska, Litvy, Lotyšska, 
Slovinska, Srbska a Ukrajiny. 

http://www.zenyaveda.cz/prectete-si/newsletter
http://www.zenyaveda.cz/prectete-si/newsletter
http://www.facebook.com/NKCgenderaveda
https://twitter.com/NKC_CZ
https://www.linkedin.com/company/2705239?trk=tyah&trkInfo=tarId%3A1407323738948%2Ctas%3Agender%20science%2Cidx%3A1-2-2
http://www.youtube.com/user/NKCzenyaveda
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Obrázek 3.12.7.1 – Webová stránka CEJSH – ukázka záznamu článku a nástrojů pro 
procházení a filtrování dat, http://cejsh.icm.edu.pl/ 

    
 
Zdroj: Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw 
 
Od roku 2010, kdy bylo úložiště CEJSH začleněno do platformy YADDA (Polské 
softwarové platformy pro vytváření digitálních úložišť dat), prošel celý systém postupně 
několika technickými změnami, díky nimž se podstatně zlepšily jeho technické 
parametry, a rozšířil se rozsah dat, která je možno ukládat. Vydavatelé časopisů 
s otevřeným přístupem mohou nově plné texty ukládat přímo do úložiště CEJSH, takže 
CEJSH nyní zčásti slouží i jako databáze plnotextová. Vývoj a správu dat zajišťuje ICM 
UW (Mezioborové centrum pro matematické a počítačové modelování Varšavské 
univerzity), jehož pracovníci poskytují technickou podporu národním redakcím CEJSH a 
jejich prostřednictvím všem uživatelům. Webové rozhraní CEJSH nabízí nástroje pro 
vyhledávání podle názvů článků, autorů, klíčových slov, citací, názvů časopisů, ročníků či 
vyhledáváním zvoleného řetězce v jakémkoli poli. Kromě toho lze užívat nástroje pro 
procházení podle časopisů, klíčových slov či autorů, pro filtrování či řazení podle 
zvolených parametrů. Každý záznam zahrnuje název článku v původním jazyce a 
v anglickém překladu, anglický abstrakt a klíčová slova, základní bibliografické údaje, 
kromě toho může obsahovat odkaz na plný text a další údaje, jako např. identifikátory 
publikace, abstrakty a klíčová slova v dalších jazycích, citace apod. (viz obr. 3.12.7.1). 
Záznamy jsou v současné době dostupné nejen z webové stránky CEJSH, ale také 
z polské digitální knihovny Centrum otwartej nauky http://bibliotekanauki.ceon.pl, 
http://yadda.icm.edu.pl. V rámci spolupráce s KNAV byla databáze CEJSH zařazena také 
mezi informační zdroje Digital humanities https://www.lib.cas.cz/dh/zdroje/. 
Počet časopisů registrovaných v CEJSH významně narůstal zejména od listopadu 2011, 
kdy polské ministerstvo pro vědu a vysoké školství zařadilo CEJSH mezi 17 vybraných 
referenčních databází významných z hlediska hodnocení časopisů, a v roce 2017 již čítal 
zhruba 1 400 titulů.   

http://cejsh.icm.edu.pl/
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Činnost české redakce CEJSH v roce 2017 
 
Celkový počet časopisů registrovaných v CEJSH prostřednictvím české redakce CEJSH 
činil v roce 2017 celkem 67, z toho 32 časopisů vydávají pracoviště AV ČR, zbývajících 
35 univerzitní pracoviště nebo další subjekty. Nově byly v roce 2017 zaregistrovány dva 
časopisy: Česká kriminologie vydávaná Českou kriminologickou společností a Pro-Fil. 
Internetový časopis pro filozofii vydávaný Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity 
v Brně. Vyřízení dalších dvou žádostí, které došly koncem roku 2017, bylo odloženo do 
vyjasnění budoucího mezinárodního uspořádání CEJSH.  
Pro většinu časopisů vydávaných ústavy AV ČR jsou data – od roku 2016 zpracovávaná 
v programu ProArc –, stahována přímo z Digitální knihovny AV ČR na základě dohody 
uzavřené s Knihovnou AV ČR, v.v.i., v r. 2008. Data z druhé poloviny časopisů, převážně 
z těch, které vydávají univerzitní pracoviště a další externí subjekty, jsou nadále 
zadávána pomocí systému DeskLight, vyvinutým ICM Varšavské univerzity. V roce 2017 
byly českou redakcí do CEJSH vloženy záznamy o 1 509 článcích, což je přibližně stejné 
množství jako v roce předchozím (obr. 3.12.7.2).  
 
Obrázek 3.12.7.2 – Počet nových záznamů vložených prostřednictvím české redakce 
CEJSH v letech 2004–2017 

 
Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
 
Vedle této agendy česká redakce v červnu 2017 připravila článek „Zařazování časopisů 
do databáze CEJSH“, který byl publikován v bulletinu Knihovny AV ČR, v.v.i., Informace č. 
2/2017, (https://www.lib.cas.cz/publikacni-cinnost/vlastni-publikacni-cinnost-knav/ 
zpravodaj-informace/), dále připravila materiál pro 4. zasedání Akademické rady AV ČR, 
konané 21. 6. 2017, na jehož základě byla v souvislosti s volbou nové Akademické rady 
AV ČR jmenována novou zástupkyní AV ČR v Mezinárodní redakční radě CEJSH 
PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA, dále podklady pro jednání předsedkyně AV ČR 
prof. RNDr. Evy Zažímalové, CSc., na Fóru akademií věd V4, které se konalo 26.–

https://www.lib.cas.cz/publikacni-cinnost/vlastni-publikacni-cinnost-knav/%20zpravodaj-informace/
https://www.lib.cas.cz/publikacni-cinnost/vlastni-publikacni-cinnost-knav/%20zpravodaj-informace/
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27. 9. 2017 ve Varšavě, a poté 30. 10. 2017 navazující materiál zahrnující hodnocení 
současného stavu CEJSH a nastínění možného dalšího postupu.  
Využití databáze 
 
Návštěvnost stránek od spuštění webové stránky databáze CEJSH neustále narůstá, 
zvláště velký nárůst je patrný od jejího začlenění do platformy YADDA. Statistika 
přístupů (http://cejsh.icm.edu.pl/stats) ukazuje, že v prosinci 2017 se v průměru 
uskutečnilo 12 016 návštěv webových stránek CEJSH denně, což je více než 
desetinásobný nárůst oproti roku 2012, kdy to bylo 933 návštěv denně. Z 
obrázku 3.12.7.3 je navíc patrné, že k webu CEJSH přistupují s různou intenzitou 
uživatelé prakticky z celého světa, databáze CEJSH tak plní cíl „prezentovat vědecké 
výsledky z humanitních a společenskovědních oborů dosažené v členských zemích V4 na 
celosvětové úrovni“, s nímž byla v r. 2003 založena. 
 

3.12.8 Mezinárodní program sociálního výzkumu ISSP 
 
ISSP (International Social Survey Programme) je dlouhodobý mezinárodní program 
výzkumných sociologických šetření, který byl zahájen v roce 1984. Z původních čtyř 
členských zemí se do současnosti jejich počet postupně rozšířil na téměř 50. Každoročně 
je organizováno vzájemně srovnatelné dotazovací šetření na stanovené téma, témata se 
pravidelně opakují. Výzkumy ISSP tak kombinují mezinárodní a časovou perspektivu 
komparace a sledují vývoj postojů ve významných tematických oblastech 
(www.issp.org). 
Jedním z výstupů programu je celosvětově nejrozsáhlejší databáze mezinárodně 
srovnatelných dat z postojových šetření, která je veřejně přístupná pro účely 
nekomerčního výzkumu a výuky. Spojené mezinárodní soubory primárních dat jsou 
dostupné v mezinárodním archivu ISSP (GESIS, Německo, 
http://www.gesis.org/en/issp/home/). V Českém sociálněvědním datovém archivu 
(ČSDA) Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., (archiv.soc.cas.cz) jsou zpřístupněny 
kompletní české datové soubory. 
 
Česká republika v programu ISSP 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., od roku 1991 zajišťuje českou účast v ISSP a od roku 
1992 nepřetržitě realizuje jednotlivá šetření výzkumného programu v České republice 
(šetření ISSP 1992 bylo ještě provedeno jako československé). Reprezentativní šetření 
dospělé populace jsou založena na pravděpodobnostních metodách výběru a jsou 
organizována v rámci jednotlivých grantových projektů, které vedle sběru dat řeší 
vlastní výzkumná témata. SOÚ AV ČR, v.v.i., se také aktivně účastní organizace 
mezinárodního programu. V letech 2004–2007 byla Česká republika členem ISSP 
Steering Commitee a podílela se na vedení programu. Experti SOÚ AV ČR, v.v.i., 
se účastní činnosti řady pracovních skupin připravujících jednotlivé moduly výzkumu.  

http://www.issp.org/
http://www.gesis.org/en/issp/home/
http://archiv.soc.cas.cz/
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V roce 2017 bylo realizováno šetření Sociální sítě (ISSP 2017 Social Networks) a česká 
data z modulu Role vlády (ISSP 2015 Role of the Government V) byla integrována do 
mezinárodní databáze ISSP. Členové týmu ze SOÚ AV ČR, v.v.i., se podíleli na činnosti 
pracovní skupiny Drafting Group ISSP 2018 on Religion a vedli pracovní skupinu ISSP 
Translation Group. 
 
Tabulka 3.12.8.1 – Témata a roky šetřených modulů ISSP 
Téma Rok šetření 
Role vlády 1985, 1990, 1996, 2006, 2016 
Sociální sítě 1986, 2017 
Sociální vztahy a systémy podpory 2001 
Sociální nerovnosti 1987, 1992, 1999, 2009 (2019) 
Rodina a genderové role 1988, 1994, 2002, 2012 
Pracovní orientace 1989, 1997, 2005, 2015 
Náboženství 1991, 1998, 2008 (2018) 
Životní prostředí 1993, 2000, 2010 
Národní identita 1995, 2003, 2013 
Občanství 2004, 2014 
Volný čas a sport 2007 
Zdraví 2011 
Zdroj: ISSP, www.issp.org 
Poznámka: Česká republika se zúčastnila v letech zvýrazněných podtržením a tučným písmem. 
Šetření v letech vyznačených kurzívou jsou v přípravě. Šetření ISSP v jednotlivých zemích mohou 
probíhat od podzimu předchozího roku do jara roku následujícího po roku stanoveném pro daný 
modul. Mezinárodní datové soubory jsou zpřístupňovány se zpožděním, přibližně druhý rok na jaře 
po roku daného modulu. 
 

3.12.9 Distribuce publikací 
 
Publikace vydávané v SOÚ AV ČR, 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. Jsou 
distribuovány Tiskovým a edičním oddělením SOÚ AV ČR, v.v.i., a dalšími distribučními 
sítěmi. 
 

 

http://www.issp.org/
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4. PERSONÁLNÍ CHARAKTERISTIKA 

4.1 Personální zabezpečení výzkumné činnosti 
 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., měl při přepočtu fyzického počtu pracovníků na úvazek 
1,00 v roce 2017 v průměru 96,681 zaměstnanců. 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 96,68 pracovníků činil podíl atestovaných pracovníků dle Kariérního 
řádu 56,56 % (54,68 pracovníků) a podíl ostatních pracovníků činil 43,44 % (42 
pracovníků). Podrobné zastoupení pracovníků v jednotlivých kategoriích znázorňuje 
obrázek 4.1.1 a 4.1.2 a tabulka 4.1.1. 
 
Obrázek 4.1.1 – Struktura pracovníků dle kategorií v roce 2017, atestovaní 
pracovníci a pracovnice, v % 

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

                                                        
1 Přepočet fyzického počtu pracovníků na úvazek 1,00 se vypočítal jako součet odpracovaných hodin za rok 2017 
dělený fondem pracovní doby (do tohoto počtu nejsou zahrnuti pracovníci a pracovnice v mimoevidenčním stavu). 
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Obrázek 4.1.2 – Struktura pracovníků dle kategorií v roce 2017, pracovníci a 
pracovnice nepodléhající atestacím, v % 

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

Tabulka 4.1.1 – Struktura zaměstnanců Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., podle 
dosaženého kvalifikačního stupně dle Kariérního řádu v roce 2017 

Kvalifikační stupeň počet % 
Atestovaní pracovníci  54,68 56,56% 
5. Vedoucí vědecký pracovník 8,20 8,48% 
4. Vědecký pracovník 12,32 12,74% 
3b. Vědecký asistent 9,77 10,11% 
3a. Postdoktorand 10,94 11,32% 
2. Doktorand 13,45 13,91% 
1. Odborný pracovník VaV  0,00 0,00% 
Nepodléhající atestacím 42,00 43,44% 
5. Odborný pracovník – VŠ  31,93 33,03% 
4. Odborný pracovník – SŠ  1,17 1,21% 
3. Technicko-hospodářský pracovník 7,91 8,18% 
2. Dělnické profese 0,99 1,02% 

Celkem 96,68 100,00% 

Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
Poznámka: N = 96,68 pracovníků (průměrný přepočtený počet za rok 2017 při přepočtu 
fyzického počtu pracovníků na úvazek 1,00) 
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Pracovníci zařazení v kategoriích výzkumný pracovník a odborný pracovník se dle 
Kariérního řádu na základě atestačních řízení řadí do kvalifikačních stupňů. Kategorie 
výzkumný pracovník se dále člení na kvalifikační stupně vedoucí vědecký pracovník, 
vědecký pracovník, vědecký asistent a postdoktorand. Kategorie odborný pracovník se 
člení na kvalifikační stupeň doktorand a odborný pracovník výzkumu a vývoje. 
 
Z pohledu věkové struktury v průměrném přepočteném počtu pracovníků 
je Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., řazen mezi pracoviště AV ČR s mladší věkovou 
strukturou. V Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i., bylo v roce 2017 60,8 % pracovníků ve 
věku do 40 let včetně (17,25 % ve věku do 30 let, 43,55 % ve věku 31–40 let), 23,62 % 
tvořili pracovníci ve věku 41–50 let, 9,87 % pracovníci ve věku 51–60 let a 5,71 % 
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 v roce 2017, absolutní 
počty 

Věková 
struktura 

věk do 30 
let 

31–40 41–50 51–60 nad 60 let celkem 

Muži 3,96 10,77 10,11 2,2 2,3 29,34 
Ženy 12,72 31,33 12,73 7,34 3,22 67,34 
Celkem 16,68 42,1 22,84 9,54 5,52 96,68 
Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
Poznámka: N = 96,68 pracovníků (průměrný přepočtený počet za rok 2017 při přepočtu 
fyzického počtu pracovníků na úvazek 1,00) 
 
Také z demografického pohledu, kdy neuvažujeme o průměrném přepočteném počtu 
pracovníků, ale použijeme statický pohled k 31. 12. 2017, tvoří pracovníci 
Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., mladou věkovou strukturu (uvádějí se počty 
fyzických osob bez ohledu na úvazek a uváděni jsou zde i pracovníci a pracovnice v 
mimoevidenčním stavu). Z následujícího obrázku 4.1.3., který znázorňuje pracovníky 
a pracovnice po pětiletých věkových skupinách, je vidět, že výrazně větší podíl 
pracovníků tvořily ženy, a to 71,64 % (96 pracovnic), zatímco muži představovali 
28,36 % (38 pracovníků). Největší zastoupení žen bylo ve věku 35–39 let (29 pracovnic) 
a u mužů bylo největší zastoupení ve věku 40–44 let (9 pracovníků). Celkem do 40 let 
věku je 62,5 % žen a 50 % mužů. Průměrný věk žen byl 38,33 let a mužů 41,47 let. 
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Obrázek 4.1.3 – Pracovnice a pracovníci SOÚ AV ČR, v.v.i., podle pohlaví a věku 
k 31. 12. 2017, absolutní četnosti 

 
Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
Poznámka: N = 134 pracovníků a pracovnic (fyzický počet k 31. 12. 2017 včetně pracovníků a 
pracovnic v mimoevidenčním stavu) 
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5. HOSPODÁŘSKÉ POSTAVENÍ 
 
Tato část výroční zprávy poskytuje finanční informace o skutečnostech, které jsou 
významné 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 2017 Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., uskutečňoval hlavní činnost s rozpočtem 
107 106 tis. Kč. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., nemá další a vedlejší činnost. 
 
Obrázek 5.1.1 – Struktura financování hlavní činnosti v roce 2017 

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

Struktura financování činnosti Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., byla tvořena 
institucionální dotací od zřizovatele v celkové výši 48 150 tis. Kč, která se dále dělí dle 
charakteru na podporu VO – dlouhodobý koncepční rozvoj v celkové výši 36 968 tis. Kč – 
a dotaci na činnost v celkové výši 11 182 tis. Kč. Dotace na činnost byla určena 
především na financování výzkumný programů a projektů podporovaných v rámci 
AV ČR, viz kapitola 3.2, dále na zajištění kofinancování projektu uděleného z EU (EK), na 
krytí nákladné údržby areálu Jilská–Husova, udělené Prémie Otto Wichterleho aj. 
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Dále strukturu financování tvoří dotace od tuzemských poskytovatelů projektů z ČR 
v celkové výši 43 071 tis. Kč na řešení 18 projektů ve výši 34 768 tis. Kč (viz 
Tabulka 3.4.1) a pěti projektů v rámci Operačních programu Zaměstnanost a Výzkum, 
vývoj a vzdělávání ve výši 8 304 tis. Kč (viz Tabulka 3.4.3). Dotace od zahraničních 
poskytovatelů (dotace z EU/EHP) v celkové výši 4 725 tis. Kč byla čerpána na řešení 11 
projektů (viz Tabulka 3.4.2). V roce 2017 byl čerpán Fond účelově určených prostředků – 
dotace z předchozích let ve výši 3 364 tis. Kč a ostatní výnosy v celkové výši 7 796 tis. Kč 
(prodej publikací, zakázky hlavní činnosti, odpisy, použití Sociálního fondu atd.).  
 
Investiční dotace v roce 2017 poskytnutá zřizovatelem AV ČR byla udělena v celkové 
výši 2 584 tis. Kč na stavební a projektové práce v Areálu Jilská–Husova (výměna oken 
v čelní fasádě budovy Jilská 1, zateplení vybraných kanceláří, půdní vestavba v podkroví 
objektu Jilská 3) a na pořízení a přístrojového vybavení (zálohovací zařízení, přístroje 
pro sběr dat atd.).  
 
Projektová činnost Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., byla v roce 2017 podpořena 
finančně 37 projekty (bez zapojení v síti v rámci Cost Action) v celkové výši 48 859 
tis. Kč, což činí 45,62 % výnosů (dotace na řešení projektové činnosti je uvedena včetně 
kofinancování projektů z prostředků SOÚ/AV ČR). Projektová činnost byla dále finančně 
podpořena čerpáním FÚUP, tzn. účelovou dotací z roku 2016 ve výši 1 606 tis. Kč.  
 
Hlavními poskytovateli účelové dotace na řešení projektů v roce 2017 byly Grantová 
agentura ČR s poskytnutou dotací ve výši 27 263 tis. Kč na řešení 16 projektů 
a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR s dotací 6 679 tis. Kč na řešení 
pěti projektů. Z Operačního programu Zaměstnanost prostřednictvím MPSV bylo 
poskytnuto 4 140 tis. Kč na řešení čtyř projektů a v rámci Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání bylo na řešení jednoho projektu poskytnuto prostřednictvím 
MŠMT 4 164 tis. Kč. Dále projektovou činnost podpořila Technologická agentura ČR ve 
výši 825 tis. Kč na řešení jednoho projektu. Evropská komise podpořila výzkum dotací 
ve výši 3 843 tis. Kč na řešení pěti projektů v rámci programu H2020 (z toho tři Third 
party), jednoho projektu v rámci 7. rámcového programu, jednoho projektu v rámci 
programu Erasmus+. Dále výzkumnou činnost ve výši 882 tis. Kč podpořil CESSDA ERIC 
(dva projekty) a německá nadace EVZ (jeden projekt).  
 
Povinné kofinancování projektů z TA ČR, GA ČR, OP Z a OP VVV ve výši 1 063 tis. Kč 
financoval SOÚ z udělené dotace VO a na kofinancování projektu programu 7RP poskytla 
institucionální dotaci Akademie věd ČR v celkové výši 196 tis. Kč. 
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Obrázek 5.1.2 – Struktura financování projektové činnosti dle poskytovatelů v roce 
2017 (podíl financování v %) 

 

 

 
Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.; 
Poznámka: data jsou uvedena bez čerpání FÚUP  
 

5.2 Hospodářský výsledek roku 2017 
 
Z hlediska struktury nákladů vynaložil Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., na hlavní činnost 
ústavu náklady v celkové výši 106 955 tis. Kč, z toho věcné náklady činily 30,65 %, 
tj. 32 782 tis. Kč, a osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonného pojištění 
a ostatních zákonných odvodů) 69,35 %, tj. 74 173 tis. Kč. Průměrný výdělek pracovníků 
Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., v roce 2017 činil 42 175 Kč měsíčně. Výnosy byly 
zúčtovány ve výši 107 106 tis. Kč a hospodářský výsledek za rok 2017 činil 151 tis. Kč. 
Podrobnější struktura nákladů a výnosů včetně procentuálního vyjádření je uvedena 
níže v tabulce 5.2.1. 
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Tabulka 5.2.1 – Hospodářský výsledek roku 2017 

Položka rozpočtu v tis. Kč. % 

 Náklady 106 955 100,00% 
Spotřebované nákupy celkem 27 452 25,67% 

  Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných látek 3030 2,83% 

  Opravy a udržování 507 0,47% 

  Náklady na cestovné 2 535 2,37% 

  Náklady na reprezentaci 105 0,10% 

  Ostatní služby 21 275 19,89% 

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 165 0,15% 

  Změna stavu zásob vlastní činnosti 165 0,15% 

Osobní náklady 74 173 69,35% 

  Mzdové náklady 54 824 51,26% 

  Zákonné sociální pojištění 16 808 15,72% 

  Zákonné sociální náklady 2 541 2,38% 

  Ostatní sociální náklady 10 0,01% 

Daně a poplatky 10 0,01% 

Ostatní náklady 2 757 2,58% 

  Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 19 0,02% 

  Kurzové ztráty 413 0,39% 

  Jiné ostatní náklady 2 325 2,17% 

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opr. 
položek celkem 2 085 1,95% 

  Odpisy dlouhodobého majetku 2 073 1,94% 

  Tvorba a použití rezerv a opravných položek 12 0,01% 

Poskytnuté příspěvky 313 0,29% 

Daň z příjmů 313 0,29% 

Výnosy 107 106 100,00% 
Provozní dotace 91 221 85,17% 

Tržby za vlastní výkony a za zboží 3 639 3,40% 

Ostatní výnosy 12 246 11,43% 

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

  Kurzové zisky 193 0,18% 

  Zúčtování fondů 9 324 8,71% 

  Jiné ostatní výnosy 2 707 2,53% 

Hospodářský výsledek před zdaněním 151 0,14% 

Hospodářský výsledek po zdanění  151 0,14% 
 
Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
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6. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ 
 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., má jasně vymezenou oblast výzkumného zaměření, 
adekvátní materiální i technické podmínky pro své fungování a funkční vnitřní 
strukturu. Nejcennějším kapitálem ústavu jsou jeho pracovníci, kteří většinou 
představují domácí špičku ve svých oborech, někteří patří mezi špičku i v rámci 
evropského výzkumného prostoru, což mimo jiné prokazuje i výborné hodnocení jejich 
publikačních aktivit mezinárodními evaluačními komisemi. 
 
Ve střednědobém a dlouhodobém horizontu je předpokládaný budoucí vývoj SOÚ AV ČR, 
v.v.i., silně závislý na rozhodnutích Parlamentu ČR ohledně legislativy upravující jeho 
činnost (především možné změny zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, 
a zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, a každoroční rozhodnutí 
o podobě zákona o státním rozpočtu), Vlády České republiky (především na případných 
zásazích do schváleného státního rozpočtu), Rady pro výzkum, vývoj a inovace 
(především na navržené struktuře rozpočtu na VaVaI a Metodice hodnocení), Akademie 
věd jako zřizovatele ústavu (především na formě interního hodnocení výkonnosti ústavů 
AV ČR a úspěšnosti SOÚ AV ČR, v.v.i., v hodnocení) a na rozhodnutích nejvýznamnějších 
poskytovatelů účelové podpory, jako jsou Grantová agentura ČR a Technologická 
agentura ČR (především rozhodnutích ohledně typu financovaných projektů základního 
a aplikovaného výzkumu a vymezení okruhu potenciálních žadatelů o projekty). V 
proměňujícím se vnějším prostředí musí být příprava SOÚ AV ČR, v.v.i., na možné 
budoucí změny ve finančním a organizačním rámci jeho fungování založena na vědecké 
koncepci ústavu, která rozvoj sociologického poznání společenských jevů, procesů a 
mechanismů opírá o dlouhodobý úspěšný vývoj instituce.  
 

6.1 Zajištění zdrojů pro výzkum 
 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., dlouhodobě usiloval o udržení poměru institucionálního 
financování oproti projektové činnosti a dalším aktivitám a výnosům v rámci hlavní 
činnosti v poměru cca 50 : 50. Od roku 2009 se v důsledku snižování dotace od 
zřizovatele snížil podíl institucionálního financování ústavu pod 50 %. Po finančně 
netypickém roce 2015, kdy Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., organizoval mezinárodní 
konferenci Evropské sociologické asociace, díky čemuž činil poměr institucionální 
dotace oproti projektové činnosti a dalším aktivitám 31 : 69, představovaly roky 2016 a 
2017 do značné míry návrat ke standardnímu stavu, v němž činil poměr institucionální 
dotace k projektové činnosti a dalším aktivitám cca 45 : 55.  
 
V roce 2017 SOÚ AV ČR, v.v.i.,  se úspěšněúčastnil veřejných soutěží, udržel počet 
řešených projektů a především se navýšil celkový objem účelové dotace určené na 
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projektovou činnost, zejména v důsledku realizace velkých šetření (např. ESS, ISSP či 
panelového šetření domácností). 

Graf 6.1 – Struktura financování v letech 2007–2017, v tis. Kč  

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

 

6.2 Projektová činnost 
 
Stejně jako v minulých letech bude i v budoucnosti fungování Sociologického ústavu AV 
ČR, v.v.i., závislé na schopnosti jeho pracovníků získávat grantovou podporu pro své 
výzkumné projekty. Během roku 2017 byly rovněž podávány další žádosti o podporu 
grantových projektů, které by měly doplnit vědecký program ústavu v následujících 
letech.  
Celkem bylo podáno 29 návrhů projektů k financování u poskytovatelů z ČR (GA ČR, 
MŠMT ČR, MK ČR, TA ČR), v rámci Operačních programů (OP VVV), i ze zahraničí v rámci 
programů EC (Horizon 2020, HERA, COST) a ostatní zahraniční programy (Visegrad 
Fund, CESSDA ERIC). SOÚ AV ČR, v.v.i., úspěšně aplikoval ve veřejných soutěžích a získal 
13 projektů s počátkem řešení v roce 2018 (z toho šest projektů GA ČR, jeden projekt v 
rámci OP VVV, dva projekty z MK ČR program NAKI II a dva projekty v rámci programu 
ÉTA TA ČR, dva projekty CESSDA ERIC). Dále z podaných návrhů z roku 2016 byl udělen 
projekt v rámci programu NORFACE ERA-NET.  
Ačkoliv je úspěšnost grantových návrhů podávaných pracovníky SOÚ AV ČR, v.v.i., 
různým potenciálním poskytovatelům zpravidla nadprůměrná a v roce 2017 se oproti 
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předcházejícím letům ještě zvýšila, je procento úspěšných grantových žádostí méně než 
poloviční; v roce 2017 činila úspěšnost 44,8 %. Proto je i v budoucnu třeba podávat 
podstatně více grantových žádostí, než jaká je reálná potřeba projektového financování. 
 

6.3 Mezinárodní spolupráce 
 
V roce 2017 se úspěšně rozvíjela činnost Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., v oblasti 
mezinárodní spolupráce, a to jak v rámci společných mezinárodních či bilaterálních 
projektů, tak v rámci dalších vědeckých aktivit. V této činnosti je třeba i nadále 
pokračovat. Důležité je podporovat organizační aktivity pracovníků v mezinárodních 
vědeckých asociacích jako ESA, IPSA, ISA, ECPR. Mgr. Marcela Linková, Ph.D., bude v roce 
2018 působit ve funkci předsedkyně Helsinki Group on Gender in Research and 
Innovation, poradní skupiny Evropské komise a výboru ERAC, do níž byla zvolena v roce 
2016. Významným počinem mezinárodní spolupráce bude realizace projektu H2020 
GENFERACTION – GENDer equality in the ERA Community To Innovate policy 
implementatiON, jehož mezinárodní koordinátorkou je Mgr. Marcela Linková, Ph.D. 
Významným počinem na poli mezinárodní spolupráce bylo rovněž získání finanční 
podpory z programu Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků (OP VVV), která v 
roce 2018 umožní třem juniorním a jedné seniorní výzkumné pracovnici ústavu odjet v 
roce 2018 na dlouhodobou stáž na prestižní zahraniční pracoviště. Ústav chce být i v 
budoucnu atraktivním pracovištěm, které je připravené přijímat zahraniční studenty, 
doktorandy i výzkumníky na studijní pobyty a odborné práce a navázat tak na úspěšnou 
praxi z minulých let. SOÚ AV ČR, v.v.i., bude i nadále zajišťovat účast ČR v mezinárodním 
programu sociálního výzkumu ISSP, který je nejrozsáhlejším kontinuálním 
mezinárodním programem postojových šetření na světě. Ústav bude pokračovat i ve 
spolupráci na budování evropské výzkumné infrastruktury European Social Survey 
(ESS), která je podpořena projektem MŠMT ČR „Český národní uzel ESS (European 
Social Survey)“. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., bude i v budoucnu zajišťovat provoz 
veřejně přístupné národní datové infrastruktury pro sociálněvědní výzkum – Českého 
sociálněvědního datového archivu (ČSDA). Archiv je zapojen do evropské sítě datových 
organizací CESSDA a v rámci projektu s podporou MŠMT a procesu budování velkých 
evropských infrastruktur ESFRI se podílí na budování jednotného evropského systému 
datových služeb CESSDA.   
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7. AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
A V OBLASTI PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ 

7.1 Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí 
 

a. Aktivity v oblasti poskytování informací z výzkumů veřejného mínění 

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., vzhledem ke svému účelu veřejné výzkumné instituce 
zaměřené na oblast sociálního výzkumu, nerealizuje přímou činnost v oblasti ochrany 
životního prostředí. Vyvíjí ovšem aktivity, které s touto oblastí souvisejí, a to zejména 
realizaci výzkumů veřejného mínění ve vztahu k životnímu prostředí jako takovému a k 
jeho ochraně. Bezplatné poskytování výsledků výzkumu zainteresovaným aktérům je 
pravidelně využíváno médii, státní správou i ekologickými organizacemi. Základní 
výsledky publikované formou tiskových zpráv jsou volně dostupné na stránkách CVVM 
SOÚ AV ČR, v.v.i. (viz https://cvvm.soc.cas.cz/cz/). 

 
b. Participace v oblasti ochrany životního prostředí 

 

Podobně jako v předešlých letech i v roce 2017 spolupracoval Sociologický ústav AV ČR, 
v.v.i., na publikacích Ministerstva životního prostředí, jejichž zpracováním je pověřená 
CENIA, česká informační agentura životního prostředí. CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., přispělo 
daty o výsledcích standardizovaného dotazování na téma životního prostředí a 
souvisejících otázek. 

V Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i., se oblasti ochrany životního prostředí dotýkají 
aktivity související se studiem sociálních aspektů energetiky a jaderné energetiky. Na 
toto studium se zaměřuje Mgr. Martin Ďurďovič, Ph.D., který byl v roce 2017 členem 
Komise pro energetiku AV ČR a členem Rady Správy úložišť radioaktivních odpadů. 
V rámci strategie AV21 byl řešitelem tématu „Sociální aspekty jaderné energetiky“ ve 
výzkumném programu „Systémy pro jadernou energetiku“. M. Ďurďovič v roce 2017 
realizoval tyto aktivity: 

• Dotazníkové šetření na téma energetiky a jaderné energetiky, které zahrnovalo 
také mimořádný blok otázek na znalost a hodnocení tzv. obratu v německé 
energetice (odstoupení od jádra a cíl zvyšovat podíl obnovitelných zdrojů). 
Výsledky byly prezentovány ve formě analytických tiskových zpráv na stránkách 
CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. (www.cvvm.soc.cas.cz). 

https://cvvm.soc.cas.cz/cz/
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• Za SOÚ AV ČR, v.v.i., byl řešitelem mezinárodního vzdělávacího projektu 
TEACHENER (09/2016–08/2019, program Erasmus+), který se zaměřuje na 
začlenění sociálních a humanitních věd do výuky na technických univerzitách 
v Evropě, zvláště s ohledem na oblast energetiky. 

Výzkumní pracovníci Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., se dále věnují tématům 
týkajícím se ochrany životního prostředí v rámci své výzkumné činnosti, a to především 
v rámci výzkumných programů Akademie věd ČR „ Strategie AV21: špičkový výzkum ve 
veřejném zájmu“. V roce 2017 byla řešena témata: 

• Lesy jako součást krajiny a zdroj poznání (Mgr. Jana Stachová, Ph.D.),  

Lesy zabírají zhruba třetinu našeho území a jsou natolik výrazným 
krajinotvorným prvkem, že hospodaření v nich se dotýká i témat souvisejících se 
změnou klimatu, přírodních stanovišť a poklesem biodiverzity. Výzkum v lesích 
v poslední době přinesl nové poznatky ve vztahu ke globální změně prostředí, 
která zahrnuje kromě změn klimatu také bezprostřední vliv člověka v podobě 
hospodaření.  
 
V rámci sociologické části výzkumu bylo provedeno dotazníkové šetření názorů 
veřejnosti na lesy a hospodaření v nich v souvislosti s klimatickou změnou. Z dat 
byla publikována tisková zpráva, která měla ohlas v médiích. Dále byla provedena 
kvalitativní případová studie názorů odborníků na stav a hospodaření v českých 
lesích s ohledem na klimatickou změnu.  
 
V Ekolistu a v Lesnické práci byl publikován rozhovor s autorkou o výzkumu. 
Dále byly publikovány popularizační články z výzkumu v Ekolistu a časopisu 
Farmář. Na semináři byly prezentovány výsledky z dotazníkového šetření i 
kvalitativní studie odborné veřejnosti, ve sborníku ze semináře bude publikován 
text „Lesy ve veřejném diskursu“. Do recenzního řízení časopisu Journal of 
Landscape Ecology  byl odevzdán text „Forests in the Czech public discourse.“ 

• Priority půdně biologického výzkumu, průnik vědy a veřejného zájmu (řešitelka 
Mgr. Věra Patočková, M.A., Ph.D.), 

Aktivita „Priority půdně biologického výzkumu, průnik vědy a veřejného zájmu“ 
byla řešena ve spolupráci Biologického centra AV ČR, v.v.i.,  Botanického ústavu 
AV ČR, v.v.i., Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., a Mikrobiologického ústavu 
AV ČR, v.v.i., jako jedna z aktivit programu Rozmanitost života a zdraví 
ekosystémů (ROZE) Strategie AV21.  

Tým Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., realizoval v rámci této aktivity 
dotazníkové šetření zaměřené na vztah veřejnosti k půdě a mapující názory na 
vybrané jevy spojené s půdou v kontextu České republiky. Výsledky 
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dotazníkového šetření byly shrnuty do zprávy, která byla zveřejněna na 
stránkách SOÚ. Dále byl vytvořen datový soubor, který byl předán do Českého 
sociálněvědního datového archivu. 
 
Členové řešitelského týmu se aktivně zúčastnili semináře Využití výsledků 
badatelské komunity k podpoře politických rozhodnutí, který se konal 
19. 5. 2017 v Českých Budějovicích. Na semináři vystoupil PhDr. Daniel Čermák, 
Ph.D., s příspěvkem „Rozhodovaní o hlubinném úložišti jaderného odpadu v 
Česku – několik postřehů“. Výstupem ze semináře je publikace Interakce vědy s 
politickým a správním rozhodováním v environmentální oblasti, která vyšla na 
začátku roku 2018 v rámci edice Strategie AV21 v nakladatelství Academia, pro 
kterou řešitelský tým připravil kapitolu.  
 
Odkaz na publikaci:  
Čermák, D., M. Ďurďovič, V. Patočková. 2018. „Rozhodovaní o hlubinném úložišti 
jaderného odpadu v Česku – několik postřehů.“ Pp. 33–34. In Angst, Š., B. Moldan, 
L. Miko, J. Frouz (eds.). Interakce vědy s politickým a správním rozhodováním v 
environmentální oblasti. Praha: Academia, edice Strategie AV21. 
Brožura je dostupná na http://www.academia.cz/edice/kniha/interakce-vedy-s-
politickym-a-spravnim-rozhodovanim-v-environmentalni-oblasti 

Počátkem roku 2017 vyšla v rámci edice Strategie AV21 v nakladatelství Academia 
publikace „Vztah obyvatel k přírodě a její ochraně. Sociologická perspektiva“ autorek 
K. Vojtíškové, V. Patočkové, R. Mikešové, která je výsledkem zapojení týmu SOÚ do 
programu Rozmanitost života a zdraví ekosystémů (ROZE) v roce 2016. Publikace  
vznikla v rámci aktivity „Ochrana biodiverzity – význam pro českou veřejnost“ skupiny 
zabývající se životním prostředím, jejíž řešitelkou byla Mgr. Kateřina Vojtíšková, Ph.D.   

Odkaz na publikaci:  
Vojtíšková, K., V. Patočková, R. Mikešová. 2017. Vztah obyvatel k přírodě a její ochraně. 
Sociologická perspektiva. Praha: Academia, edice Strategie AV21. 

Tématu životního prostředí se dotýká i projekt Lokální reakce na změnu klimatu v České 
republice sociologickou perspektivou (GA ČR 2017–2019), jehož řešitelkou je 
Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D. Viz: http://www.soc.cas.cz/projekt/lokalni-reakce-
na-zmenu-klimatu-v-ceske-republice-sociologickou-perspektivou 

 

V neposlední řadě dr. D. Čermák publikoval tiskovou zprávu Názory na změnu klimatu 
v Evropě, která přestavuje výsledky European Social Survey Round 8 (2016/17).  

Viz: http://www.soc.cas.cz/aktualita/nazory-na-zmenu-klimatu-v-evrope 

http://www.academia.cz/edice/kniha/interakce-vedy-s-politickym-a-spravnim-rozhodovanim-v-environmentalni-oblasti
http://www.academia.cz/edice/kniha/interakce-vedy-s-politickym-a-spravnim-rozhodovanim-v-environmentalni-oblasti
http://www.soc.cas.cz/lide/slavomira-ferencuhova
http://www.soc.cas.cz/projekt/lokalni-reakce-na-zmenu-klimatu-v-ceske-republice-sociologickou-perspektivou
http://www.soc.cas.cz/projekt/lokalni-reakce-na-zmenu-klimatu-v-ceske-republice-sociologickou-perspektivou
http://www.soc.cas.cz/aktualita/nazory-na-zmenu-klimatu-v-evrope
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7.2 Aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů 
 

a. Vlastnické vztahy 
 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., je třetinovým spoluvlastníkem areálu Jilská–Husova 
v Praze 1 – Staré město, ve ketrém má ústav sídlo a kanceláře pro zajištění výzkumné 
činnosti. V  areálu se nachází i Akademické konferenční centrum, které je pracovníky 
ústavu využíváno pro konference, workshopy, ústavní akce či semináře.  
 

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 

Přehled publikační činnosti Sociologického ústavu 
AV ČR, v.v.i., za rok 2017 
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Přehled publikační činnosti za rok 2017 

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

počet 
výsledků poznámka 

Recenzovaný odborný článek – Jimp RIV 23  
Recenzovaný odborný článek -  JSC RIV 3  
Recenzovaný odborný článek Jost RIV 2  
Recenzovaný odborný článek RIV  1 Do RIV jako O 
Článek v odborném periodiku – nerecenzovaný not RIV 9  
Monografie, kniha jako celek (český jazyk) RIV 2  
Monografie, kniha jako celek (cizí jazyk) RIV 1  
Monografie, kniha jako celek (cizí jazyk) RIV 1 Do RIV jako O 
Monografie, kniha jako celek (český jazyk) RIV 5 Do RIV jako O 
Monografie, kniha jako celek  not RIV 5  
Kapitola v monografii (český jazyk) RIV 6  
Kapitola v monografii (cizí jazyk) RIV 14  
Kapitola v monografii (cizí jazyk) RIV 1 Do RIV jako O 
Kapitola v monografii (český jazyk) not RIV 5  
Kapitola v monografii (cizí jazyk) not RIV 1  
Konferenční příspěvek ve sborníku  RIV 1  
Konferenční příspěvek ve sborníku  not RIV 2  
Certifikovaná metodika RIV 1  
Recenze RIV 6 Do RIV jako O 
Elektronický dokument RIV 54  
Elektronický dokument not RIV 15  
Uspořádání konference, workshopu, výstavy RIV 36  
Uspořádání konference, workshopu, výstavy not RIV 4  
Výzkumná zpráva RIV 2 Do RIV jako O 
Výzkumná zpráva not RIV 122  
Dizertace not RIV 1  
Překlad not RIV 2  
Novinový článek not RIV 3  
Ostatní výsledky not RIV 1  
Celkem záznamů v databázi ARL/IPAC   329  
Z toho zařazeno do RIV   159  
 

Zdroj: on-line katalog IPAC: https://asep.lib.cas.cz/arl-cav/cs/rozsirene-vyhledavani/ ke dni 
3. 5. 2018 

 

https://asep.lib.cas.cz/arl-cav/cs/rozsirene-vyhledavani/
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Recenzovaný odborný článek – Jimp - RIV – 23 
 
0484380 - SOU-Z 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku 
Čermáková, Dita - Leontiyeva, Yana 
„I do not mind immigrants, it is immigration that bothers me“: The inconsistency of immigration 
attitudes in Europe.  
Geografie. Roč. 122, č. 4 (2017), s. 500-525 ISSN 1212-0014 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: immigration * attitudes towards immigrants in Europe * personalized and general 
attitudes 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
Impakt faktor: 0.580, rok: 2016  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279551 
 
0483714 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku 
Gibas, Petr 
Domov jako konceptuální rámec, téma i výzkumný terén: vývoj i současná podoba studií 
domova.  
[Home as a Conceptual Frame, a Topic and a Research Field: Review Article on Recent and 
Current Developments in the Study of Home.] 
Sociologický časopis / Czech Sociological Review. Roč. 53, č. 2 (2017), s. 241-268 ISSN 0038-0288 
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP404/12/1446 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: home * house and home * phenomenology of home 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
Impakt faktor: 0.143, rok: 2016 
http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/188-sociologicky-casopis-czech-sociological-review-2-
2017/3706?culture=en 

DOI: 10.13060/00380288.2017.53.2.315  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0278916 
 
0482581 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku 
Nešpor, Zdeněk 
„Opustíš-li mne, zahyneš…“ Akademická dráha Otakara Machotky a dalších českých sociologů v 
emigraci po únoru 1948.  
[„If You Leave Me, You Will Die…“ The Academic Trajectories of Otakar Machotka and Other 
Emigré Czech Sociologists after February 1948.] 
Sociologický časopis / Czech Sociological Review. Roč. 53, č. 5 (2017), s. 737-764 ISSN 0038-0288 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) EF16_013/0001796 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Machotka * Otakar * Czech sociology 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
Impakt faktor: 0.143, rok: 2016 

DOI: 10.13060/00380288.2017.53.5.363  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0277995 
 
0480046 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku 
Vašát, Petr - Gibas, Petr - Poláková, Markéta 
Mezi taktikou a afektem, ne-místem a místem: Vizuální analýza každodenní geografie osob bez 
domova.  
[Between Tactics and Affect, Non-place and Place: A Visual Analysis of the Everyday Geography 

http://hdl.handle.net/11104/0279551
http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/188-sociologicky-casopis-czech-sociological-review-2-2017/3706?culture=en
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Gender a výzkum / Gender and Research. Roč. 18, č. 1 (2017), s. 42-66 ISSN 2570-6578 
Grant CEP: GA MŠk LE14016 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: gender bias * excellence * care ceiling 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
http://www.genderonline.cz/cs/issue/42-rocnik-18-cislo-1-2017-gender-na-neoliberalni-
univerzite-transnacionalni-procesy-a-jejich-lokalni-dopady/504 

DOI: 10.13060/25706578.2017.18.1.349  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0280762 
 
0485591 - SOU-Z 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku 
Nyklová, Blanka 
Marketing Difference: Two Teachable Moments at the Intersection of the Neoliberal University 
and Geopolitics.  
Gender a výzkum / Gender and Research. Roč. 18, č. 1 (2017), s. 154-177 ISSN 2570-6578 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: transnational feminist teaching * commodification of education * feminist 
pedagogy 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 

http://www.genderonline.cz/uploads/c17aa58ee419782a171af1e1369845a72e971cff_gende
r-01-2017-stat-6-nyklova-eng.pdf 

DOI: 10.13060/25706578.2017.18.1.354  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0280540 
 
0479999 - SOU-Z 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku 
Lux, Martin - Sunega, Petr 
Social housing in the Czech Republic: the change of a trend?.  
Critical Housing Analysis. Roč. 4, č. 1 (2017), s. 81-89 ISSN 2336-2839 
Grant CEP: GA ČR GA16-06335S 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Eastern European housing * social housing * Czech Republic 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 

DOI: 10.13060/23362839.2017.4.1.327  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275895 

http://www.genderonline.cz/cs/issue/42-rocnik-18-cislo-1-2017-gender-na-neoliberalni-univerzite-transnacionalni-procesy-a-jejich-lokalni-dopady/504
http://www.genderonline.cz/cs/issue/42-rocnik-18-cislo-1-2017-gender-na-neoliberalni-univerzite-transnacionalni-procesy-a-jejich-lokalni-dopady/504
http://dx.doi.org/10.13060/25706578.2017.18.1.349
http://dx.doi.org/10.13060/25706578.2017.18.1.349
http://hdl.handle.net/11104/0280762
http://www.genderonline.cz/uploads/c17aa58ee419782a171af1e1369845a72e971cff_gender-01-2017-stat-6-nyklova-eng.pdf
http://www.genderonline.cz/uploads/c17aa58ee419782a171af1e1369845a72e971cff_gender-01-2017-stat-6-nyklova-eng.pdf
http://dx.doi.org/10.13060/25706578.2017.18.1.354
http://dx.doi.org/10.13060/25706578.2017.18.1.354
http://hdl.handle.net/11104/0280540
http://dx.doi.org/10.13060/23362839.2017.4.1.327
http://dx.doi.org/10.13060/23362839.2017.4.1.327
http://hdl.handle.net/11104/0275895
http://dx.doi.org/10.13060/25706578.2017.18.1.349�
http://www.genderonline.cz/uploads/c17aa58ee419782a171af1e1369845a72e971cff_gender-01-2017-stat-6-nyklova-eng.pdf�
http://dx.doi.org/10.13060/25706578.2017.18.1.354�
http://dx.doi.org/10.13060/23362839.2017.4.1.327�
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Recenzovaný odborný článek – Jost - RIV – 2 
 
0484436 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku 
Nešpor, Zdeněk 
Etablované církve v české společnosti.  
[Established Churches in the Czech Society.] 
Dingir. Časopis o současné náboženské scéně. Roč. 20, č. 4 (2017), s. 120-122 ISSN 1212-1371 
Grant CEP: GA ČR GA17-02917S 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: church * religion * Czech Republic 
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství 
Obor OECD: Religious studies  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279602 
 
0472296 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku 
Mikeszová, Martina - Boumová, Irena 
Identifikace potřebnosti sociálního bydlení v jednotlivých obcích ČR.  
[Identification of social housing needs in Czech municipalities.] 
Urbanismus a územní rozvoj. Roč. 20, č. 1 (2017), s. 6-12 ISSN 1212-0855 
Grant CEP: GA TA ČR TD03000050 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: social housing need * market failure * methodology 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269629 

http://hdl.handle.net/11104/0279602
http://hdl.handle.net/11104/0269629
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Recenzovaný odborný článek - J – RIV jako O – 1 
 
0485492 - SOU-Z 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku 
Petrúšek, Ivan - Kudrnáč, Aleš 
Czech Republic [2017].  
European Journal of Political Research Political Data Yearbook. Roč. 56, č. 1 (2017), s. 70-78 ISSN 
2047-8852 
Grant CEP: GA ČR GA16-04885S 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Czech politics * political parties * elections 
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy 
Obor OECD: Political science 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/2047-8852.12161/full 

DOI: 10.1111/2047-8852.12161  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0280498 
 
 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/2047-8852.12161/full
http://dx.doi.org/10.1111/2047-8852.12161
http://dx.doi.org/10.1111/2047-8852.12161
http://hdl.handle.net/11104/0280498
http://dx.doi.org/10.1111/2047-8852.12161�
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Článek v odborném periodiku – nerecenzovaný – not RIV - 9  
 
0488363 - SOU-Z 2018 eng J - Článek v odborném periodiku 
Tomaskovic-Devey, D. - Bandelj, N. - Boeckmann, I. - Boza, I. - Křížková, Alena 
The comparative organizational inequality network: Toward an economic sociology of 
inequality.  
Economic Sociology_the European Electronic Newsletter. Roč. 19, č. 1 (2017), s. 15-21 ISSN 1871-
3351 
Grant CEP: GA ČR GA15-13766S 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: economic sociology * organizational inequality * linked employer-employee data 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 

https://www.econstor.eu/bitstream/10419/175567/1/econ_soc_19-1-3.pdf  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282951 
 
0486964 - SOU-Z 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku 
Hesová, Nela 
Knihovna Sociologického ústavu AV ČR.  
[Library of Institute of Sociology.] 
Informace. Roč. 7, č. 3 (2017) E-ISSN 1805-2800 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: library 
Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi 
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/knihovna-sociologickeho-ustavu-av-cr/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0281662 
 
0485592 - SOU-Z 2018 CZ eng, cze J - Článek v odborném periodiku 
Nyklová, Blanka - Riegraf, B. - Aavik, K. 
The Neoliberal/ising University at the Intersection of Gender and Place.  
Gender a výzkum / Gender and Research. Roč. 18, č. 1 (2017), s. 2-8 ISSN 2570-6578 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: neoliberal university * geopolitics * neoliberalism 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.genderonline.cz/cs/issue/42-rocnik-18-cislo-1-2017-gender-na-neoliberalni-
univerzite-transnacionalni-procesy-a-jejich-lokalni-dopady/519  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0280549 
 
0485309 - SOU-Z 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku 
Křížková, Alena 
Multidisciplinární a intersekcionální výzvy. Zpráva ze Sedmé mezinárodní konference 
Community, work and family.  
[Multidisciplinary and Intersectional Challenges. Report from the Seventh International 
Conference Community, Work and Family.] 
Gender a výzkum / Gender and Research. Roč. 18, č. 2 (2017), s. 175-178 ISSN 2570-6578 
Grant CEP: GA ČR GA15-13766S 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: intersectional approach * Community * work and family conference 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.genderonline.cz/cs/issue/44-rocnik-18-cislo-2-2017-postkolonialni-a-
dekolonialni-mysleni-ve-feminismu/531  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0280374 

https://www.econstor.eu/bitstream/10419/175567/1/econ_soc_19-1-3.pdf
http://hdl.handle.net/11104/0282951
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/knihovna-sociologickeho-ustavu-av-cr/
http://hdl.handle.net/11104/0281662
http://www.genderonline.cz/cs/issue/42-rocnik-18-cislo-1-2017-gender-na-neoliberalni-univerzite-transnacionalni-procesy-a-jejich-lokalni-dopady/519
http://www.genderonline.cz/cs/issue/42-rocnik-18-cislo-1-2017-gender-na-neoliberalni-univerzite-transnacionalni-procesy-a-jejich-lokalni-dopady/519
http://hdl.handle.net/11104/0280549
http://www.genderonline.cz/cs/issue/44-rocnik-18-cislo-2-2017-postkolonialni-a-dekolonialni-mysleni-ve-feminismu/531
http://www.genderonline.cz/cs/issue/44-rocnik-18-cislo-2-2017-postkolonialni-a-dekolonialni-mysleni-ve-feminismu/531
http://hdl.handle.net/11104/0280374
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/175567/1/econ_soc_19-1-3.pdf�


140 
 

 
0484827 - SOU-Z 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku 
Stachová, Jana 
Sociologická analýza ukazuje, proč se odborníci neshodnou na tom, co s českými lesy.  
[Sociological analysis shows why experts do not agree on what with Czech forests.] 
Ekolist. Roč. 12, - (2017) ISSN 1802-9019 
Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/9 
Program:StrategieAV 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: forest * forestry * experts 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/janan-stachova-sociologicka-analyza-
proc-se-odbornici-neshodnou-na-tom-co-s-ceskymi-lesy  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279959 
 
0484491 - SOU-Z 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku 
Vystrčilová, Darina 
Zařazování časopisů do databáze CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and 
Humanities).  
Informace. Roč. 7, č. 2 (2017), s. 1-3 E-ISSN 1805-2800 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: CEJSH 
Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi 
https://www.lib.cas.cz/publikacni-cinnost/vlastni-publikacni-cinnost-knav/zpravodaj-
informace/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279667 
 
0483729 - SOU-Z 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku 
Skovajsa, Marek 
Neortodoxní bourdieuovec Bernard Lahire.  
[Bernard Lahire, an Unorthodox Bourdieusian.] 
Sociologický časopis / Czech Sociological Review. Roč. 53, č. 1 (2017), s. 101-104 ISSN 0038-0288 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: French sociology * social theory * Pierre Bourdieu 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Impakt faktor: 0.143, rok: 2016  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0278928 
 
0479017 - SOU-Z 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku 
Marková Volejníčková, Romana - Pospíšilová, Marie 
Udržitelný rozvoj a genderové nerovnosti. Zpráva z konference Ženy jako aktérky udržitelného 
rozvoje.  
[Sustainable Development and Gender Inequlities. Report from the Conference Women as 
Agents of Sustainable Development.] 
Gender a výzkum / Gender and Research. Roč. 18, č. 1 (2017), s. 221-224 ISSN 2570-6578 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: sustainable development * gender * globalization 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.genderonline.cz/cs/issue/42-rocnik-18-cislo-1-2017-gender-na-neoliberalni-
univerzite-transnacionalni-procesy-a-jejich-lokalni-dopady/517  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275035 
 
 

http://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/janan-stachova-sociologicka-analyza-proc-se-odbornici-neshodnou-na-tom-co-s-ceskymi-lesy
http://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/janan-stachova-sociologicka-analyza-proc-se-odbornici-neshodnou-na-tom-co-s-ceskymi-lesy
http://hdl.handle.net/11104/0279959
https://www.lib.cas.cz/publikacni-cinnost/vlastni-publikacni-cinnost-knav/zpravodaj-informace/
https://www.lib.cas.cz/publikacni-cinnost/vlastni-publikacni-cinnost-knav/zpravodaj-informace/
http://hdl.handle.net/11104/0279667
http://hdl.handle.net/11104/0278928
http://www.genderonline.cz/cs/issue/42-rocnik-18-cislo-1-2017-gender-na-neoliberalni-univerzite-transnacionalni-procesy-a-jejich-lokalni-dopady/517
http://www.genderonline.cz/cs/issue/42-rocnik-18-cislo-1-2017-gender-na-neoliberalni-univerzite-transnacionalni-procesy-a-jejich-lokalni-dopady/517
http://hdl.handle.net/11104/0275035
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0478692 - SOU-Z 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku 
Uhde, Zuzana 
Čtvrt století kritické teorie v Praze.  
[Quarter of a Century of Critical Theory in Prague.] 
Gender a výzkum / Gender and Research. Roč. 18, č. 1 (2017), s. 218-221 ISSN 2570-6578 
Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/15 
Program:StrategieAV 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: critical theory 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.genderonline.cz/cs/issue/42-rocnik-18-cislo-1-2017-gender-na-neoliberalni-
univerzite-transnacionalni-procesy-a-jejich-lokalni-dopady/516  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0274751 

http://www.genderonline.cz/cs/issue/42-rocnik-18-cislo-1-2017-gender-na-neoliberalni-univerzite-transnacionalni-procesy-a-jejich-lokalni-dopady/516
http://www.genderonline.cz/cs/issue/42-rocnik-18-cislo-1-2017-gender-na-neoliberalni-univerzite-transnacionalni-procesy-a-jejich-lokalni-dopady/516
http://hdl.handle.net/11104/0274751
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Monografie, kniha jako celek (český jazyk) – RIV - 2 
 
0485494 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek 
Linek, Lukáš - Císař, Ondřej - Petrúšek, Ivan - Vráblíková, Kateřina 
Občanství a politická participace v České republice.  
[Citizenship and political participation in the Czech Republic.] 
1. - Praha: Sociologické nakladatelství, 2017. 254 s. ISBN 978-80-7419-262-3 
Grant CEP: GA ČR GA13-29032S 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: political participation * political attitudes * citizenship 
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy 
Obor OECD: Political science  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282045 
 
0478830 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek 
Nešpor, Zdeněk 
Slovník institucionálního zázemí české sociologie.  
[Encyclopaedia of the Institutional Background of Czech Sociology.] 
Praha: Scriptorium, 2017. 171 s. ISBN 978-80-88013-53-2 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Sociology – history of * Czech sociology * sociology - organisations 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0274880 
 
 
 
 
Monografie, kniha jako celek (cizí jazyk) RIV - 1 
 
0484747 - SOU-Z 2018 RIV CZ eng B - Monografie kniha jako celek 
Lyons, Pat 
Political Knowledge in the Czech Republic.  
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 490 s. ISBN 978-80-7330-296-2 
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP408/12/1474 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Political knowledge 
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy 
Obor OECD: Political science  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279893 
 

http://hdl.handle.net/11104/0282045
http://hdl.handle.net/11104/0274880
http://hdl.handle.net/11104/0279893
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Monografie, kniha jako celek (český jazyk) – do RIV jako O - 5 
 
0486988 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek 
Cidlinská, Kateřina - Fucimanová, Martina 
Mentoring: co v příručkách nenajdete.  
[Mentoring: beyond the manuals.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 135 s. ISBN 978-80-7330-303-7 
Grant CEP: GA MŠk LE14021 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: mentoring 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 

http://www.soc.cas.cz/sites/default/files/publikace/web_mentor_cz_1.pdf  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0281711 
 
0486167 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek 
Straková, Naděžda (ed.) - Linková, Marcela (ed.) 
Bytová revolta: Jak ženy dělaly disent.  
[House revolt: Women doing dissent.] 
1. - Praha: Academia: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 413 s. ISBN 978-80-200-2794-8; 
ISBN 978-80-7330-302-0 
Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/11 
Program:StrategieAV 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: gender * dissent * communism 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0281022 
 
0484535 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek 
Nyklová, Blanka - Víznerová, Hana 
Dynamická rovnováha na dosah? S chemiky z VŠCHT Praha o vědě a rovnosti.  
[Dynamic equilibrium within easy reach? Interviews with chemists from UCT Prague about 
science and equality.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.: Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2017. 
191 s. ISBN 978-80-7330-305-1; ISBN 978-80-7592-004-1 
Grant CEP: GA MŠk LE14016 
GRANT EU: European Commission(XE) 611034 - TRIGGER 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Gender equality * STS * gender in chemistry 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279703 
 
0483719 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek 
Nešpor, Zdeněk 
Sociologická encyklopedie [elektronický zdroj].  
[Encyclopaedia of Sociology [on-line].] 
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 1548 s. ISBN 978-80-7330-308-2 
Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/12 
Program:StrategieAV 
Institucionální podpora: RVO:68378025 

http://www.soc.cas.cz/sites/default/files/publikace/web_mentor_cz_1.pdf
http://hdl.handle.net/11104/0281711
http://hdl.handle.net/11104/0281022
http://hdl.handle.net/11104/0279703
http://www.soc.cas.cz/sites/default/files/publikace/web_mentor_cz_1.pdf�
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Klíčová slova: Encyclopaedia of sociology * sociology * Czech sociology 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0278921 
 
0479950 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek 
Vojtíšková, Kateřina - Patočková, Věra - Mikešová, Renáta 
Vztah obyvatel k přírodě a její ochraně. Sociologická perspektiva.  
[Relation of population to nature and its conservation. Sociological perspective.] 
1. - Praha: Academia, 2017. 65 s. ISBN 978-80-200-2686-6 
Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/9 
Program:StrategieAV 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: nature conservation * environment * sociology 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Environmental sciences (social aspects)  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275858 

 

 

 
Monografie, kniha jako celek (cizí jazyk) – do RIV jako O - 1 
 
0486989 - SOU-Z 2018 RIV CZ eng B - Monografie kniha jako celek 
Cidlinská, Kateřina - Fucimanová, Martina 
Mentoring: beyond the manuals.  
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 135 s. ISBN 978-80-7330-312-9 
Grant CEP: GA MŠk LE14021 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: mentoring * academic paths * early career researchers 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 

http://www.soc.cas.cz/sites/default/files/publikace/web_mentor_ang_def.pdf  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0281712 
 

http://hdl.handle.net/11104/0278921
http://hdl.handle.net/11104/0275858
http://www.soc.cas.cz/sites/default/files/publikace/web_mentor_ang_def.pdf
http://hdl.handle.net/11104/0281712
http://www.soc.cas.cz/sites/default/files/publikace/web_mentor_ang_def.pdf�
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Monografie, kniha jako celek– not RIV – 5 
 
0488919 - SOU-Z 2019 CZ eng B - Monografie kniha jako celek 
Cidlinská, Kateřina - Fucimanová, Martina 
Mentoring: career development of early career researchers.  
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 47 s. ISBN 978-80-7330-316-7; ISBN 978-80-
7330-317-4 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: mentoring * early career researchers * career development 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 

http://genderaveda.cz/wp-
content/uploads/2018/01/mentoring_handbook_2017_EN_online.pdf  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283431 
 
0488918 - SOU-Z 2019 CZ cze B - Monografie kniha jako celek 
Cidlinská, Kateřina - Fucimanová, Martina 
Mentoringový program pro začínající vědkyně a vědce.  
[Mentoring for early career researchers.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 47 s. ISBN 978-80-7330-314-3; ISBN 978-80-
7330-315-0 
Grant CEP: GA MŠk LE14021 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: mentoring * early career researchers * career development 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283443 
 
0488917 - SOU-Z 2019 CZ cze B - Monografie kniha jako celek 
Cidlinská, Kateřina - Fucimanová, Martina 
Mentoring: kariérní rozvoj začínajících vědkyň a vědců.  
[Mentoring: career development of early career researchers.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 47 s. ISBN 978-80-7330-314-3; ISBN 978-80-
7330-315-0 
Grant CEP: GA MŠk LE14021 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: mentoring * early career researchers * career development 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 

http://genderaveda.cz/wp-
content/uploads/2018/01/mentoring_p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka_2017_CZ_online.pdf  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283430 
 
0486168 - SOU-Z 2018 CZ eng B - Monografie kniha jako celek 
Vohlídalová, Marta (ed.) - Linková, Marcela (ed.) 
Gender and neoliberalism in Czech academia.  
1. - Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2017. 369 s. ISBN 978-80-7419-256-2 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: academic capitalism * gender * research policy 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

http://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2018/01/mentoring_handbook_2017_EN_online.pdf
http://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2018/01/mentoring_handbook_2017_EN_online.pdf
http://hdl.handle.net/11104/0283431
http://hdl.handle.net/11104/0283443
http://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2018/01/mentoring_p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka_2017_CZ_online.pdf
http://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2018/01/mentoring_p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka_2017_CZ_online.pdf
http://hdl.handle.net/11104/0283430
http://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2018/01/mentoring_handbook_2017_EN_online.pdf�
http://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2018/01/mentoring_p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka_2017_CZ_online.pdf�
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Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0281023 
 
0477425 - SOU-Z 2018 CZ cze B - Monografie kniha jako celek 
Nešpor, Zdeněk 
Česká sociologická encyklopedistika.  
[Czech Sociological Encyclopaedistics.] 
Praha: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., 2017. 20 s. Věda kolem nás. ISSN 2464-6245 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Sociology - history of * Czech sociology * Encyclopaedia 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0273780 

http://hdl.handle.net/11104/0281023
http://hdl.handle.net/11104/0273780


 
 

147 

 

Kapitola v monografii (český jazyk) – RIV – 6 
 
0484030 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy 
Guasti, Petra 
Evropská integrace jako kosmopolitní výzva.  
[European integratin as cosmopolitan challenge.] 
Riziková společnost a globální ohrožení. Ke kritické teorii Ulricha Becka. Praha: Sociologické 
nakladatelství, 2017 - (Suša, O.; Hrubec, M.), s. 245-271. Post, 15. ISBN 978-80-7419-251-7 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: risk society * social threat * social theory 
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy 
Obor OECD: Political science  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279188 
 
0482529 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy 
Hrubec, Marek 
Od hegemonie k válce. Eskalace světové rizikové společnosti a globální stát.  
[From Hegemony to War. An Escalation of World Risk Society and Global State.] 
Riziková společnost a globální ohrožení. Ke kritické teorii Ulricha Becka. Praha: Sociologické 
nakladatelství, 2017 - (Suša, O.; Hrubec, M.), s. 95-112. Post, 15. ISBN 978-80-7419-251-7 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: risk society * global * threat 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0277952 
 
0480095 - SOU-Z 2018 RIV PL cze M - Část monografie knihy 
Nešpor, Zdeněk 
Moderní protestantismus ve Slezsku.  
[Modern Protestantism in Silesia.] 
W kregu mysli Profesora Jana Szczepanskiego III. Cieszyn: Arka, 2017 - (Kadłubiec, D.; Ogrodzka-
Mazur, E.; Kasperk, A.), s. 101-118. ISBN 978-83-948482-2-4 
Grant CEP: GA ČR GA17-02917S 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Religion – sociology of * Silesia – religion * Protestantism 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0276012 
 
0478473 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy 
Uhde, Zuzana 
Aktéři doby kosmopolitismu: Kritická teorie Ulricha Becka optikou migrace.  
[Actors of the age of cosmopolitanism: Ulrich Beck´s critical theory through the lens of 
migration.] 
Riziková společnost a globální ohrožení. Ke kritické teorii Ulricha Becka. Praha: Sociologické 
nakladatelství, 2017 - (Suša, O.; Hrubec, M.), s. 197-220. Post, 15. ISBN 978-80-7419-251-7 
Grant CEP: GA ČR GA15-07898S 
Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/15 
Program:StrategieAV 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Ulrich Beck * cosmopolitanism * migration 

http://hdl.handle.net/11104/0279188
http://hdl.handle.net/11104/0277952
http://hdl.handle.net/11104/0276012
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Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0274591 
 
0477263 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy 
Nešpor, Zdeněk 
Význam Eriky Kadlecové a sociologie náboženství v marxisticko-křesťanském dialogu 
šedesátých let.  
[Erika Kadlecová and Sociology of Religion in Marxist-Christian Dialogue of the 1960s.] 
Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu. Praha: Filosofia, 2017 - (Landa, I.; 
Mervart, J.), s. 87-103. ISBN 978-80-7007-481-7 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) EF16_013/0001796 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Kadlecová Erika * sociology of religion * Marxist-Christian dialogue 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0273643 
 
0475934 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy 
Gibas, Petr - Nyklová, Blanka 
Socialistické průmyslové město ve fotografii: dva pohledy na proměny ideologické konstrukce.  
[The Socialist Industrial City in Photographs: Two Perspectives on the Transformation of 
Ideological Construction.] 
Co bylo Československo? Kulturní konstrukce státní identity. Praha: Vysoká škola 
uměleckoprůmyslová, 2017 - (Bartlová, M.), s. 171-182. ISBN 978-80-87989-23-4 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: visual analysis * socialism * industrialization 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0272512 

 

http://hdl.handle.net/11104/0274591
http://hdl.handle.net/11104/0273643
http://hdl.handle.net/11104/0272512
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Kapitola v monografii (cizí jazyk) – RIV - 14 
 
0488646 - SOU-Z 2018 RIV CZ eng M - Část monografie knihy 
Vohlídalová, Marta - Linková, Marcela - Nyklová, Blanka 
Conclusions: Consequence of Neoliberal Transformations of the Research Profession for Gender 
Equality in Research.  
Gender and Neoliberalism in Czech Academia. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2017 - 
(Vohlídalová, M.; Linková, M.), s. 345-369. ISBN 978-80-7419-256-2 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: gender * neoliberalism * Czech Republic 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283203 
 
0488645 - SOU-Z 2018 RIV CZ eng M - Část monografie knihy 
Cidlinská, Kateřina - Vohlídalová, Marta 
Gloomy Prospects in Czech Academia: Who Gets Lost and Why?.  
Gender and Neoliberalism in Czech Academia. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2017 - 
(Vohlídalová, M.; Linková, M.), s. 314-344. ISBN 978-80-7419-256-2 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Early career researchers * drop out from academic path 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283202 
 
0488644 - SOU-Z 2018 RIV CZ eng M - Část monografie knihy 
Vohlídalová, Marta 
“My wife finished activities requiring her presence in the Czech Republic, and moved to stay with 
me in Switzerland.” Academic Mobility in the Context of Linked Lives.  
Gender and Neoliberalism in Czech Academia. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2017 - 
(Vohlídalová, M.; Linková, M.), s. 255-276. ISBN 978-80-7419-256-2 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: gender equality * mobility * linked-lives 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283201 
 
0488643 - SOU-Z 2018 RIV CZ eng M - Část monografie knihy 
Vohlídalová, Marta 
The Work Paths of Women in Science Before 1989 and Today: “In many respects I don’t envy 
young colleagues”.  
Gender and Neoliberalism in Czech Academia. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2017 - 
(Vohlídalová, M.; Linková, M.), s. 198-254. ISBN 978-80-7419-256-2 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: gender * academic career * state socialism 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  

http://hdl.handle.net/11104/0283203
http://hdl.handle.net/11104/0283202
http://hdl.handle.net/11104/0283201
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Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283200 
 
0488642 - SOU-Z 2018 RIV CZ eng M - Část monografie knihy 
Linková, Marcela 
Excellence and Its Others: Gendered Notions of What it Takes to Succeed in Science.  
Gender and Neoliberalism in Czech Academia. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2017 - 
(Vohlídalová, M.; Linková, M.), s. 159-197. ISBN 978-80-7419-256-2 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: gender * excellence * gender bias 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283199 
 
0488641 - SOU-Z 2018 RIV CZ eng M - Část monografie knihy 
Tenglerová, Hana 
The Policy of Inactivity: Doing Gender Blind Science Policy in the Czech Republic 2005–2010.  
Gender and Neoliberalism in Czech Academia. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2017 - 
(Vohlídalová, M.; Linková, M.), s. 119-158. ISBN 978-80-7419-256-2 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283198 
 
0488640 - SOU-Z 2018 RIV CZ eng M - Část monografie knihy 
Linková, Marcela 
The Czech Research Landscape: Shifts in Research Organization After 1989.  
Gender and Neoliberalism in Czech Academia. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2017 - 
(Vohlídalová, M.; Linková, M.), s. 69-92. ISBN 978-80-7419-256-2 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: neoliberalism * research assessment * competition 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283197 
 
0488639 - SOU-Z 2018 RIV CZ eng M - Část monografie knihy 
Nyklová, Blanka 
Research on the Semi-Periphery? Beyond Geopolitics.  
Gender and Neoliberalism in Czech Academia. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2017 - 
(Vohlídalová, M.; Linková, M.), s. 26-68. ISBN 978-80-7419-256-2 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: gender * geopolitics * CEE countries 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283196 
 
0488636 - SOU-Z 2018 CZ eng M - Část monografie knihy 
Linková, Marcela - Vohlídalová, Marta 
Introduction.  
Gender and Neoliberalism in Czech Academia. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2017 - 
(Vohlídalová, M.; Linková, M.), s. 13-25. ISBN 978-80-7419-256-2 

http://hdl.handle.net/11104/0283200
http://hdl.handle.net/11104/0283199
http://hdl.handle.net/11104/0283198
http://hdl.handle.net/11104/0283197
http://hdl.handle.net/11104/0283196
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Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: gender * neoliberalism * academia 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283195 
 
0484008 - SOU-Z 2018 RIV GB eng M - Část monografie knihy 
Kostelecký, Tomáš - Vobecká, Jana 
Socio-Spatial Inequalities in the Czech Metropolitan Areas: The Case of Prague Metro.  
Inequality and Governance in the Metropolis. Place Equality Regimes and Fiscal Choices in Eleven 
Countries.. London: Palgrave Macmillan UK, 2017 - (Sellers, J.; Arretche, M.; Kübler, D.; Razin, E.), 
s. 221-236. ISBN 978-1-137-57377-3 
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP408/12/1442 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Metropolitan Areas * Inequality * Governance 
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy 
Obor OECD: Political science  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279173 
 
0479779 - SOU-Z 2018 RIV GB eng M - Část monografie knihy 
Chábová, Kristýna 
Corruption in European Countries: A Cross-national Comparison.  
Values and Identities in Europe: Evidence from the European Social Survey. London and New York: 
Routledge, Taylor & Francis Group, 2017 - (Breen, M.), s. 143-159. ISBN 978-1-138-22666-1 
Grant CEP: GA MŠk LM2010012 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: corruption * quantitative * Europe 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275712 
 
0479352 - SOU-Z 2018 RIV US eng M - Část monografie knihy 
Fox, M. - Whittington, K. B. - Linková, Marcela 
Gender, In(equity), and the Scientific Workforce.  
Handbook of Science and Technology Studies (4th Edition). Cambridge, London: The MIT Press, 
2017 - (Felt, U.; Fouché, R.; Miller, C.; Smith-Doerr, L.), s. 701-731. ISBN 978-0-262-03568-2 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Gender * Science * Performance 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275331 
 
0474202 - SOU-Z 2018 RIV GB eng M - Část monografie knihy 
Nešpor, Zdeněk 
Sociological Research Conducted on the Poor in Interwar Prague.  
Poverty, Charity and Social Welfare in Central Europe in the 19th – 20th Centuríes. Newcastle 
upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2017 - (Fejtová, O.; Hlavačka, M.; Horčáková, V.; 
Knotková, V.), s. 53-67. ISBN 978-1-4438-9871-3 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: sociology * history of * sociology of poverty * Prague 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  

http://hdl.handle.net/11104/0283195
http://hdl.handle.net/11104/0279173
http://hdl.handle.net/11104/0275712
http://hdl.handle.net/11104/0275331
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Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0271307 
 
0473886 - SOU-Z 2018 RIV DE ger M - Část monografie knihy 
Guasti, Petra - Mansfeldová, Zdenka 
Schicksalswende? Prozesse und Profile demokratischer Konsolidierung in Tschechien und der 
Slowakei.  
[A Reversal of Fortunes? Processes and Profiles of Democratic Consolidation in the Czech 
Republic and Slovakia.] 
Demokratie, Diktatur, Gerechtigkeit. Festschrift für Wolfgang Merkel. Wiesbaden: Springer VS, 
2017 - (Croissant, A.; Kneip, S.; Petring, A.), s. 199-219. ISBN 978-3-658-16089-0 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: democracy * transformation 
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy 
Obor OECD: Political science  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0270999 

http://hdl.handle.net/11104/0271307
http://hdl.handle.net/11104/0270999
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Kapitola v monografii (cizí jazyk) – RIV jako O - 1 
 
0480436 - SOU-Z 2018 RIV HU eng M - Část monografie knihy 
Uhde, Zuzana 
Global Structural Inequalities and Responsibility for Global Justice: A Feminist Contribution.  
The Future of the European Union – Feminist Perspectives from East-Central Europe. Budapešť: 
FES, 2017 - (Kováts, E.), s. 80-90. ISBN 978-615-80161-5-5 
Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/15 
Program:StrategieAV 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Structural inequalities * extraterritorial obligations * EU 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 

http://fesbp.hu/common/pdf/The_Future_of_the_EU.pdf  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0276216 
 

http://fesbp.hu/common/pdf/The_Future_of_the_EU.pdf
http://hdl.handle.net/11104/0276216
http://fesbp.hu/common/pdf/The_Future_of_the_EU.pdf�


154 
 

 

Kapitola v monografii (český jazyk) – not RIV - 5 
 
0479800 - SOU-Z 2018 CZ cze M - Část monografie knihy 
Křížková, Alena - Hašková, Hana - Dudová, Radka - Marková Volejníčková, Romana - 
Dospivová, K. 
Závěry a doporučení.  
[Conclusions and recommendations.] 
Rodičovství a/nebo práce? Problémy týkající se návratu po rodičovské dovolené na pracovní trh. 
Praha: Trexima, 2017, s. 75-79 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: parenthood 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275733 
 
0479798 - SOU-Z 2018 CZ cze M - Část monografie knihy 
Křížková, Alena 
Nejisté vyhlídky: nedobrovolnost, nepodpora a nejistota samostatné výdělečné činnosti matek 
po rodičovské dovolené.  
[Uncertain prospects: involuntary, unsupported and insecure mothers' self-employment after 
parental leave.] 
Rodičovství a/nebo práce? Problémy týkající se návratu po rodičovské dovolené na pracovní trh. 
Praha: Trexima, 2017, s. 65-73 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: self-employment * mothers after parental leave * Czech Republic * family and tax 
policy for mothers entrepreneurs 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275730 
 
0479797 - SOU-Z 2018 CZ cze M - Část monografie knihy 
Hašková, Hana 
Rizika spojená s návratem na trh práce po rodičovské dovolené.  
[The risks associated with returning to the labor market after parental leave.] 
Rodičovství a/nebo práce? Problémy týkající se návratu po rodičovské dovolené na pracovní trh. 
Praha: Trexima, 2017, s. 41-53 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: parental leave * women´s employment * gender 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275729 
 
0479795 - SOU-Z 2018 CZ cze M - Část monografie knihy 
Dudová, Radka 
Rodiče samoživitelé.  
[Single parents.] 
Rodičovství a/nebo práce? Problémy týkající se návratu po rodičovské dovolené na pracovní trh. 
Praha: Trexima, 2017, s. 54-64 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: parenthood 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275727 

http://hdl.handle.net/11104/0275733
http://hdl.handle.net/11104/0275730
http://hdl.handle.net/11104/0275729
http://hdl.handle.net/11104/0275727
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0479782 - SOU-Z 2018 CZ cze M - Část monografie knihy 
Marková Volejníčková, Romana 
Návrat matek na trh práce v historické perspektivě a v mezigeneračním srovnání.  
[Return of mothers to the labor market in the historical perspective and in intergenerational 
comparison.] 
Rodičovství a/nebo práce? Problémy týkající se návratu po rodičovské dovolené na pracovní trh. 
Praha: Trexima, 2017, s. 9-15 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: labor market * motherhood * work-life balance 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275713 

http://hdl.handle.net/11104/0275713
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Kapitola v monografii (cizí jazyk) – not RIV - 1 
 
0488931 - SOU-Z 2019 HU eng M - Část monografie knihy 
Cidlinská, Kateřina - Linková, Marcela 
The Czech Academy of Sciences.  
The Situation and Reform Opportunities of the Hungarian Academy of Sciences. Historical and 
Comparative Outlooks.. Budapešť: Osiris Kiadó, 2017 - ( Jakab, A.; Körtvélyesi, Z.), s. 171-179. 
ISBN 978 963 276 292 0 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: czech Academy of Scinces * history and current state 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283442 

http://hdl.handle.net/11104/0283442
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Konferenční příspěvek ve sborníku – RIV - 1 
 
0475198 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.) 
Nešpor, Zdeněk 
Meziválečné sociologické výzkumy pražské chudiny.  
[Inter-war Sociological Research on Prague’s Poor.] 
Chudé budete mít mezi sebou stále. Od charity k sociální politice ve městech 18.–20. století. Praha: 
Scriptorium, 2017 - (Fejtová, O.; Ledvinka, V.; Maříková, M.; Pešek, J.), s. 173-186. ISBN 978-80-
86852-71-3. ISSN 0231-7443. 
[Chudé budete mít mezi sebou stále. Od charity k sociální politice ve městech 18.–20. století. 
Praha (CZ), 08.10.2013-09.10.2013] 
Grant CEP: GA ČR GAP404/10/0032 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Sociology of poverty * Czech sociology – history of * Prague 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0272049 

 

 

Konferenční příspěvek ve sborníku – not RIV - 2 
 
0484541 - SOU-Z 2018 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.) 
Hamplová, Dana 
Rodina jako hodnota a jako zdroj hodnot.  
[Family as a value and as a source of values.] 
Jak mohou přežít hodnoty. Brno: Centrum pro demokracii a kulturu, 2017 - (Hanuš, J.), s. 39-47. 
ISBN 978-80-7325-426-1 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: family * values 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279707 
 
0480489 - SOU-Z 2018 SI eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.) 
Maříková, Hana 
Where is elderly care in the Czech Republic heading? Historical and gender perspectives in 
relation to informal carers.  
Soočanje z demografskimi izzivi. Ljubljana: Institut Jožef Stefan Ljubljana, 2017, s. 16-19. 
[Informacijska družba – IS 2017. Ljubljana (SI), 09.10.2017-13.10.2017] 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: elderly car * gender welfare regimes * Czech Republic 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

https://is.ijs.si/archive/proceedings/2017/files/Zbornik%20-%20F.pdf  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0276266 
 

http://hdl.handle.net/11104/0272049
http://hdl.handle.net/11104/0279707
https://is.ijs.si/archive/proceedings/2017/files/Zbornik%20-%20F.pdf
http://hdl.handle.net/11104/0276266
https://is.ijs.si/archive/proceedings/2017/files/Zbornik - F.pdf�
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Certifikovaná metodika – RIV - 1 
 
0485480 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze L3 - Certifikované metodiky 
Mikeszová, Martina - Lux, Martin - Sunega, Petr - Boumová, Irena - Tichý, D. - Kohout, M. 
Metodika identifikace tržního selhání v oblasti bydlení.  
[Method for identification of housing market failure.] 
Interní kód: TSB ; 2017 
Technické parametry: 02/2017 
Ekonomické parametry: Efektivnější veřejná intervence v oblasti sociálního bydlení, která 
optimalizuje veřejné výdaje a nevede k ohrožení konkurence na trhu bydlení či jiným tržním 
distorzím. 
Certifikační orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, ČR. Datum certifikace: 17.12.2017 
Grant CEP: GA TA ČR TD03000050 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: housing market failure * social housing * Czech Republic 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0280492 

http://hdl.handle.net/11104/0280492
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Recenze – RIV - 6 
 
0483713 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze R - Recenze 
Pospíšilová, Marie 
Ivan Chorvát, Roman Džambazovič (eds.). 2015. Rodina na Slovensku v teórii a vo výskume. 
Bratislava: Stimul, 181 s. [Recenze].  
[Book review: Ivan Chorvát, Roman Džambazovič (eds.). 2015 Family in Slovakia in theory and 
research. Bratislava: Stimul, 181 s.] 
[Chorvát, I.; Džambazovič, R.: Rodina na Slovensku v teórii a vo výskume. Bratislava, 2015. 181 
s.]. Naše společnost. Roč. 15, č. 1 (2017), s. 41-43 ISSN 1214-438X 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: family * Slovakia 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0278915 
 
0481371 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze, eng R - Recenze 
Nešpor, Zdeněk 
Tomáš Černušák a kol.: Papežství a české země v tisíciletých dějinách / The Papacy and the 
Czech Lands. A History of Mutual Relations [Recenze].  
[Tomáš Černušák a kol.: The Papacy and the Czech Lands. A History of Mutual Relations.] 
[Černušák, T.: Papežství a české země v tisíciletých dějinách. Academia, Praha 2017, 450 s./ The 
Papacy and the Czech Lands. A History of Mutual Relations. (Biblioteca dell’Istituto storico Ceco 
di Roma, Sintesi 1). Institute of History CAS + Istituto storico Ceco di Roma, Prague – Roma 2016, 
382 pp]. Český časopis historický. Historický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 115, č. 3 (2017), s. 787-793 
ISSN 0862-6111 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Czech lands – religion * Holy See – history of * religious history 
Kód oboru RIV: AB - Dějiny 
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be 
under the respective headings)  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0276953 
 
0480098 - SOU-Z 2018 RIV GB eng R - Recenze 
Lux, Martin 
Review of „The policy-making process and social learning in Russia: The case of housing policy“, 
By Marina Khmelnitskaya. [Recenze].  
[Khmelnitskaya, M.: The policy-making process and social learning in Russia: The case of 
housing policy]. International Journal of Housing Policy. Roč. 17, č. 3 (2017), s. 462-464 ISSN 
1461-6718 
Grant CEP: GA ČR GA16-06335S 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: housing policy 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 

DOI: 10.1080/19491247.2017.1304516  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0276014 
 
0478685 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze R - Recenze 
Hašková, Hana 
Kontext, příčiny a důsledky bezdětnosti v Evropě [Recenze].  
[Context, causes and consequences of childlessness in Europe.] 

http://hdl.handle.net/11104/0278915
http://hdl.handle.net/11104/0276953
http://dx.doi.org/10.1080/19491247.2017.1304516
http://dx.doi.org/10.1080/19491247.2017.1304516
http://hdl.handle.net/11104/0276014
http://dx.doi.org/10.1080/19491247.2017.1304516�
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[Kreyenfeld, M.; Konietzka, D.: Childlessness in Europe: Contexts, Causes, and Consequences. 
Springer International Publishing. 2017]. Demografie. Roč. 59, č. 3 (2017), s. 244-246 ISSN 0011-
8265 
Grant CEP: GA ČR GA17-04465S 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: childlessness * fertility 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0274748 
 
0477737 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze R - Recenze 
Nešpor, Zdeněk 
Eva Hajdinová: Z cesty své nesejdeme. Osudy východočeských a hornolanguedockých 
protestantských komunit v 18. století [Recenze].  
[Eva Hajdinová: We Will Not Stray. Fates of Protestant Communities in Eastern Bohemia and 
Upper Languedoc in the 18th Century.] 
[Hajdinová, E.: Z cesty své nesejdeme. Osudy východočeských a hornolanguedockých 
protestantských komunit v 18. století, Masarykův ústav a archiv AV ČR + Scriptorium, Praha 
2016, 492 s.]. Český časopis historický. Historický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 115, č. 2 (2017), s. 535-
539 ISSN 0862-6111 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Protestantism * Counter-reformation * Bohemia * Languedoc 
Kód oboru RIV: AB - Dějiny 
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be 
under the respective headings)  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0273978 
 
0477734 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze R - Recenze 
Nešpor, Zdeněk 
Sixtus Bolom-Kotari: Svoboda svědomí. Superintendent Michael Blažek a protestantská 
společnost pozdního osvícenství [Recenze].  
[Sixtus Bolom-Kotari: Liberty of Consccience. Superintendent Michael Blažek and Protestant 
Society of Late Enlightenment.] 
[Bolom-Kotari, S.: Svoboda svědomí. Superintendent Michael Blažek a protestantská společnost 
pozdního osvícenství. Historický ústav AV ČR + Matice Moravská, Praha – Brno 2016, 565 s.]. 
Český časopis historický. Historický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 115, č. 2 (2017), s. 539-543 ISSN 
0862-6111 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Blažek Michael * Protestantism * Moravia 
Kód oboru RIV: AB - Dějiny 
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be 
under the respective headings)  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0273976 

http://hdl.handle.net/11104/0274748
http://hdl.handle.net/11104/0273978
http://hdl.handle.net/11104/0273976


 
 

161 

 

Elektronický dokument – RIV -54 
 
0486165 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Tenglerová, Hana - Cidlinská, Kateřina - Fárová, Nina - Fucimanová, Martina - Linková, 
Marcela - Nyklová, Blanka - Ortenová, Alena - Straková, Naděžda - Vohlídalová, Marta 
Newsletter prosinec 2017.  
[Newsletter December 2017.] 
[textový dokument]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. E 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: gender * Milada Paulova Award 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 

http://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2017/12/news_prosinec_2017.pdf  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0281020 
 
0486164 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Tenglerová, Hana - Cidlinská, Kateřina - Fárová, Nina - Fucimanová, Martina - Linková, 
Marcela - Nyklová, Blanka - Ortenová, Alena - Straková, Naděžda - Vohlídalová, Marta 
Newsletter listopad 2017.  
[Newsletter November 2017.] 
[textový dokument]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. E 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: gender * career paths 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 

http://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2017/12/news_listopad_2017_FINAL.pdf  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0281019 
 
0486163 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Tenglerová, Hana - Cidlinská, Kateřina - Fárová, Nina - Fucimanová, Martina - Linková, 
Marcela - Nyklová, Blanka - Ortenová, Alena - Straková, Naděžda - Vohlídalová, Marta 
Newsletter říjen 2017.  
[Newsletter October 2017.] 
[textový dokument]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. E 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: gender * research assessment * European research 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 

http://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2017/11/news_rijen_2017_FIN.pdf  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0281017 
 
0485493 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Patočková, Věra - Čermák, Daniel 
Půda - kompetence a zájem veřejnosti 2017.  
[Soil - competences and interest of the public.] 
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. E 
Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/9 
Program:StrategieAV 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: soil * Czech Republic 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Environmental sciences (social aspects) 

http://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2017/12/news_prosinec_2017.pdf
http://hdl.handle.net/11104/0281020
http://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2017/12/news_listopad_2017_FINAL.pdf
http://hdl.handle.net/11104/0281019
http://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2017/11/news_rijen_2017_FIN.pdf
http://hdl.handle.net/11104/0281017
http://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2017/12/news_prosinec_2017.pdf�
http://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2017/12/news_listopad_2017_FINAL.pdf�
http://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2017/11/news_rijen_2017_FIN.pdf�
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http://nesstar.soc.cas.cz/webview/index.jsp?v=2&submode=abstract&study=http%3A%2F%2F
147.231.52.118%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FV1705b&mode=documentation&top=yes  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0280499 
 
0484358 - SOU-Z 2018 RIV NO eng E - Elektronický dokument 
Krejčí, Jindřich - Chylíková, Johana 
Process. Chapter 3 in: Expert tour guide on Data Management.  
[webová prezentace]. - Bergen: CESSDA ERIC, 2017. E 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: social data * data management * archiving 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://www.cessda.eu/Research-Infrastructure/Training/Expert-tour-guide-on-Data-
Management/3.-Process  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279518 
 
0484357 - SOU-Z 2018 RIV NO eng E - Elektronický dokument 
Krejčí, Jindřich - Chylíková, Johana - Fält, K. 
Organise & Document. Chapter 2 in: Expert tour guide on Data Management.  
[webová prezentace]. - Bergen: CESSDA ERIC, 2017. E 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: social data * data management * archiving 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
https://www.cessda.eu/Research-Infrastructure/Training/Expert-tour-guide-on-Data-
Management/2.-Organise-Document  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279516 
 
0480018 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana - 
Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela 
České panelové šetření domácností 1. vlna - časové snímky (dospělí).  
[Data file Czech panel survey of households 1st wave - time diary (adults).] 
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. E 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: family life * education * housing * social stratification * political participation 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/ 

DOI: DOI 10.14473/CSDA00226  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275916 
 
0479996 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana - 
Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela 
České panelové šetření domácností 1. vlna - časové snímky (děti).  
[Data file Czech panel survey of households 1st wave - time diary (children).] 
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. E 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: family life * education * housing * social stratification * political participation 

http://nesstar.soc.cas.cz/webview/index.jsp?v=2&submode=abstract&study=http%3A%2F%2F147.231.52.118%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FV1705b&mode=documentation&top=yes
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/index.jsp?v=2&submode=abstract&study=http%3A%2F%2F147.231.52.118%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FV1705b&mode=documentation&top=yes
http://hdl.handle.net/11104/0280499
https://www.cessda.eu/Research-Infrastructure/Training/Expert-tour-guide-on-Data-Management/3.-Process
https://www.cessda.eu/Research-Infrastructure/Training/Expert-tour-guide-on-Data-Management/3.-Process
http://hdl.handle.net/11104/0279518
https://www.cessda.eu/Research-Infrastructure/Training/Expert-tour-guide-on-Data-Management/2.-Organise-Document
https://www.cessda.eu/Research-Infrastructure/Training/Expert-tour-guide-on-Data-Management/2.-Organise-Document
http://hdl.handle.net/11104/0279516
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
http://dx.doi.org/DOI%2010.14473/CSDA00226
http://dx.doi.org/DOI%2010.14473/CSDA00226
http://hdl.handle.net/11104/0275916
http://dx.doi.org/DOI 10.14473/CSDA00226�
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Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/ 

DOI: DOI 10.14473/CSDA00225  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275917 
 
0479993 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana - 
Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela 
Datový soubor METR 2015 - zaměstnavatelé.  
[Dataset METR 2015 - employers.] 
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. E 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: employment * job sharing * flexible work 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
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[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. E 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: elections * voting model * Czech Television 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/ 

DOI: DOI 10.14473/CSDA00211  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275949 
 
0479422 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana - 
Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela 
Trendy Česka 2015 - 2016 – tracking volebního modelu České televize. 19. vlna (listopad 2015).  
[Trends in Czechia 2015 - 2016 - Tracking study of voting model prepared by Czech Television. 
19. wave (November 2015).] 
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. E 
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Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: elections * voting model * Czech Television 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/ 

DOI: DOI 10.14473/CSDA00210  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275936 
 
0479421 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana - 
Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela 
Trendy Česka 2015 - 2016 – tracking volebního modelu České televize. 18. vlna (říjen 2015).  
[Trends in Czechia 2015 - 2016 - Tracking study of voting model prepared by Czech Television. 
18. wave (October 2015).] 
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. E 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: elections * voting model * Czech Television 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/ 

DOI: DOI 10.14473/CSDA00209  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275950 
 
0479420 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana - 
Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela 
Trendy Česka 2015 - 2016 – tracking volebního modelu České televize. 17. vlna (září 2015).  
[Trends in Czechia 2015 - 2016 - Tracking study of voting model prepared by Czech Television. 
17. wave (September 2015).] 
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. E 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: elections * voting model * Czech Television 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/ 

DOI: DOI 10.14473/CSDA00208  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275937 
 
0479419 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana - 
Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela 
Trendy Česka 2015 - 2016 – tracking volebního modelu České televize. 16. vlna (srpen 2015).  
[Trends in Czechia 2015 - 2016 - Tracking study of voting model prepared by Czech Television. 
16. wave (August 2015).] 
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. E 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: elections * voting model * Czech Television 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/ 
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DOI: DOI 10.14473/CSDA00207  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275938 
 
0479418 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana - 
Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela 
Trendy Česka 2015 - 2016 – tracking volebního modelu České televize. 15. vlna (červen 2015).  
[Trends in Czechia 2015 - 2016 - Tracking study of voting model prepared by Czech Television. 
15. wave (June 2015).] 
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. E 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: elections * voting model * Czech Television 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/ 

DOI: DOI 10.14473/CSDA00206  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275939 
 
0479416 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana - 
Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela 
Trendy Česka 2015 - 2016 – tracking volebního modelu České televize. 14. vlna (květen 2015).  
[Trends in Czechia 2015 - 2016 - Tracking study of voting model prepared by Czech Television. 
14. wave (May 2015).] 
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. E 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: elections * voting model * Czech Television 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/ 

DOI: DOI 10.14473/CSDA00205  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275940 
 
0479412 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana - 
Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela 
Trendy Česka 2015 - 2016 – tracking volebního modelu České televize. 13. vlna (duben 2015).  
[Trends in Czechia 2015 - 2016 - Tracking study of voting model prepared by Czech Television. 
13. wave (April 2015).] 
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. E 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: elections * voting model * Czech Television 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/ 

DOI: DOI 10.14473/CSDA00204  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275941 
 
0479411 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana - 
Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela 
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Trendy Česka 2015 - 2016 – tracking volebního modelu České televize. 12. vlna (březen 2015).  
[Trends in Czechia 2015 - 2016 - Tracking study of voting model prepared by Czech Television. 
12. wave (March 2015).] 
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. E 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: elections * voting model * Czech Television 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/ 

DOI: DOI 10.14473/CSDA00203  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275942 
 
0479410 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana - 
Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela 
Trendy Česka 2015 - 2016 – tracking volebního modelu České televize. 11. vlna (únor 2015).  
[Trends in Czechia 2015 - 2016 - Tracking study of voting model prepared by Czech Television. 
11. wave (February 2015).] 
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. E 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: elections * voting model * Czech Television 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/ 

DOI: DOI 10.14473/CSDA00202  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275943 
 
0479408 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana - 
Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela 
Trendy Česka 2015 - 2016 – tracking volebního modelu České televize. 10. vlna (leden 2015).  
[Trends in Czechia 2015 - 2016 - Tracking study of voting model prepared by Czech Television. 
10. wave (January 2015).] 
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. E 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: elections * voting model * Czech Television 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/ 

DOI: DOI 10.14473/CSDA00201  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275944 
 
0479370 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Tenglerová, Hana - Cidlinská, Kateřina - Fárová, Nina - Fucimanová, Martina - Linková, 
Marcela - Nyklová, Blanka - Ortenová, Alena - Straková, Naděžda - Víznerová, Hana - 
Vohlídalová, Marta 
Newsletter září 2017.  
[Newsletter September 2017.] 
[textový dokument]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2017. E 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Strategy AV21 * women in dissent and Charter 77 
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Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 

http://www.genderaveda.cz/files/news-zari-2017-fin.pdf  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275347 
 
0479369 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Tenglerová, Hana - Cidlinská, Kateřina - Fárová, Nina - Fucimanová, Martina - Linková, 
Marcela - Nyklová, Blanka - Ortenová, Alena - Straková, Naděžda - Víznerová, Hana - 
Vohlídalová, Marta 
Newsletter léto 2017.  
[Newsletter Summer 2017.] 
[textový dokument]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2017. E 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Structural change * gender equality plan 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 

http://www.genderaveda.cz/files/news-leto-2017-final.pdf  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275346 
 
0479368 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Tenglerová, Hana - Cidlinská, Kateřina - Fárová, Nina - Fucimanová, Martina - Linková, 
Marcela - Nyklová, Blanka - Ortenová, Alena - Straková, Naděžda - Víznerová, Hana - 
Vohlídalová, Marta 
Newsletter červen 2017.  
[Newsletter June 2017.] 
[textový dokument]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2017. E 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Role of social sciences and humanities * masculinities * gender sensitive research 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 

http://www.genderaveda.cz/files/news-cerven2017-final.pdf  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275345 
 
0479366 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Tenglerová, Hana - Cidlinská, Kateřina - Fárová, Nina - Fucimanová, Martina - Linková, 
Marcela - Nyklová, Blanka - Ortenová, Alena - Straková, Naděžda - Víznerová, Hana - 
Vohlídalová, Marta 
Newsletter květen 2017.  
[Newsletter May 2017.] 
[textový dokument]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2017. E 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: AFO Olomouc 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 

http://www.genderaveda.cz/files/news-kveten17-final.pdf  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275343 
 
0479365 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Tenglerová, Hana - Cidlinská, Kateřina - Fárová, Nina - Fucimanová, Martina - Linková, 
Marcela - Nyklová, Blanka - Ortenová, Alena - Straková, Naděžda - Víznerová, Hana - 
Vohlídalová, Marta 
Newsletter duben 2017.  
[Newsletter April 2017.] 
[textový dokument]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2017. E 
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Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Gender statistics * women in research 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 

http://www.genderaveda.cz/files/news-duben17-fin.pdf  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275342 
 
0479364 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Tenglerová, Hana - Cidlinská, Kateřina - Fárová, Nina - Fucimanová, Martina - Linková, 
Marcela - Nyklová, Blanka - Ortenová, Alena - Straková, Naděžda - Víznerová, Hana - 
Vohlídalová, Marta 
Newsletter březen 2017.  
[Newsletter March 2017.] 
[textový dokument]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2017. E 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: IVLP Women in STEM * research productivity 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 

http://www.genderaveda.cz/files/news-brezen17-fin.pdf  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275341 
 
0479361 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Tenglerová, Hana - Cidlinská, Kateřina - Fárová, Nina - Fucimanová, Martina - Linková, 
Marcela - Nyklová, Blanka - Ortenová, Alena - Straková, Naděžda - Víznerová, Hana - 
Vohlídalová, Marta 
Newsletter únor 2017.  
[Newsletter February 2017.] 
[textový dokument]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2017. E 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: UN International Day of Women and Girls in Science * NKC Annual Lecture Series 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
http://www.genderaveda.cz/novinky/171046-  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275340 
 
0479360 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Tenglerová, Hana - Cidlinská, Kateřina - Fárová, Nina - Fucimanová, Martina - Linková, 
Marcela - Nyklová, Blanka - Ortenová, Alena - Straková, Naděžda - Víznerová, Hana - 
Vohlídalová, Marta 
Newsletter leden 2017.  
[Newsletter January 2017.] 
[textový dokument]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2017. E 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Mentoring programme for early-career researchers 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 

http://www.genderaveda.cz/files/news-leden17-fin.pdf  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275339 
 
0479326 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana - 
Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela 
Naše společnost 2017 - květen.  
[Our Society 2017 - May.] 
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[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. E 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: public opinion * society * policy 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/ 

DOI: DOI 10.14473/V1705  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275361 
 
0479325 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana - 
Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela 
Naše společnost 2017 - duben.  
[Our Society 2017 - April.] 
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. E 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: public opinion * society * policy 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/ 

DOI: DOI 10.14473/V1704  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275362 
 
0479324 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana - 
Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela 
Naše společnost 2017 - březen.  
[Our Society 2017 - March.] 
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. E 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: public opinion * society * policy 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/ 

DOI: DOI 10.14473/V1703  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275363 
 
0479310 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana - 
Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra 
Naše společnost 2017 - únor.  
[Our Society 2017 - February.] 
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. E 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: public opinion * society * policy 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/ 

DOI: DOI 10.14473/V1702  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275945 

http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
http://dx.doi.org/DOI%2010.14473/V1705
http://dx.doi.org/DOI%2010.14473/V1705
http://hdl.handle.net/11104/0275361
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
http://dx.doi.org/DOI%2010.14473/V1704
http://dx.doi.org/DOI%2010.14473/V1704
http://hdl.handle.net/11104/0275362
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
http://dx.doi.org/DOI%2010.14473/V1703
http://dx.doi.org/DOI%2010.14473/V1703
http://hdl.handle.net/11104/0275363
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
http://dx.doi.org/DOI%2010.14473/V1702
http://dx.doi.org/DOI%2010.14473/V1702
http://hdl.handle.net/11104/0275945
http://dx.doi.org/DOI 10.14473/V1705�
http://dx.doi.org/DOI 10.14473/V1704�
http://dx.doi.org/DOI 10.14473/V1703�
http://dx.doi.org/DOI 10.14473/V1702�
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0479309 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana - 
Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra 
Naše společnost 2016 - prosinec.  
[Our Society 2016 - December.] 
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. E 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: public opinion * society * policy 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/ 

DOI: DOI 10.14473/V1612  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275946 
 
0479302 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana - 
Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra - Kudrnáčová, Michaela 
Naše společnost 2017 - leden.  
[Our Society 2017 - January.] 
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. E 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: public opinion * society * policy 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/ 

DOI: 10.14473/V1701  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275310 
 
0479301 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Krejčí, Jindřich - Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Chylíková, Johana - 
Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra 
Naše společnost 2016 - říjen.  
[Our Society 2016 - October.] 
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. E 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: public opinion * society * policy 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/ 

DOI: DOI 10.14473/V1610  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275951 
 
0478372 - SOU-Z 2018 RIV DE eng E - Elektronický dokument 
Guasti, Petra - Mansfeldová, Zdenka - Myant, M. - Bönker, F. 
Sustainable Governance Indicators 2017. Czech Republic Report.  
[Textový dokument]. - Gütersloh: Bertelsmann Stiftung Publishing House, 2017. E 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: governance * policy performance * democracy 
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy 
Obor OECD: Political science 

http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
http://dx.doi.org/DOI%2010.14473/V1612
http://dx.doi.org/DOI%2010.14473/V1612
http://hdl.handle.net/11104/0275946
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
http://dx.doi.org/10.14473/V1701
http://dx.doi.org/10.14473/V1701
http://hdl.handle.net/11104/0275310
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
http://dx.doi.org/DOI%2010.14473/V1610
http://dx.doi.org/DOI%2010.14473/V1610
http://hdl.handle.net/11104/0275951
http://dx.doi.org/DOI 10.14473/V1612�
http://dx.doi.org/10.14473/V1701�
http://dx.doi.org/DOI 10.14473/V1610�
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http://www.sgi-network.org/docs/2015/country/SGI2015_Czech_Rep.pdf  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0274474 

http://www.sgi-network.org/docs/2015/country/SGI2015_Czech_Rep.pdf
http://hdl.handle.net/11104/0274474
http://www.sgi-network.org/docs/2015/country/SGI2015_Czech_Rep.pdf�
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Elektronický dokument – not RIV – 15 
 
0483847 - SOU-Z 2018 CZ cze E - Elektronický dokument 
Tabery, Paulína - Vinopal, Jiří - Ďurďovič, Martin - Červenka, Jan - Čadová, Naděžda - 
Pilnáček, Matouš - Štohanzlová, Iva - Černá, Lucie - Vitíková, Jana - Miženko, Milan - 
Pilecká, Jarmila - Pešková, Veronika - Firerová, Lucie 
CSDA Research 2017 - Pilotáž.  
[CSDA Research 2017 - Pilot Project.] 
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. E 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: data file * survey * public opinion 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie; AO - Sociologie, demografie (SOU-Z) 
http://archiv.soc.cas.cz/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279239 
 
0483444 - SOU-Z 2018 CZ cze E - Elektronický dokument 
Krejčí, Jindřich - Šafr, Jiří - Chylíková, Johana - Anýžová, Petra - Gorčíková, Magdaléna - 
Tabery, Paulína - Vinopal, Jiří - Ďurďovič, Martin - Červenka, Jan - Čadová, Naděžda - 
Pilnáček, Matouš - Štohanzlová, Iva - Černá, Lucie - Vitíková, Jana - Miženko, Milan - 
Pilecká, Jarmila - Pešková, Veronika - Firerová, Lucie 
CSDA Research 2017.  
[CSDA Research 2017.] 
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. E 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: data file * survey * public opinion 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie; AO - Sociologie, demografie (SOU-Z) 
http://archiv.soc.cas.cz/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279245 
 
0483443 - SOU-Z 2018 CZ cze E - Elektronický dokument 
Linek, Lukáš - Lebeda, Tomáš - Vinopal, Jiří - Havlík, V. - Tabery, Paulína - Ďurďovič, 
Martin - Červenka, Jan - Čadová, Naděžda - Pilnáček, Matouš - Štohanzlová, Iva - Černá, 
Lucie - Vitíková, Jana - Konvalinková, Dana - Milenovská, Marie - Hanzlová, Radka - 
Miženko, Milan 
Povolební výzkum 2017.  
[After-elections survey 2017.] 
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. E 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: data file * survey * public opinion 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie; AO - Sociologie, demografie (SOU-Z) 
http://archiv.soc.cas.cz/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279246 
 
0483442 - SOU-Z 2018 CZ cze E - Elektronický dokument 
Tabery, Paulína - Vinopal, Jiří - Ďurďovič, Martin - Červenka, Jan - Čadová, Naděžda - 
Pilnáček, Matouš - Štohanzlová, Iva - Černá, Lucie - Vitíková, Jana - Konvalinková, Dana - 
Hanzlová, Radka - Milenovská, Marie - Miženko, Milan 
FF UK 2017.  
[FF UK 2017.] 
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. E 
Institucionální podpora: RVO:68378025 

http://archiv.soc.cas.cz/
http://hdl.handle.net/11104/0279239
http://archiv.soc.cas.cz/
http://hdl.handle.net/11104/0279245
http://archiv.soc.cas.cz/
http://hdl.handle.net/11104/0279246
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Klíčová slova: data file * survey * public opinion 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie; AO - Sociologie, demografie (SOU-Z) 
http://archiv.soc.cas.cz/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279247 
 
0483423 - SOU-Z 2018 CZ cze E - Elektronický dokument 
Hamplová, Dana - Tabery, Paulína - Vinopal, Jiří - Ďurďovič, Martin - Červenka, Jan - 
Čadová, Naděžda - Pilnáček, Matouš - Štohanzlová, Iva - Černá, Lucie - Vitíková, Jana - 
Pincová, Barbora - Pilecká, Jarmila - Firerová, Lucie - Varvařovská, Lucie 
Qualitas 2017.  
[Qualitas 2017.] 
[datový soubor]. - Praha, 2017. E 
Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/7 
Program:StrategieAV 
Klíčová slova: data file * survey * public opinion 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie; AO - Sociologie, demografie (SOU-Z) 
http://archiv.soc.cas.cz/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279248 
 
0483351 - SOU-Z 2018 CZ cze E - Elektronický dokument 
Tabery, Paulína - Vinopal, Jiří - Ďurďovič, Martin - Červenka, Jan - Čadová, Naděžda - 
Pilnáček, Matouš - Štohanzlová, Iva - Černá, Lucie - Vitíková, Jana - Miženko, Milan - 
Hanzlová, Radka - Milenovská, Marie - Konvalinková, Dana 
Naše společnost 1712.  
[Our Society 1712.] 
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. E 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: data file * survey * public opinion 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie; AO - Sociologie, demografie (SOU-Z) 
http://archiv.soc.cas.cz/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279249 
 
0481143 - SOU-Z 2018 CZ cze E - Elektronický dokument 
Tabery, Paulína - Vinopal, Jiří - Ďurďovič, Martin - Červenka, Jan - Čadová, Naděžda - 
Pilnáček, Matouš - Štohanzlová, Iva - Černá, Lucie - Pešková, Veronika - Vitíková, Jana - 
Miženko, Milan - Firerová, Lucie - Pilecká, Jarmila 
Naše společnost 1709.  
[Our Society 1709.] 
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v.i., 2017. E 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: data file * survey * public opinion 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie; AO - Sociologie, demografie (SOU-Z) 
http://archiv.soc.cas.cz/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279258 
 
0481014 - SOU-Z 2018 CZ cze E - Elektronický dokument 
Tabery, Paulína - Vinopal, Jiří - Ďurďovič, Martin - Červenka, Jan - Čadová, Naděžda - 
Pilnáček, Matouš - Štohanzlová, Iva - Černá, Lucie - Pešková, Veronika - Vitíková, Jana - 
Miženko, Milan - Milenovská, Marie 
Naše společnost 1710.  
[Our Society 1710.] 
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v.i., 2017. E 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: data file * survey * public opinion 

http://archiv.soc.cas.cz/
http://hdl.handle.net/11104/0279247
http://archiv.soc.cas.cz/
http://hdl.handle.net/11104/0279248
http://archiv.soc.cas.cz/
http://hdl.handle.net/11104/0279249
http://archiv.soc.cas.cz/
http://hdl.handle.net/11104/0279258
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Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie; AO - Sociologie, demografie (SOU-Z) 
http://archiv.soc.cas.cz/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279261 
 
0481013 - SOU-Z 2018 CZ cze E - Elektronický dokument 
Tabery, Paulína - Vinopal, Jiří - Ďurďovič, Martin - Červenka, Jan - Čadová, Naděžda - 
Pilnáček, Matouš - Štohanzlová, Iva - Pilecká, Jarmila - Černá, Lucie - Varvařovská, Lucie - 
Vitíková, Jana - Firerová, Lucie - Pincová, Barbora 
Naše společnost 1706.  
[Our Society 1706.] 
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. E 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: data file * survey * public opinion 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie; AO - Sociologie, demografie (SOU-Z) 
http://archiv.soc.cas.cz/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279262 
 
0481012 - SOU-Z 2018 CZ cze E - Elektronický dokument 
Tabery, Paulína - Vinopal, Jiří - Ďurďovič, Martin - Červenka, Jan - Čadová, Naděžda - 
Pilnáček, Matouš - Štohanzlová, Iva - Pilecká, Jarmila - Černá, Lucie - Varvařovská, Lucie - 
Vitíková, Jana - Firerová, Lucie - Pincová, Barbora 
Naše společnost 1705.  
[Our Society 1705.] 
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. E 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: data file * survey * public opinion 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie; AO - Sociologie, demografie (SOU-Z) 
http://archiv.soc.cas.cz/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279263 
 
0481010 - SOU-Z 2018 CZ cze E - Elektronický dokument 
Tabery, Paulína - Vinopal, Jiří - Ďurďovič, Martin - Červenka, Jan - Čadová, Naděžda - 
Pilnáček, Matouš - Štohanzlová, Iva - Pilecká, Jarmila - Černá, Lucie - Varvařovská, Lucie - 
Vitíková, Jana - Firerová, Lucie - Pincová, Barbora 
Naše společnost 1704.  
[Our Society 1704.] 
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. E 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: data file * survey * public opinion 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie; AO - Sociologie, demografie (SOU-Z) 
http://archiv.soc.cas.cz/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279264 
 
0481008 - SOU-Z 2018 CZ cze E - Elektronický dokument 
Tabery, Paulína - Vinopal, Jiří - Ďurďovič, Martin - Červenka, Jan - Čadová, Naděžda - 
Pilnáček, Matouš - Štohanzlová, Iva - Pilecká, Jarmila - Černá, Lucie - Varvařovská, Lucie - 
Vitíková, Jana - Firerová, Lucie - Pincová, Barbora 
Naše společnost 1703.  
[Our Society 1703.] 
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. E 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: data file * survey * public opinion 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie; AO - Sociologie, demografie (SOU-Z) 
http://archiv.soc.cas.cz/  

http://archiv.soc.cas.cz/
http://hdl.handle.net/11104/0279261
http://archiv.soc.cas.cz/
http://hdl.handle.net/11104/0279262
http://archiv.soc.cas.cz/
http://hdl.handle.net/11104/0279263
http://archiv.soc.cas.cz/
http://hdl.handle.net/11104/0279264
http://archiv.soc.cas.cz/
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Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279265 
 
0480878 - SOU-Z 2018 CZ cze E - Elektronický dokument 
Tabery, Paulína - Vinopal, Jiří - Ďurďovič, Martin - Červenka, Jan - Čadová, Naděžda - 
Pilnáček, Matouš - Štohanzlová, Iva - Pilecká, Jarmila - Černá, Lucie - Varvařovská, Lucie - 
Vitíková, Jana - Firerová, Lucie - Pincová, Barbora 
Naše společnost 1701.  
[Our Society 1701.] 
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. E 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: data file * survey * public opinion 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie; AO - Sociologie, demografie (SOU-Z) 
http://archiv.soc.cas.cz/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279266 
 
0480877 - SOU-Z 2018 CZ cze E - Elektronický dokument 
Tabery, Paulína - Vinopal, Jiří - Ďurďovič, Martin - Červenka, Jan - Čadová, Naděžda - 
Pilnáček, Matouš - Štohanzlová, Iva - Pilecká, Jarmila - Černá, Lucie - Varvařovská, Lucie - 
Vitíková, Jana - Firerová, Lucie - Pincová, Barbora 
Naše společnost 1702.  
[Our Society 1702.] 
[datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. E 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: data file * survey * public opinion 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie; AO - Sociologie, demografie (SOU-Z) 
http://archiv.soc.cas.cz/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279267 
 
0479019 - SOU-Z 2018 CZ cze E - Elektronický dokument 
Marková Volejníčková, Romana - Pospíšilová, Marie - Denková, A. 
Výzkumnice: Ženy od technických oborů stále odrazuje řada faktorů.  
[textový dokument]. - Praha: Euractiv.cz, 2017. E 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: gender 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://euractiv.cz/rozhovory/klima-a-zivotni-prostredi/vyzkumnice-zeny-od-technickych-
oboru-stale-odrazuje-rada-faktoru/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275037 

http://hdl.handle.net/11104/0279265
http://archiv.soc.cas.cz/
http://hdl.handle.net/11104/0279266
http://archiv.soc.cas.cz/
http://hdl.handle.net/11104/0279267
http://euractiv.cz/rozhovory/klima-a-zivotni-prostredi/vyzkumnice-zeny-od-technickych-oboru-stale-odrazuje-rada-faktoru/
http://euractiv.cz/rozhovory/klima-a-zivotni-prostredi/vyzkumnice-zeny-od-technickych-oboru-stale-odrazuje-rada-faktoru/
http://hdl.handle.net/11104/0275037
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Uspořádání konference, workshopu, výstavy – RIV - 36 
 
 

0488807 - SOU-Z 2019 RIV eng U - Uspořádání akce 
Cidlinská, Kateřina - Fucimanová, Martina 
Mentoring programs: A tool to develop gender equality, diversity, internationalism and 
interdisciplinarity in research and academia.  
[Praha, 23.11.2017-24.11.2017, (W-EUR 28/24)] 
Grant CEP: GA MŠk LE14021 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: mentoring programs in academia * cultural and institutional change * 
international cooperation 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283345 
 
0488808 - SOU-Z 2019 RIV eng, cze U - Uspořádání akce 
Cidlinská, Kateřina - Vlk, A. - Hnátková, E. - Pančíková, B. - Nevšímal, R. - Fusek, Martin - 
Dibuszová, E. 
KRECon 2017: Mladá věda ještě žije.  
[KRECon 2017: Youth science is still alive.] 
[Praha, 09.11.2017-10.11.2017, (K-EUR 150/4)] 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: PhD candidates * research conditions * career development 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283346 
 
0488811 - SOU-Z 2019 RIV eng U - Uspořádání akce 
Stöckelová, Tereza - Vostal, Filip - Brož, Luděk - Cidlinská, Kateřina 
Youthful science, useful science: what might the next generation of researchers bring to science 
and society if it’s adequately supported?.  
[Praha, 14.12.2017-14.12.2017, (K-EUR 40/2)] 
Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/14 
Program:StrategieAV 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: early-career researchers * research conditions * research assessment 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283348 

 
0487490 - SOU-Z 2018 RIV cze U - Uspořádání akce 
Bartoš, Jiří - Linková, Marcela - Lišková, K. 
(S)expertíza: O výzkumu sexuality a akademické kariéře.  
[(S)expertise: On researching sexuality and building a research career.] 
[Praha, 10.02.2017-10.02.2017, (W-CST 50/0)] 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: feminist and gender research * gender equality * public policy 

http://hdl.handle.net/11104/0283345
http://hdl.handle.net/11104/0283346
http://hdl.handle.net/11104/0283348
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Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282148 
 
0484925 - SOU-Z 2018 RIV cze U - Uspořádání akce 
Kolářová, Marta - Krejčík, Jiří 
Environmentální problémy v globálních a lokálních souvislostech.  
[Environmental problems in global and local contexts.] 
[Praha, 27.11.2017-27.11.2017, (K-CST 40/0)] 
Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/15 
Program:StrategieAV 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: environment * global * local 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0280039 
 
0484428 - SOU-Z 2018 RIV cze U - Uspořádání akce 
Večerník, Jiří - Mysíková, Martina - Šalamounová, Petra 
Jací jsme rovnostáři? Výdělky, příjmy a situace domácností v Česku v porovnání s Evropou.  
[What levellers are we? Earnings, income and the situation of households in Czechia in 
comparison with Europe.] 
[Praha, 07.12.2017-07.12.2017, (W-CST 23/0)] 
Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/13 
Program:StrategieAV 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: earnings disparities * income distribution * household budgets 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279600 
 
0484426 - SOU-Z 2018 RIV eng U - Uspořádání akce 
Nungesser, F. - Skovajsa, Marek - Dobrovolný, Viktor 
The sociality of mind: Problems, appropriations, and prospects of Durkheim’s sociology of 
knowledge.  
[Praha, 27.11.2017-27.11.2017, (W-CST 16/0)] 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Émile Durkheim * sociology of knowledge * sociological theory 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279598 
 
0484425 - SOU-Z 2018 RIV cze U - Uspořádání akce 
Nešpor, Zdeněk - Šalamounová, Petra 
Prezentace české Sociologické encyklopedie.  
[Public presentation of Czech Sociological Encyclopaedia.] 
[Praha, 14.12.2017-14.12.2017, (W-CST 33/0)] 
Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/12 
Program:StrategieAV 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: enyclopaedia of sociology * Czech sociology * history of sociology 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0280041 

http://hdl.handle.net/11104/0282148
http://hdl.handle.net/11104/0280039
http://hdl.handle.net/11104/0279600
http://hdl.handle.net/11104/0279598
http://hdl.handle.net/11104/0280041
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0484422 - SOU-Z 2018 RIV cze U - Uspořádání akce 
Nešpor, Zdeněk - Šalamounová, Petra 
Prezentace české Sociologické encyklopedie.  
[Public presentation of Czech Sociological Encyclopaedia.] 
[Praha, 14.12.2017-14.12.2017, (W-CST 33/0)] 
Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/12 
Program:StrategieAV 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: enyclopaedia of sociology * Czech sociology * history of sociology 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279595 
 
0484421 - SOU-Z 2018 RIV cze U - Uspořádání akce 
Kim, S. - Dobrovolný, Viktor 
Laclauova teorie diskurzu a její aplikace v diskurzivní analýze populismu.  
[Laclau’s Theory of Discourse and its Application in the Populist Discourse Analysis.] 
[Praha, 14.12.2017-14.12.2017, (W-CST 14/0)] 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Laclau’s theory * populism * policy 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279593 
 
0484420 - SOU-Z 2018 RIV eng U - Uspořádání akce 
Licudine, V. J. - Sandoval, G. A. - Guerrero, L. L. - Hamplová, Dana - Dobrovolný, Viktor 
The Philippine National Election System.  
[Praha, 02.10.2017-02.10.2017, (W-WRD 19/3)] 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) EF16_013/0001796 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: election system * pre-election surveys * exit polls 
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy 
Obor OECD: Political science  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279592 
 
0484379 - SOU-Z 2018 RIV eng U - Uspořádání akce 
Mansfeldová, Zdenka - Guasti, Petra 
Measuring Democracy: What are we measuring and how does CEE fit in?.  
[Praha, 22.09.2017-22.09.2017, (K-EUR 40/9)] 
Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/15 
Program:StrategieAV 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: measuring democracy * Central and Eastern Europe * crisis of democracy 
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy 
Obor OECD: Political science  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279547 
 
0484062 - FLU-F 2018 RIV cze U - Uspořádání akce 
Hrubec, Marek - Brabec, Martin - Krejčík, Jiří 
Udržitelný rozvoj, udržitelné lidství? Rozvojové cíle v éře globálních konfliktů. Konference 
Filosofie a sociální vědy /17./.  
[Sustainable Development, Sustainable Humanity? The Development Goals in the Era of Global 
Conflicts. Conference Filosofie a sociální vědy /17./.] 

http://hdl.handle.net/11104/0279595
http://hdl.handle.net/11104/0279593
http://hdl.handle.net/11104/0279592
http://hdl.handle.net/11104/0279547


184 
 

[Praha, 14.11.2017-15.11.2017, (K-EUR 40/5)] 
Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/15 
Program:StrategieAV 
Institucionální podpora: RVO:67985955 ; RVO:68378025 
Klíčová slova: development * sustainable * global * conflicts 
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství; AO - Sociologie, demografie (SOU-Z) 
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology; Sociology (SOU-Z)  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279419 
 
0483734 - SOU-Z 2018 RIV eng U - Uspořádání akce 
Pérez Martínez, J. - Dobrovolný, Viktor 
When the impunity meets the inequality: Social effects of this interaction in Mexico.  
[Praha, 19.10.2017-19.10.2017, (W-CST 18/0)] 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: impunity * criminality * Mexico 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0278933 
 
0483733 - SOU-Z 2018 RIV cze U - Uspořádání akce 
Lapka, M. - Šalamounová, Petra 
(Po)zapomenutý velký pokus o syntézu ekologie a sociologie Inscape and Landscape – Pierre 
Dansereau.  
[Forgotten Great Attempt for an Ecology and Sociology Synthesis Inscape and Landscape – 
Pierre Dansereau.] 
[Praha, 12.10.2017-12.10.2017, (W-CST 33/0)] 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Pierre Dansereau * Landscape * Inscape 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0278932 
 
0483732 - SOU-Z 2018 RIV eng U - Uspořádání akce 
Jaworsky, B. - Šalamounová, Petra 
Visualizing Refugees: Cultural Representations of People on the Move.  
[Praha, 16.11.2017-16.11.2017, (W-CST 19/0)] 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: refugees * photographs * cultural sociology 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0278931 
 
0483731 - SOU-Z 2018 RIV cze U - Uspořádání akce 
Daniel, J. - Eberle, J. - Dobrovolný, V. - Šalamounová, Petra 
Dezinformace, expertiza, náhoda: Jak jsme se začali bát hybridních hrozeb  
.  
[Disinformation, Expertise, Chance: How We Became Afraid of Hybrid Threats.] 
[Praha, 02.11.2017-02.11.2017, (W-CST 38/0)] 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: disinformation * hybrid threats * security 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0278930 
 

http://hdl.handle.net/11104/0279419
http://hdl.handle.net/11104/0278933
http://hdl.handle.net/11104/0278932
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0483718 - SOU-Z 2018 RIV cze U - Uspořádání akce 
Křížková, Alena - Hašková, Hana - Formánková, Lenka 
Intersekcionální přístup ve zkoumání sociálních nerovností.  
[Intersectional Approach to Research on Social Inequalities.] 
[Praha, 11.12.2017-11.12.2017, (K-EUR 40/1)] 
Grant CEP: GA ČR GA15-13766S 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: intersectionality * research of social inequalities * gender 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0278920 
 
0483717 - SOU-Z 2018 RIV eng U - Uspořádání akce 
Formánková, Lenka - Nechvátalová, Eva 
Tom Wengraf: Practical aspects of using BNIM aproach for data collection and analysis.  
[Praha, 23.10.2017-23.10.2017, (W-CST 8/0)] 
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-21259S 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: subjectivity * biographic-narative method * qualitative reseach 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0278918 
 
0483715 - SOU-Z 2018 RIV eng U - Uspořádání akce 
Formánková, Lenka - Nechvátalová, Eva 
Tom Wengraf: Biographical- narative method in social sciences.  
[Praha, 20.10.2017-20.10.2017, (W-CST 8/0)] 
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-21259S 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: subjectivity * biographic-narative method * qualitative reseach 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0278917 
 
0482573 - SOU-Z 2018 RIV eng U - Uspořádání akce 
Radó, M. - Hašková, Hana - Šalamounová, Petra 
The effect of parenthood on subjective well-being in Hungary.  
[Praha, 02.11.2017-02.11.2017, (W-EUR 18/1)] 
Grant CEP: GA ČR GA17-04465S 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: subjective well-being * family * parenthood 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0277991 
 
0482527 - SOU-Z 2018 RIV cze U - Uspořádání akce 
Wichterlová, L. - Hašková, Hana - Křížková, Alena - Uhde, Zuzana - Nechvátalová, Eva 
Czech Feminisms: Perspectives on Gender in East Central Europe. Představení knihy, která 
získala ocenění Heldt Prize 2017 – Best book in Slavic/Eastern European/Eurasian women's and 
gender studies.  
[Czech Feminisms: Perspectives on Gender in East Central Europe. Introducing a book that won 
the award Heldt Prize 2017 – Best book in Slavic/Eastern European/Eurasian women's and 
gender studies.] 
[Praha, 02.11.2017-02.11.2017, (W-EUR 30/2)] 

http://hdl.handle.net/11104/0278920
http://hdl.handle.net/11104/0278918
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Grant CEP: GA ČR GA15-13766S 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: feminisms * East Central Europe * intersectionality 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0277951 
 
0481114 - SOU-Z 2018 RIV eng U - Uspořádání akce 
Křížková, Alena - Tomaskovic-Dewey, D. 
Comparative Organisational Inequalities Network Meeting.  
[Praha, 03.07.2017-05.07.2017, (W-WRD 20/15)] 
Grant CEP: GA ČR GA15-13766S 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: gender wage gap * linked employer-employee data * wage inequalities in 
organisations 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0276718 
 
0477443 - SOU-Z 2018 RIV cze U - Uspořádání akce 
Tabery, Paulína - Pacáková, H. - Vlčková, L. - Buchtík, Martin - Vinopal, Jiří - Chylíková, 
Johana - Anýžová, Petra - Pilecká, Jarmila - Šalamounová, Petra 
Zkoumáme výzkum, teorie a praxe.  
[Exploring research, theory and practice.] 
[Praha, 01.06.2017-01.06.2017, (W-CST 32/0)] 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: methodology * quantitative * qualitative 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0273797 
 
0477441 - SOU-Z 2018 RIV cze U - Uspořádání akce 
Pospíšilová, Marie - Šalamounová, Petra 
Facebooková (ne)závislost: Identita, interakce a uživatelská kariéra na Facebooku.  
[Facebook (in)depedence: identity, interactions and career on Facebook.] 
[Praha, 30.03.2017-30.03.2017, (W-CST 34/0)] 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Facebook * internet social networks * social interactions 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0273795 
 
0477439 - SOU-Z 2018 RIV cze U - Uspořádání akce 
Navrátil, J. - Pospíšilová, Marie 
Od ekonomické globalizace k „válce proti terorismu“: Proměny českého levicového aktivismu na 
počátku 21. století.  
[From economic globalization to „war against terrorism“: Transformation of Czech left-wing 
activism at the beginning of 21st century.] 
[Praha, 08.06.2017-08.06.2017, (W-CST 8/0)] 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Czech left-wing activisms * globalization * terrorism 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0273791 

http://hdl.handle.net/11104/0277951
http://hdl.handle.net/11104/0276718
http://hdl.handle.net/11104/0273797
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0477438 - SOU-Z 2018 RIV cze U - Uspořádání akce 
Fialová, Kamila - Mysíková, Martina - Večerník, Jiří - Pospíšilová, Marie 
Jak se daří lidem v Česku v životě a zaměstnání?.  
[Life and job satisfaction in the Czech Republic.] 
[Praha, 06.04.2017-06.04.2017, (W-EUR 26/1)] 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: life satisfaction * employment * economic development 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0273789 
 
0477437 - SOU-Z 2018 RIV eng U - Uspořádání akce 
Drápalová, E. - Šalamounová, Petra 
Varieties of Performance of Local Governments across New and Old Democracies: Germany, 
Spain, Czech Republic and Romania?.  
[Praha, 23.02.2017-23.02.2017, (W-CST 24/0)] 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: local government * policy * democracy 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0273787 
 
0475618 - SOU-Z 2018 RIV eng U - Uspořádání akce 
Šalamounová, Petra - Hrubec, Marek 
What is going on with citizenship in Brazil? Seminar with Emil A. Sobottka.  
[Praha, 18.05.2017-18.05.2017, (W-CST 26/0)] 
Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/15 
Program:StrategieAV 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: citizenship * Brazil * politics 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0272289 
 
0475608 - SOU-Z 2018 RIV cze U - Uspořádání akce 
Kocman, D. - Pospíšilová, Marie 
Jak vysvětlit manažerizaci sociální péče bez manažerizmu a marketizace: případ české reformy a 
teorie neoliberální transformace veřejných služeb.  
[Managerialisation without managerialism and market: the strange case of Czech social care 
reform.] 
[Praha, 11.05.2017-11.05.2017, (W-CST 23/0)] 
Grant CEP: GA ČR GA15-16452S 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: public service reforms * neoliberalism * managerialism 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0272282 
 
0475358 - SOU-Z 2018 RIV cze U - Uspořádání akce 
Lenčéš Chalániová, D. - Šalamounová, Petra 
Znamená vidět věřit? Obrazy uprchlíků v českém mediálním diskurzu a transformace 
společnosti rizik.  
[Seeing is Believing? Images of Refugees in the Czech Media Discourse and Risk-related Societal 

http://hdl.handle.net/11104/0273789
http://hdl.handle.net/11104/0273787
http://hdl.handle.net/11104/0272289
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Transformation.] 
[Praha, 09.03.2017-09.03.2017, (W-CST 26/0)] 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: refugees * media * risk-society * visual analysis 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275369 
 
0475356 - SOU-Z 2018 RIV eng U - Uspořádání akce 
Tomaskovic-Devey, D. - Pospíšilová, Marie 
Organizational Inequalities: Relational Process in Institutional Context.  
[Praha, 02.02.2017-02.02.2017, (W-CST 24/0)] 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: relational inequality theory * inequality * organizations 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0272179 
 
0475355 - SOU-Z 2018 RIV eng U - Uspořádání akce 
Morrison, C. - Šalamounová, Petra 
Ethics in qualitative research: the morality and politics of workplace fieldwork.  
[Praha, 04.05.2017-04.05.2017, (W-EUR 30/1)] 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: ethics * qualitative research * morality 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0272178 
 
0475354 - SOU-Z 2018 RIV cze U - Uspořádání akce 
Krejčík, Jiří - Pospíšilová, Marie 
Indické volby 2017 jako tzv. třetí demokratický vzestup?.  
[Indian Elections 2017 as the “Third Democratic Upsurge”?.] 
[Praha, 02.03.2017-02.03.2017, (W-CST 25/0)] 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: India * Assembly Elections * Democratic Upsurge 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0272177 
 
0475352 - SOU-Z 2018 RIV cze U - Uspořádání akce 
Kalvas, František - Pospíšilová, Marie 
Multiagentní modelování federativního funkcionalismu I. A. Bláhy: Posouzení dvou inovací.  
[Multiagent modelling of I. A. Bláha´s federative functionalism: considerations of two 
innovations.] 
[Praha, 20.04.2017-20.04.2017, (W-CST 23/0)] 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: theory of federative functionalism * sociological modelling * dynamical social 
impact theory 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0272176 
 
0470213 - SOU-Z 2017 RIV cze U - Uspořádání akce 
Nyklová, Blanka - Vohlídalová, Marta 

http://hdl.handle.net/11104/0275369
http://hdl.handle.net/11104/0272179
http://hdl.handle.net/11104/0272178
http://hdl.handle.net/11104/0272177
http://hdl.handle.net/11104/0272176
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Workshop Sexuální obtěžování na VŠ v rámci festivalu dokumentárních filmů Academia film 
Olomouc.  
[Sexual hrassment at universitities – workshop at AFO Olomouc.] 
[Olomouc, 25.04.2017-30.04.2017, (W-CST 50/0)] 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: sexual and gender harassment * universities * higher education 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267921

http://hdl.handle.net/11104/0267921
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0487483 - SOU-Z 2018 cze U - Uspořádání akce 
Vašíčková, Karolína - Nyklová, Blanka 
Genderový výzkum hýbe světem, a co u nás.  
[Gender research is stirring the world but is it stirring the Czech Republic.] 
[Praha, 06.11.2017, (W 32/0)] 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: gender research * mainstreaming gender * public policy 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282146 
 
0487481 - SOU-Z 2018 cze U - Uspořádání akce 
Víznerová, Hana - Cidlinská, Kateřina 
Genderová rovnost a podpora začínajících vědkyň a vědců ve výzkumných institucích.  
[Gender equality and support for early stage researchers in research organizations.] 
[Praha, 10.01.2017, (W 13/0)] 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: cultural and institutional changes * gender equality * mentoring 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282138 
 
0487478 - SOU-Z 2018 cze U - Uspořádání akce 
Víznerová, Hana 
Řízení lidí a podpora genderové rovnosti ve výzkumu.  
[Management of people and support for gender equality in research.] 
[Praha, 14.09.2017, (W 14/0)] 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: cultural and institutional changes * gender equality * human resources 
management 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282137 
 
0487477 - SOU-Z 2018 cze U - Uspořádání akce 
Víznerová, Hana 
Jak komunikovat a vyjednávat genderovou rovnost ve výzkumné organizaci.  
[How to communicate and negotiate gender equality in a research organization.] 
[Praha, 02.05.2017, (W 15/0)] 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: cultural and institutional changes * gender equality * women in research 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282135

http://hdl.handle.net/11104/0282146
http://hdl.handle.net/11104/0282138
http://hdl.handle.net/11104/0282137
http://hdl.handle.net/11104/0282135
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Výzkumná zpráva – RIV – do RIV jako O - 2 
 
0485026 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Večerník, Jiří - Mysíková, Martina 
Jací jsme rovnostáři? Výdělky, příjmy a situace domácností v Česku v porovnání s Evropou.  
[How Egalitarian are we? Earnings, income and household conditions in Czechia in comparison 
with Europe.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 114 s. ISBN 978-80-7330-306-8 
Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/13 
Program:StrategieAV 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: income equality * living conditions * Europe 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology 
http://soc.cas.cz/publikace/jaci-jsme-rovnostari-vydelky-prijmy-situace-domacnosti-v-cesku-v-
porovnani-s-evropou  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0280149 
 
0480973 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tenglerová, Hana 
Postavení žen v české vědě. Monitorovací zpráva za rok 2015.  
[2015 Monitoring report on the position of women in Czech science.] 
1. - Praha: Sociologický, 2017. 81 s. ISBN 978-80-7330-298-6 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: statistics * women * science 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0276615 

http://soc.cas.cz/publikace/jaci-jsme-rovnostari-vydelky-prijmy-situace-domacnosti-v-cesku-v-porovnani-s-evropou
http://soc.cas.cz/publikace/jaci-jsme-rovnostari-vydelky-prijmy-situace-domacnosti-v-cesku-v-porovnani-s-evropou
http://hdl.handle.net/11104/0280149
http://hdl.handle.net/11104/0276615
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0484829 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Stachová, Jana 
Lesy pohledem české veřejnosti: jak mají vypadat a jak se v nich má hospodařit.  
[How the Czech public sees forests: how they should look and how to manage them.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 6 s. 
Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/9 
Program:StrategieAV 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: forest * forestry * public opinion 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.soc.cas.cz/aktualita/lesy-pohledem-ceske-verejnosti-jak-maji-vypadat-jak-se-v-
nich-ma-hospodarit  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279961 
 
0484802 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Hanzlová, Radka 
Česká veřejnost o zdravotnictví - prosinec 2017.  
[ublic Opinion on Health Care System - December 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, oz180115. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: healthcare * insurance 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/health-leisure-time/4488-public-opinion-on-
health-care-system-december-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0280042 
 
0484763 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Důvěra ústavním institucím v prosinci 2017.  
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in December 
2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, pi170104. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Chambers of Parliament * President * Local and Regional Councils 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/4485-
confidence-in-constitutional-institutions-and-satisfaction-with-political-situation-in-december-
2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0280043 
 
0484150 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Preference prezidentských kandidátů v prosinci 2017.  
[Preferences of Candidates for President in December 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, pv171222. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: elections * President 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/election-parties/4483-preferences-of-

http://www.soc.cas.cz/aktualita/lesy-pohledem-ceske-verejnosti-jak-maji-vypadat-jak-se-v-nich-ma-hospodarit
http://www.soc.cas.cz/aktualita/lesy-pohledem-ceske-verejnosti-jak-maji-vypadat-jak-se-v-nich-ma-hospodarit
http://hdl.handle.net/11104/0279961
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/health-leisure-time/4488-public-opinion-on-health-care-system-december-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/health-leisure-time/4488-public-opinion-on-health-care-system-december-2017
http://hdl.handle.net/11104/0280042
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/4485-confidence-in-constitutional-institutions-and-satisfaction-with-political-situation-in-december-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/4485-confidence-in-constitutional-institutions-and-satisfaction-with-political-situation-in-december-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/4485-confidence-in-constitutional-institutions-and-satisfaction-with-political-situation-in-december-2017
http://hdl.handle.net/11104/0280043
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/election-parties/4483-preferences-of-candidates-for-president-in-december-2017
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candidates-for-president-in-december-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0280044 
 
0484147 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Pilnáček, Matouš 
Volební model v prosinci 2017.  
[Likely voter model in December 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, pv171221. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: political Parties * elections 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/election-parties/4481-likely-voter-model-
in-decmeber-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0280045 
 
0483608 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Hanzlová, Radka 
Důvěra názorům vybraných skupin vyjadřujících se k veřejným otázkám v ČR – říjen 2017.  
[Trust to Groups of People Expressing Their Opinions on Public Issues - October 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, po171218. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: decision making * confidence 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/other/4477-trust-to-groups-of-people-
expressing-their-opinions-on-public-issues-october-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279240 
 
0483587 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Čadová, Naděžda 
Občané o ekonomické situaci svých domácností – říjen 2017.  
[Citizens on Economic Situation of Their Households - October 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, eu171215. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: earnings * poverty * household 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/work-income-living-level/4475-
citizens-on-economic-situation-of-their-households-october-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279241 
 
0483583 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků a kvótám na jejich přerozdělování - říjen 2017.  
[Attitude of Czech Public to Accepting of Refugees and Immigration Quotas - October 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 12 s. Tiskové zprávy CVVM, pm171214. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: accepting refugees * military conflicts * security threat 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/international-relations/4473-attitude-of-
czech-public-to-accepting-of-refugees-and-immigration-quotas-october-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279242 
 
0483565 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – říjen 2017.  

https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/election-parties/4483-preferences-of-candidates-for-president-in-december-2017
http://hdl.handle.net/11104/0280044
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/election-parties/4481-likely-voter-model-in-decmeber-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/election-parties/4481-likely-voter-model-in-decmeber-2017
http://hdl.handle.net/11104/0280045
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/other/4477-trust-to-groups-of-people-expressing-their-opinions-on-public-issues-october-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/other/4477-trust-to-groups-of-people-expressing-their-opinions-on-public-issues-october-2017
http://hdl.handle.net/11104/0279240
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/work-income-living-level/4475-citizens-on-economic-situation-of-their-households-october-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/work-income-living-level/4475-citizens-on-economic-situation-of-their-households-october-2017
http://hdl.handle.net/11104/0279241
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/international-relations/4473-attitude-of-czech-public-to-accepting-of-refugees-and-immigration-quotas-october-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/international-relations/4473-attitude-of-czech-public-to-accepting-of-refugees-and-immigration-quotas-october-2017
http://hdl.handle.net/11104/0279242
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[Citizens on Economic Situation of the Czech Republic and Living Standard of Their Households - 
October 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, ev171207. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: economic situation * living standard * household 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/economic-development/4471-citizens-
on-economic-situation-of-the-czech-republic-and-living-standard-of-their-households-october-
2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279244 
 
0482709 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tabery, Paulína 
Rozdělení Československa: 25 let od vzniku samostatné ČR a SR.  
[Dissolution of Czechoslovakia: 25 Years since the Establishment of the Independent Czech and 
Slovak Republics.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 10 s. Tiskové zprávy CVVM, po171205. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Czechoslovakia * anniversary 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/other/4469-dissolution-of-czechoslovakia-
25-years-since-the-establishment-of-the-independent-czech-and-slovak-republics  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279251 
 
0482704 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Hanzlová, Radka 
Sympatie české veřejnosti k některým zemím - říjen 2017.  
[Czech Public's Attitudes to Foreign Countries - October 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, pm171204. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: income * earners 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/international-relations/4467-czech-public-
s-attitudes-to-foreign-countries-october-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279252 
 
0482147 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tuček, Milan 
Důvěra k vybraným institucím veřejného života – říjen 2017.  
[Trust to Some Public Institutions - October 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, po171127. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: army * police * church * press * NGO 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/other/4465-trust-to-some-public-
institutions-october-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279253 
 
0482141 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Občané o konfliktu v Sýrii – září 2017.  
[Citizens on Conflict in Syria - September 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pm171121. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 

https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/economic-development/4471-citizens-on-economic-situation-of-the-czech-republic-and-living-standard-of-their-households-october-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/economic-development/4471-citizens-on-economic-situation-of-the-czech-republic-and-living-standard-of-their-households-october-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/economic-development/4471-citizens-on-economic-situation-of-the-czech-republic-and-living-standard-of-their-households-october-2017
http://hdl.handle.net/11104/0279244
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/other/4469-dissolution-of-czechoslovakia-25-years-since-the-establishment-of-the-independent-czech-and-slovak-republics
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/other/4469-dissolution-of-czechoslovakia-25-years-since-the-establishment-of-the-independent-czech-and-slovak-republics
http://hdl.handle.net/11104/0279251
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/international-relations/4467-czech-public-s-attitudes-to-foreign-countries-october-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/international-relations/4467-czech-public-s-attitudes-to-foreign-countries-october-2017
http://hdl.handle.net/11104/0279252
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/other/4465-trust-to-some-public-institutions-october-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/other/4465-trust-to-some-public-institutions-october-2017
http://hdl.handle.net/11104/0279253
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Klíčová slova: conflict * situation in Syria 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/international-relations/4461-citizens-on-
conflict-in-syria-september-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279254 
 
0482136 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Hanzlová, Radka 
Daně z pohledu veřejného mínění – říjen 2017.  
[Taxation in view of public opinion – October 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, ev171116. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: income * earners 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/economic-development/4459-taxation-
in-view-of-public-opinion-october-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279255 
 
0482129 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tuček, Milan 
Hodnocení některých sociálních podmínek – říjen 2017.  
[Evaluation of Some Social Conditions - October 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, eu171113. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: social conditions 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/work-income-living-level/4456-
evaluation-of-some-social-conditions-october-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279256 
 
0482124 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tuček, Milan 
Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti – září 2017.  
[Romanies and Coexistence with Them in View of Czech Public – September 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, ov171110. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: relationships * minority 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/relations-attitudes/4454-romanies-and-
coexistence-with-them-in-view-of-czech-public-september-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279257 
 
0481082 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – září 2017.  
[Citizens on Economic Situation of the Czech Republic and Living Standard of Their Households - 
September 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, ev171102. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: economic situation * household 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/economic-development/4447-citizens-
on-economic-situation-of-the-czech-republic-and-living-standard-of-their-households-
september-2017  

https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/international-relations/4461-citizens-on-conflict-in-syria-september-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/international-relations/4461-citizens-on-conflict-in-syria-september-2017
http://hdl.handle.net/11104/0279254
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/economic-development/4459-taxation-in-view-of-public-opinion-october-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/economic-development/4459-taxation-in-view-of-public-opinion-october-2017
http://hdl.handle.net/11104/0279255
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/work-income-living-level/4456-evaluation-of-some-social-conditions-october-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/work-income-living-level/4456-evaluation-of-some-social-conditions-october-2017
http://hdl.handle.net/11104/0279256
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/relations-attitudes/4454-romanies-and-coexistence-with-them-in-view-of-czech-public-september-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/relations-attitudes/4454-romanies-and-coexistence-with-them-in-view-of-czech-public-september-2017
http://hdl.handle.net/11104/0279257
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/economic-development/4447-citizens-on-economic-situation-of-the-czech-republic-and-living-standard-of-their-households-september-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/economic-development/4447-citizens-on-economic-situation-of-the-czech-republic-and-living-standard-of-their-households-september-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/economic-development/4447-citizens-on-economic-situation-of-the-czech-republic-and-living-standard-of-their-households-september-2017
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Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279259 
 
0481080 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Důvěra ústavním institucím v říjnu 2017.  
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in October 
2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, pi171103. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: constitutional institutions * Chambers of Parliament * President * Government 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/4449-
confidence-in-constitutional-institutions-and-satisfaction-with-political-situation-in-october-
2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279260 
 
0480748 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tuček, Milan 
Postoje obyvatel České republiky k novele zákona o českém školství, platbám za vysoké školy a 
státním maturitám – září 2017.  
[Attitudes of the Czech society towards an amendment of a law about Czech educational system, 
higher education fees and standardized secondary school graduation tests – September 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, or171026. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: educational system * school 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/other/4440-attitudes-of-the-czech-society-
towards-an-amendment-of-a-law-about-czech-educational-system-higher-education-fees-and-
standardized-secondary-school-graduation-tests-september-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279269 
 
0480353 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Čadová, Naděžda 
Postoje obyvatel České republiky k politickým stranám – září 2017.  
[Attitudes towards political parties in Czech society – September 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, pv171030. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: political parties * elections 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/election-parties/4445-attitudes-towards-
political-parties-in-czech-society-september-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279275 
 
0480302 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Preference prezidentských kandidátů v září 2017.  
[Preferences of Candidates for President in September 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, pv171010. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: elections * President 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/cz/31-tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/4430-preference-
prezidentskych-kandidatu-v-zari-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279274 

http://hdl.handle.net/11104/0279259
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/4449-confidence-in-constitutional-institutions-and-satisfaction-with-political-situation-in-october-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/4449-confidence-in-constitutional-institutions-and-satisfaction-with-political-situation-in-october-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/4449-confidence-in-constitutional-institutions-and-satisfaction-with-political-situation-in-october-2017
http://hdl.handle.net/11104/0279260
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/other/4440-attitudes-of-the-czech-society-towards-an-amendment-of-a-law-about-czech-educational-system-higher-education-fees-and-standardized-secondary-school-graduation-tests-september-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/other/4440-attitudes-of-the-czech-society-towards-an-amendment-of-a-law-about-czech-educational-system-higher-education-fees-and-standardized-secondary-school-graduation-tests-september-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/other/4440-attitudes-of-the-czech-society-towards-an-amendment-of-a-law-about-czech-educational-system-higher-education-fees-and-standardized-secondary-school-graduation-tests-september-2017
http://hdl.handle.net/11104/0279269
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/election-parties/4445-attitudes-towards-political-parties-in-czech-society-september-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/election-parties/4445-attitudes-towards-political-parties-in-czech-society-september-2017
http://hdl.handle.net/11104/0279275
https://cvvm.soc.cas.cz/cz/31-tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/4430-preference-prezidentskych-kandidatu-v-zari-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/cz/31-tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/4430-preference-prezidentskych-kandidatu-v-zari-2017
http://hdl.handle.net/11104/0279274


 
 

197 

 
0480290 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Důvěra stranickým představitelům – září 2017.  
[Popularity of Party Representatives - September 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, pi171005. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: politicians * Chamber of Deputies 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/4429-
popularity-of-party-representatives-september-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279273 
 
0480284 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Důvěra ústavním institucím v září 2017.  
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in September 
2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, pi171003. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Chambers of Parliament * President * Government 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/4427-
confidence-in-constitutional-institutions-and-satisfaction-with-political-situation-in-september-
2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279272 
 
0480282 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Stranické preference a volební model v září 2017.  
[Party Preferences and Voting Model in September 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pv170925. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: political Parties * elections 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/election-parties/4419-party-preferences-
and-voting-model-in-september-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279271 
 
0478079 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan - Ďurďovič, Martin 
Veřejnost o „obratu“ v německé energetice – květen 2017.  
[Public on Energy Transition in Germany - May 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, oe170918. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: energy policy * Energiewende * German 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/ecology/4417-public-on-energy-transition-in-
germany-may-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275348 
 
0477672 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Pilecká, Jarmila 
Česká veřejnost k problematice geneticky upravených potravin – červen 2017.  

https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/4429-popularity-of-party-representatives-september-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/4429-popularity-of-party-representatives-september-2017
http://hdl.handle.net/11104/0279273
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/4427-confidence-in-constitutional-institutions-and-satisfaction-with-political-situation-in-september-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/4427-confidence-in-constitutional-institutions-and-satisfaction-with-political-situation-in-september-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/4427-confidence-in-constitutional-institutions-and-satisfaction-with-political-situation-in-september-2017
http://hdl.handle.net/11104/0279272
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/election-parties/4419-party-preferences-and-voting-model-in-september-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/election-parties/4419-party-preferences-and-voting-model-in-september-2017
http://hdl.handle.net/11104/0279271
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/ecology/4417-public-on-energy-transition-in-germany-may-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/ecology/4417-public-on-energy-transition-in-germany-may-2017
http://hdl.handle.net/11104/0275348
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[Attitude of Czech Public to genetically modified food - June 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, or170907. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: genetically modifying food * GMO 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/other/4413-attitude-of-czech-public-to-
genetically-modified-food-june-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275368 
 
0477596 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Pilecká, Jarmila 
Spotřeba a plýtvání potravinami jako sociální problém – červen 2017.  
[Food Waste as a Social Problem – June 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 11 s. Tiskové zprávy CVVM, or170808. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: food wastage * Use before/by 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/other/4392-food-waste-as-a-social-problem-
june-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275372 
 
0477532 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan - Ďurďovič, Martin 
Veřejnost o energetické politice a budoucnosti výroby elektrické energie – květen 2017.  
[Public on Energy Policy and Future of Energy Production - May 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, oe170818. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: energy policy * mining of lignite * atomic energy 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/ecology/4402-public-on-energy-policy-and-
future-of-energy-production-may-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275373 
 
0477525 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan - Ďurďovič, Martin 
Veřejnost o spotřebě elektrické energie, o obnovitelných zdrojích a šetrnosti výroby k životnímu 
prostředí – květen 2017.  
[The Public on Electricity Consumption, Renewable Resources and Environmentally Friendly 
Production - May 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, oe170904. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: electricity * power engineering * energy prices * environment 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/ecology/4410-the-public-on-electricity-
consumption-renewable-resources-and-environmentally-friendly-production-may-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275374 
 
0477201 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan - Ďurďovič, Martin 
Veřejnost o jaderné energetice – květen 2017.  
[Public on Nuclear Power Engineering - May 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, oe170818b. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: nuclear power * Temelín 

https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/other/4413-attitude-of-czech-public-to-genetically-modified-food-june-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/other/4413-attitude-of-czech-public-to-genetically-modified-food-june-2017
http://hdl.handle.net/11104/0275368
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/other/4392-food-waste-as-a-social-problem-june-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/other/4392-food-waste-as-a-social-problem-june-2017
http://hdl.handle.net/11104/0275372
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/ecology/4402-public-on-energy-policy-and-future-of-energy-production-may-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/ecology/4402-public-on-energy-policy-and-future-of-energy-production-may-2017
http://hdl.handle.net/11104/0275373
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/ecology/4410-the-public-on-electricity-consumption-renewable-resources-and-environmentally-friendly-production-may-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/ecology/4410-the-public-on-electricity-consumption-renewable-resources-and-environmentally-friendly-production-may-2017
http://hdl.handle.net/11104/0275374
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Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/ecology/4404-public-on-nuclear-power-
engineering-may-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275375 
 
0477086 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Názory na EU v středoevropském srovnání – léto 2017.  
[Views on EU in Central European Comparison - Summer 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pm170814. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: European Union 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/international-relations/4400-views-on-eu-
in-central-european-comparison-summer-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275377 
 
0477054 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Pilecká, Jarmila - Černá, Lucie 
Zájem o bio potraviny v České republice a jejich spotřeba – červen 2017.  
[Interest in Organic Food and Its Consumption in the Czech Republic - June 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, or170810. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: organic food 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/other/4396-interest-in-organic-food-and-its-
consumption-in-the-czech-republic-june-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275378 
 
0477053 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Pilecká, Jarmila - Černá, Lucie 
Vyhazování vzhledově nedokonalé zeleniny jako jedna z forem plýtvání potravinami – červen 2017.  
[Throwing out Visually Imperfect Vegetables As a Form of Food Waste - June 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, or170808b. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: food * fruit and vegetables * food waste 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/other/4394-throwing-out-visually-imperfect-
vegetables-as-a-form-of-food-waste-june-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275379 
 
0476591 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Pešková, Veronika - Pilecká, Jarmila 
Názory občanů na drogy – květen 2017.  
[Public opinion on drugs - May 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, ob170728. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: drug use * addiction 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/security-negative-phenomena/4390-public-
opinion-on-drugs-may-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275380 
 
 

https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/ecology/4404-public-on-nuclear-power-engineering-may-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/ecology/4404-public-on-nuclear-power-engineering-may-2017
http://hdl.handle.net/11104/0275375
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/international-relations/4400-views-on-eu-in-central-european-comparison-summer-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/international-relations/4400-views-on-eu-in-central-european-comparison-summer-2017
http://hdl.handle.net/11104/0275377
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/other/4396-interest-in-organic-food-and-its-consumption-in-the-czech-republic-june-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/other/4396-interest-in-organic-food-and-its-consumption-in-the-czech-republic-june-2017
http://hdl.handle.net/11104/0275378
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/other/4394-throwing-out-visually-imperfect-vegetables-as-a-form-of-food-waste-june-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/other/4394-throwing-out-visually-imperfect-vegetables-as-a-form-of-food-waste-june-2017
http://hdl.handle.net/11104/0275379
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/security-negative-phenomena/4390-public-opinion-on-drugs-may-2015
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/security-negative-phenomena/4390-public-opinion-on-drugs-may-2015
http://hdl.handle.net/11104/0275380
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0476578 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Čadová, Naděžda 
Postoje české veřejnosti ke svému zaměstnání – červen 2017.  
[Attitudes of Czech Public to Their Jobs – June 201.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, eu170727. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: workers * job satisfaction * perception of workplace climate * earnings 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/work-income-living-level/4388-
attitudes-of-czech-public-to-their-jobs-june-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275382 
 
0476535 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Spokojenost se životem – červen 2017.  
[Contentment with Life - June 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, ov170726. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: satisfaction 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/relations-attitudes/4386-contentment-with-
life-june-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275411 
 
0476484 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Občané o materiálních životních podmínkách svých domácností – červen 2017.  
[Citizens on Material Living Conditions of Their Households - June 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, eu170725. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: material living conditions * households 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/work-income-living-level/4384-
citizens-on-material-living-conditions-of-their-households-june-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275412 
 
0476423 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Čadová, Naděžda 
Hodnocení činnosti politických stran a vybraných institucí – červen 2017.  
[Evaluation of the Activities of Political Parties and Selected Institutions - June 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pi170721. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: institutions * political parties * evaluation 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/4382-
evaluation-of-the-activities-of-political-parties-and-selected-institutions-june-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275413 
 
0476422 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – červen 2017.  
[Citizens on Economic Situation of the Czech Republic and Living Standard of Their Households - 
June 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, ev170719. 

https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/work-income-living-level/4388-attitudes-of-czech-public-to-their-jobs-june-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/work-income-living-level/4388-attitudes-of-czech-public-to-their-jobs-june-2017
http://hdl.handle.net/11104/0275382
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/relations-attitudes/4386-contentment-with-life-june-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/relations-attitudes/4386-contentment-with-life-june-2017
http://hdl.handle.net/11104/0275411
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/work-income-living-level/4384-citizens-on-material-living-conditions-of-their-households-june-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/work-income-living-level/4384-citizens-on-material-living-conditions-of-their-households-june-2017
http://hdl.handle.net/11104/0275412
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/4382-evaluation-of-the-activities-of-political-parties-and-selected-institutions-june-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/4382-evaluation-of-the-activities-of-political-parties-and-selected-institutions-june-2017
http://hdl.handle.net/11104/0275413
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Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: economic situation * living standard * household 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/economic-development/4380-citizens-
on-economic-situation-of-the-czech-republic-and-living-standard-of-their-households-june-
2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275414 
 
0476215 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tuček, Milan 
Česká veřejnost o nezaměstnanosti – červen 2017.  
[Czech Public on Unemployment - June 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, eu170712. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: unemployment * labour-market * living 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/work-income-living-level/4378-czech-
public-on-unemployment-june-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275415 
 
0476214 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Důvěra ústavním institucím v červnu 2017.  
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in June 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 11 s. Tiskové zprávy CVVM, pi170703. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Chambers of Parliament * President * Government * Regional Councils 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/4376-
confidence-in-constitutional-institutions-and-satisfaction-with-political-situation-in-june-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275416 
 
0476210 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tuček, Milan 
Hodnocení ochrany životního prostředí – květen 2017.  
[Evaluation of environmental protection - May 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 15 s. Tiskové zprávy CVVM, oe170629. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: environment * enviromental protection 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/ecology/4374-evaluation-of-environmental-
protection-may-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275417 
 
0476194 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Stranické preference a volební model v červnu 2017.  
[Party Preferences and Voting Model in June 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, pv170626. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Voting model * Chamber of Deputies 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/election-parties/4372-party-preferences-
and-voting-model-in-june-2017  

https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/economic-development/4380-citizens-on-economic-situation-of-the-czech-republic-and-living-standard-of-their-households-june-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/economic-development/4380-citizens-on-economic-situation-of-the-czech-republic-and-living-standard-of-their-households-june-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/economic-development/4380-citizens-on-economic-situation-of-the-czech-republic-and-living-standard-of-their-households-june-2017
http://hdl.handle.net/11104/0275414
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/work-income-living-level/4378-czech-public-on-unemployment-june-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/work-income-living-level/4378-czech-public-on-unemployment-june-2017
http://hdl.handle.net/11104/0275415
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/4376-confidence-in-constitutional-institutions-and-satisfaction-with-political-situation-in-june-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/4376-confidence-in-constitutional-institutions-and-satisfaction-with-political-situation-in-june-2017
http://hdl.handle.net/11104/0275416
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/ecology/4374-evaluation-of-environmental-protection-may-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/ecology/4374-evaluation-of-environmental-protection-may-2017
http://hdl.handle.net/11104/0275417
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/election-parties/4372-party-preferences-and-voting-model-in-june-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/election-parties/4372-party-preferences-and-voting-model-in-june-2017
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Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275418 
 
0475817 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Pilecká, Jarmila 
Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek – květen 2017.  
[Attitude of Czech Public to consumption of addictive narcotics – May 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, ob170623. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: drugs * acceptability 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/security-negative-phenomena/4370-attitude-
of-czech-public-to-consumption-of-addictive-narcotics-may-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275419 
 
0475811 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Pilecká, Jarmila - Červenka, Jan 
Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků - duben 2017.  
[Attitude of Czech Public to Accepting of Refugees in April 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 10 s. Tiskové zprávy CVVM, pm170622. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: refugees * military conflicts 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/international-relations/4368-attitude-of-
czech-public-to-accepting-of-refugees-in-april-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275420 
 
0475493 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Pilecká, Jarmila 
Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2017.  
[Evaluation of environment in the Czech Republic – May 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, oe170619. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: environment * nature 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/ecology/4366-evaluation-of-environment-in-
the-czech-republic-may-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275421 
 
0475317 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Čadová, Naděžda 
Veřejné mínění o interrupci a eutanazii – květen 2017.  
[Public Opinion on Abortion and Euthanasia – May 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, ov170615. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: morality * abortion * euthanasia 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/relations-attitudes/4364-public-opinion-on-
abortion-euthanasia-and-death-penalty-may-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275422 
 
0475206 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tuček, Milan 
Postoje občanů k trestu smrti – květen 2017.  
[Attitudes Towards the Death Penalty - May 2017.] 

http://hdl.handle.net/11104/0275418
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/security-negative-phenomena/4370-attitude-of-czech-public-to-consumption-of-addictive-narcotics-may-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/security-negative-phenomena/4370-attitude-of-czech-public-to-consumption-of-addictive-narcotics-may-2017
http://hdl.handle.net/11104/0275419
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/international-relations/4368-attitude-of-czech-public-to-accepting-of-refugees-in-april-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/international-relations/4368-attitude-of-czech-public-to-accepting-of-refugees-in-april-2017
http://hdl.handle.net/11104/0275420
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/ecology/4366-evaluation-of-environment-in-the-czech-republic-may-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/ecology/4366-evaluation-of-environment-in-the-czech-republic-may-2017
http://hdl.handle.net/11104/0275421
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/relations-attitudes/4364-public-opinion-on-abortion-euthanasia-and-death-penalty-may-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/relations-attitudes/4364-public-opinion-on-abortion-euthanasia-and-death-penalty-may-2017
http://hdl.handle.net/11104/0275422
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1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, ob170612. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: death penalty 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/security-negative-phenomena/4362-
attitudes-towards-the-death-penalty-may-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275449 
 
0475162 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Spokojenost se životem – květen 2017.  
[Contentment with Life - May 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, ov170609. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: contentment with life 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/relations-attitudes/4360-contentment-with-
life-may-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275423 
 
0475139 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Občané ČR o budoucnosti EU a přijetí eura – duben 2017.  
[Czech Public's Attitudes to Integration of EU and Adoption of the Euro - April 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, pm170524a. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: integration * EU * euro 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/international-relations/4330-czech-public-
s-attitudes-to-integration-of-eu-and-adoption-of-the-euro-april-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275424 
 
0475128 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Černá, Lucie 
Postoje veřejnosti k právům homosexuálů – květen 2017.  
[Attitudes of Czech Society Towards Homosexuals And Their Rights - May 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, ov170608. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: homosexual * registered partnership * adoption 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/relations-attitudes/4358-attitudes-of-czech-
society-towards-homosexuals-and-their-rights-may-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275425 
 
0475126 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Čadová, Naděžda 
Hodnocení činnosti ministerstev – květen 2017.  
[Evaluation of Activity of Ministries - May 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pi170607. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: ministries * Government Office * Office of the President 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/4356-
evaluation-of-activity-of-ministries-may-2017  

https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/security-negative-phenomena/4362-attitudes-towards-the-death-penalty-may-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/security-negative-phenomena/4362-attitudes-towards-the-death-penalty-may-2017
http://hdl.handle.net/11104/0275449
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/relations-attitudes/4360-contentment-with-life-may-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/relations-attitudes/4360-contentment-with-life-may-2017
http://hdl.handle.net/11104/0275423
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/international-relations/4330-czech-public-s-attitudes-to-integration-of-eu-and-adoption-of-the-euro-april-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/international-relations/4330-czech-public-s-attitudes-to-integration-of-eu-and-adoption-of-the-euro-april-2017
http://hdl.handle.net/11104/0275424
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/relations-attitudes/4358-attitudes-of-czech-society-towards-homosexuals-and-their-rights-may-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/relations-attitudes/4358-attitudes-of-czech-society-towards-homosexuals-and-their-rights-may-2017
http://hdl.handle.net/11104/0275425
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/4356-evaluation-of-activity-of-ministries-may-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/4356-evaluation-of-activity-of-ministries-may-2017
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Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275426 
 
0475124 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – květen 2017.  
[Citizens on Economic Situation of the Czech Republic and Living Standard of Their Households - 
May 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, ev170606. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: economic situation * living standard 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/economic-development/4354-citizens-
on-economic-situation-of-the-czech-republic-and-living-standard-of-their-households-may-
2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275427 
 
0475119 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Čadová, Naděžda 
Názory veřejnosti na členství České republiky v Evropské unii – duben 2017.  
[Czech Public Opinion on the EU Membership - April 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, pm170606. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: European Union * EU membership 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/international-relations/4351-czech-public-
opinion-on-the-eu-membership-april-20162  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275428 
 
0475115 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tuček, Milan 
Hodnocení životních podmínek v místě bydliště – duben 2017.  
[Satisfaction with conditions of living at the place of residence – April 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 18 s. Tiskové zprávy CVVM, or170601. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: satisfaction * living conditions 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/other/4349-satisfaction-with-conditions-of-
living-at-the-place-of-residence-april-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275429 
 
0475113 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Důvěra ústavním institucím v květnu 2017.  
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in May 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, pi170530. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Chambers of Parliament * President * Government * Regional Councils 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/4347-
confidence-in-constitutional-institutions-and-satisfaction-with-political-situation-in-may-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275430 
 
0475112 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Čadová, Naděžda - Giebel, P. 

http://hdl.handle.net/11104/0275426
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/economic-development/4354-citizens-on-economic-situation-of-the-czech-republic-and-living-standard-of-their-households-may-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/economic-development/4354-citizens-on-economic-situation-of-the-czech-republic-and-living-standard-of-their-households-may-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/economic-development/4354-citizens-on-economic-situation-of-the-czech-republic-and-living-standard-of-their-households-may-2017
http://hdl.handle.net/11104/0275427
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/international-relations/4351-czech-public-opinion-on-the-eu-membership-april-20162
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/international-relations/4351-czech-public-opinion-on-the-eu-membership-april-20162
http://hdl.handle.net/11104/0275428
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/other/4349-satisfaction-with-conditions-of-living-at-the-place-of-residence-april-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/other/4349-satisfaction-with-conditions-of-living-at-the-place-of-residence-april-2017
http://hdl.handle.net/11104/0275429
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/4347-confidence-in-constitutional-institutions-and-satisfaction-with-political-situation-in-may-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/politicians-political-institutions/4347-confidence-in-constitutional-institutions-and-satisfaction-with-political-situation-in-may-2017
http://hdl.handle.net/11104/0275430
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Ztotožnění s výroky o Evropské unii – duben 2017.  
[Agreement with statements about the EU – April 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, pm170529. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: European Union 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/international-relations/4344-agreement-
with-statements-about-the-eu-april-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275431 
 
0475110 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Stranické preference a volební model v květnu 2017.  
[Party Preferences and Voting Model in May 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, pv170526. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: sympathy with political Parties * preference 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/election-parties/4336-party-preferences-
and-voting-model-in-may-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275432 
 
0475077 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Pilecká, Jarmila 
Důvěra v evropské a mezinárodní instituce – duben 2017.  
[Confidence in European and International Institutions - April 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pm170524b. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: confidence * European Union * international institutions 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/international-relations/4334-confidence-
in-european-and-international-institutions-april-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275450 
 
0475070 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Čadová, Naděžda - Pešková, Veronika 
Hodnocení evropské integrace – duben 2017.  
[Public Opinion on European Integration – April 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, pm170524c. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: integration in the EU * values 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/international-relations/4332-public-
opinion-on-european-integration-april-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275433 
 
0474746 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – duben 2017.  
[Citizens on Economic Situation of the Czech Republic and Living Standard of Their Households - 
April 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, ev170523. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: economic situation * living standard 

https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/international-relations/4344-agreement-with-statements-about-the-eu-april-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/international-relations/4344-agreement-with-statements-about-the-eu-april-2017
http://hdl.handle.net/11104/0275431
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/election-parties/4336-party-preferences-and-voting-model-in-may-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/election-parties/4336-party-preferences-and-voting-model-in-may-2017
http://hdl.handle.net/11104/0275432
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/international-relations/4334-confidence-in-european-and-international-institutions-april-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/international-relations/4334-confidence-in-european-and-international-institutions-april-2017
http://hdl.handle.net/11104/0275450
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/international-relations/4332-public-opinion-on-european-integration-april-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/international-relations/4332-public-opinion-on-european-integration-april-2017
http://hdl.handle.net/11104/0275433
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Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/economic-development/4328-citizens-
on-economic-situation-of-the-czech-republic-and-living-standard-of-their-households-april-
2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275434 
 
0474741 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Čadová, Naděžda 
Názory veřejnosti na usazování cizinců v ČR – březen 2017.  
[Public Opinion on the Settling of Foreigners in the Czech Republic - March 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, ov170523. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: residing foreigners * rights * immigrants 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/relations-attitudes/4326-public-opinion-on-
the-settling-of-foreigners-in-the-czech-republic-march-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275451 
 
0474720 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Vliv na politické rozhodování – březen 2017.  
[Influence on political decision making - March 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 3 s. Tiskové zprávy CVVM, pd170522. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: decision making * politicians * institutions 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/democracy-civic-society/4324-influence-
on-political-decision-making-march-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275452 
 
0474719 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Názor na zadlužení obyvatel a státu – březen 2017.  
[Opinion on the Indebtment of Citizens and the State - March 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, er170518. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: indebtment * Czech state 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/other/4322-opinion-on-the-
indebtment-of-citizens-and-the-state-march-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275453 
 
0474718 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Česká veřejnost o tzv. Islámském státu – březen 2017.  
[Czech Public on So-Called Islamic State - March 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, pm170518. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Islamic State 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/international-relations/4320-czech-public-
on-so-called-islamic-state-march-20172  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275454 
 

https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/economic-development/4328-citizens-on-economic-situation-of-the-czech-republic-and-living-standard-of-their-households-april-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/economic-development/4328-citizens-on-economic-situation-of-the-czech-republic-and-living-standard-of-their-households-april-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/economic-development/4328-citizens-on-economic-situation-of-the-czech-republic-and-living-standard-of-their-households-april-2017
http://hdl.handle.net/11104/0275434
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/relations-attitudes/4326-public-opinion-on-the-settling-of-foreigners-in-the-czech-republic-march-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/relations-attitudes/4326-public-opinion-on-the-settling-of-foreigners-in-the-czech-republic-march-2017
http://hdl.handle.net/11104/0275451
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/democracy-civic-society/4324-influence-on-political-decision-making-march-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/democracy-civic-society/4324-influence-on-political-decision-making-march-2017
http://hdl.handle.net/11104/0275452
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/other/4322-opinion-on-the-indebtment-of-citizens-and-the-state-march-2017
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/economical/other/4322-opinion-on-the-indebtment-of-citizens-and-the-state-march-2017
http://hdl.handle.net/11104/0275453
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/international-relations/4320-czech-public-on-so-called-islamic-state-march-20172
https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/international-relations/4320-czech-public-on-so-called-islamic-state-march-20172
http://hdl.handle.net/11104/0275454
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0474295 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Důvěra vrcholným politikům – duben 2017.  
[Popularity of Top Politicians - April 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pi170502. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: top politicians 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/politicians-political-institutions/popularity-of-top-politicians-april-
2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275455 
 
0474294 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tuček, Milan 
Tolerance k vybraným skupinám obyvatel – březen 2017.  
[Tolerance to Selected Groups of Population - March 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, ov170428. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: social groups * population 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/relations-attitudes/tolerance-to-selected-groups-of-population-
march-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275947 
 
0474293 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Důvěra ústavním institucím v dubnu 2017.  
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in April 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, pi170427. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: constitutional institutions * Chambers of Parliament * President * Government * 
Local and Regional Councils 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/politicians-political-institutions/confidence-in-constitutional-
institutions-and-satisfaction-with-political-situation-in-april-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275456 
 
0474292 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Pilecká, Jarmila 
Postoje české veřejnosti k cizincům – březen 2017.  
[Attitude of Czech Citizens about foreigners – March 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, ov170426. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: foreigners 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/relations-attitudes/attitude-of-czech-citizens-about-foreigners-
march-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275457 
 
0474288 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tuček, Milan 
Vztah české veřejnosti k národnostním skupinám žijícím v ČR – březen 2017.  
[Relation to Different National Groups Living in the Czech Republic - March 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, ov170425. 

http://cvvm.soc.cas.cz/en/politicians-political-institutions/popularity-of-top-politicians-april-2017
http://cvvm.soc.cas.cz/en/politicians-political-institutions/popularity-of-top-politicians-april-2017
http://hdl.handle.net/11104/0275455
http://cvvm.soc.cas.cz/en/relations-attitudes/tolerance-to-selected-groups-of-population-march-2017
http://cvvm.soc.cas.cz/en/relations-attitudes/tolerance-to-selected-groups-of-population-march-2017
http://hdl.handle.net/11104/0275947
http://cvvm.soc.cas.cz/en/politicians-political-institutions/confidence-in-constitutional-institutions-and-satisfaction-with-political-situation-in-april-2017
http://cvvm.soc.cas.cz/en/politicians-political-institutions/confidence-in-constitutional-institutions-and-satisfaction-with-political-situation-in-april-2017
http://hdl.handle.net/11104/0275456
http://cvvm.soc.cas.cz/en/relations-attitudes/attitude-of-czech-citizens-about-foreigners-march-2017
http://cvvm.soc.cas.cz/en/relations-attitudes/attitude-of-czech-citizens-about-foreigners-march-2017
http://hdl.handle.net/11104/0275457
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Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: national groups 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/relations-attitudes/relation-to-different-national-groups-living-in-
the-czech-republic-march-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275439 
 
0474285 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Stranické preference a volební model v dubnu 2017.  
[Party Preferences and Voting Model in April 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, pv170424. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: political Parties * Party preference * Voting model 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/election-parties/party-preferences-and-voting-model-in-april-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275435 
 
0474275 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Čadová, Naděžda - Pešková, Veronika 
Politická kultura veřejně činných lidí – březen 2017.  
[Political Culture of Public Officials and Politicians - March 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, er170421. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: loans * debts 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/social-policy/public-opinion-on-acceptance-of-loans-march-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275436 
 
0474273 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Politická kultura veřejně činných lidí – březen 2017.  
[Political Culture of Public Officials and Politicians - March 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 9 s. Tiskové zprávy CVVM, ps170418. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: political culture 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/political-situation/political-culture-of-public-officials-and-
politicians-march-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275437 
 
0474271 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – březen 2017.  
[Citizens on Economic Situation of the Czech Republic and Living Standard of Their Households - 
March 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, ev170413. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: economic situation * living standard 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/economic-development/citizens-on-economic-situation-of-the-
czech-republic-and-living-standard-of-their-households-march-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275438 
 

http://cvvm.soc.cas.cz/en/relations-attitudes/relation-to-different-national-groups-living-in-the-czech-republic-march-2017
http://cvvm.soc.cas.cz/en/relations-attitudes/relation-to-different-national-groups-living-in-the-czech-republic-march-2017
http://hdl.handle.net/11104/0275439
http://cvvm.soc.cas.cz/en/election-parties/party-preferences-and-voting-model-in-april-2017
http://hdl.handle.net/11104/0275435
http://cvvm.soc.cas.cz/en/social-policy/public-opinion-on-acceptance-of-loans-march-2017
http://hdl.handle.net/11104/0275436
http://cvvm.soc.cas.cz/en/political-situation/political-culture-of-public-officials-and-politicians-march-2017
http://cvvm.soc.cas.cz/en/political-situation/political-culture-of-public-officials-and-politicians-march-2017
http://hdl.handle.net/11104/0275437
http://cvvm.soc.cas.cz/en/economic-development/citizens-on-economic-situation-of-the-czech-republic-and-living-standard-of-their-households-march-2017
http://cvvm.soc.cas.cz/en/economic-development/citizens-on-economic-situation-of-the-czech-republic-and-living-standard-of-their-households-march-2017
http://hdl.handle.net/11104/0275438
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0473942 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Čadová, Naděžda 
Důvěra k vybraným institucím veřejného života – březen 2017.  
[Trust to Some Public Institutions - March 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, po170410. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: social institutions * trust 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/other/trust-to-some-public-institutions-march-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0271315 
 
0473940 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Pilecká, Jarmila 
Názor na rozšířenost a míru korupce u veřejných činitelů a institucí – březen 2017.  
[Attitude of Czech Citizens about corruption of public institutions and officials – March 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, po170407. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: corruption 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/other/attitude-of-czech-citizens-about-corruption-of-public-
institutions-and-officials-march-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0271316 
 
0473709 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Důvěra ústavním institucím v březnu 2017.  
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in March 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, pi170331. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: constitutional institutions * Chambers of Parliament * President * Government * 
Regional Councils 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/politicians-political-institutions/confidence-in-constitutional-
institutions-and-satisfaction-with-political-situation-in-march-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0271317 
 
0473708 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Pešková, Veronika - Pilecká, Jarmila 
Názory české veřejnosti na současnou situaci na Ukrajině – Březen 2017.  
[Czech public opinion on the current situation in Ukraine – March 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pm170331a. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Ukraine * security threat 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/international-relations/czech-public-opinion-on-the-current-
situation-in-ukraine-march-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0271318 
 
0473707 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Hodnocení ekonomické situace a materiálních životních podmínek v středoevropském srovnání – 
leden 2017.  
[Evaluation of Economic Situation and Material Living Conditions in Central European 
Comparison - January 2017.] 
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1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, ev170330. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: living conditions * households * economic situation 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/economic-development/evaluation-of-economic-situation-and-
material-living-conditions-in-central-european-comparison-january-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0271319 
 
0473706 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Čadová, Naděžda 
Názory české veřejnosti na úroveň demokracie a respektování lidských práv v ČR – únor 2017.  
[Public Opinion on the Functioning of Democracy and Respect to Human Rights in the Czech 
Republic - February 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, pd170328. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: democracy * respect for human rights 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm221.soc.cas.cz/en/democracy-civic-society/public-opinion-on-the-functioning-of-
democracy-and-respect-to-human-rights-in-the-czech-republic-february-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0271320 
 
0473705 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan - Pilecká, Jarmila 
Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků - únor 2017.  
[Attitude of Czech Public to Accepting of Refugees in February 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 10 s. Tiskové zprávy CVVM, pm170327. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: refugees * migration * military conflicts 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/international-relations/attitude-of-czech-public-to-accepting-of-
refugees-in-february-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0271321 
 
0473703 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Stranické preference a volební model v březnu 2017.  
[Party Preferences and Voting Model in March 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, ov170324. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: election * political Parties * Party preferences 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/election-parties/party-preferences-and-voting-model-in-march-
2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0271322 
 
0473702 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tuček, Milan 
Míra naléhavosti různých oblastí veřejného života – únor 2017.  
[Urgency of Some Problems in the View of Public Opinion - February 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 21 s. Tiskové zprávy CVVM, ov170317. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: public life 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/other/urgency-of-some-problems-in-the-view-of-public-opinion-
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february-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0271323 
 
0473700 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Pilecká, Jarmila 
Postoje českých občanů k manželství a rodině - únor 2017.  
[Attitude of Citizens about Families – February 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 13 s. Tiskové zprávy CVVM, ov170320. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: family * cohesion of partner * marriage * divorces 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/relations-attitudes/attitude-of-citizens-about-families-february-
2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0271324 
 
0473699 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Spokojenost se životem – únor 2017.  
[Contentment with Life - February 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, ov170317. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: satisfaction 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/relations-attitudes/contentment-with-life-february-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0271314 
 
0473697 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tuček, Milan 
Zájem o politiku a názory na podílení se občanů na rozhodování - únor 2017.  
[Interest in Politics and Views on the Participation of Citizens in Decision-Making - February 
2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pd170316. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: politics * decision-making processes * democracy 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/democracy-civic-society/interest-in-politics-and-views-on-the-
participation-of-citizens-in-decision-making-february-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0271313 
 
0473005 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Černá, Lucie 
Zájem politiků o názory občanů a možnosti občanů ovlivnit veřejnou sféru – únor 2017.  
[Politicians´ Interest in the Views of Citizens and Citizens' Ability to Influence the Public Sphere - 
February 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pd170314. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: politicians * public sphere * influence 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/democracy-civic-society/politicians-interest-in-the-views-of-
citizens-and-citizens-ability-to-influence-the-public-sphere-february-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0270818 
 
 

http://cvvm.soc.cas.cz/en/other/urgency-of-some-problems-in-the-view-of-public-opinion-february-2017
http://hdl.handle.net/11104/0271323
http://cvvm.soc.cas.cz/en/relations-attitudes/attitude-of-citizens-about-families-february-2017
http://cvvm.soc.cas.cz/en/relations-attitudes/attitude-of-citizens-about-families-february-2017
http://hdl.handle.net/11104/0271324
http://cvvm.soc.cas.cz/en/relations-attitudes/contentment-with-life-february-2017
http://hdl.handle.net/11104/0271314
http://cvvm.soc.cas.cz/en/democracy-civic-society/interest-in-politics-and-views-on-the-participation-of-citizens-in-decision-making-february-2017
http://cvvm.soc.cas.cz/en/democracy-civic-society/interest-in-politics-and-views-on-the-participation-of-citizens-in-decision-making-february-2017
http://hdl.handle.net/11104/0271313
http://cvvm.soc.cas.cz/en/democracy-civic-society/politicians-interest-in-the-views-of-citizens-and-citizens-ability-to-influence-the-public-sphere-february-2017
http://cvvm.soc.cas.cz/en/democracy-civic-society/politicians-interest-in-the-views-of-citizens-and-citizens-ability-to-influence-the-public-sphere-february-2017
http://hdl.handle.net/11104/0270818


212 
 

0472959 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Pilecká, Jarmila 
Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice - únor 2017.  
[Attitude of Citizens about Social Policy of Families – February 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, es170313. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: social policy * family * social situation 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/social-policy/attitude-of-citizens-about-social-policy-of-families-
february-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0270819 
 
0472957 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – únor 2017.  
[Citizens on Economic Situation of the Czech Republic and Living Standard of Their Households - 
February 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, ev170310. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: economic situatio * living standard 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/economic-development/citizens-on-economic-situation-of-the-
czech-republic-and-living-standard-of-their-households-february-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0270820 
 
0472953 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Čadová, Naděžda 
Hodnocení vlády Bohuslava Sobotky – únor 2017.  
[Evaluation of Bohuslav Sobotka's Cabinet - February 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pi170308. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Bohuslav Sobotka * government * Prime Minister 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/politicians-political-institutions/evaluation-of-bohuslav-sobotka-s-
cabinet-february-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0270821 
 
0472950 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Důvěra stranickým představitelům – únor 2017.  
[Popularity of Party Representatives - February 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, pi170308. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: politicians * political parties 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/politicians-political-institutions/popularity-of-party-representatives-
february-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0271312 
 
0472941 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Občané o Chartě 77 – únor 2017.  
[Citizens on Charter 77 - February 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, or170307. 
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Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: confidence * constitutional institutions 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/other/citizens-on-charter-77-february-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0270822 
 
0472695 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Důvěra ústavním institucím v únoru 2017.  
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in February 
2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, ov170209. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: confidence * constitutional institutions 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/politicians-political-institutions/confidence-in-constitutional-
institutions-and-satisfaction-with-political-situation-in-february-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0270823 
 
0472685 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Občané o inflaci a reálných příjmech – leden 2017.  
[Inflation And Real Income Of Households In View Of Public - January 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 12 s. Tiskové zprávy CVVM, ev170302. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: income * household * inflation 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/economic-development/inflation-and-real-income-of-households-in-
view-of-public-january-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0270824 
 
0472671 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tuček, Milan 
Spokojenost se stavem vybraných oblastí veřejného života – leden 2017.  
[Satisfaction with the Situation in Selected Areas of Public Life - January 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 20 s. Tiskové zprávy CVVM, ps170301. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: public life * goods and services * culture * corruption * immigration * economic 
crime 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/political-situation/satisfaction-with-the-situation-in-selected-areas-
of-public-life-january-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0270825 
 
0472659 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Stranické preference a volební model v únoru 2017.  
[Party Preferences and Voting Model in February 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, pv170227. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: political Parties * elections * preferences 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/election-parties/party-preferences-and-voting-model-in-february-
2017  
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Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0270826 
 
0472643 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Čadová, Naděžda 
Občané o ústavních pravomocích prezidenta – leden 2017.  
[Citizens on Constitutional Competencies of a President - January 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pi170223b. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: president * presidency * competencies of a president 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/politicians-political-institutions/citizens-on-constitutional-
competencies-of-a-president-january-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0270827 
 
0472637 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Pilecká, Jarmila 
Postoje občanů k prezidentskému úřadu - leden 2017.  
[Attitude of Citizens about presidency in the Czech Republic – January 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pi170223a. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: president * presidential election 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/politicians-political-institutions/attitude-of-citizens-about-
presidency-in-the-czech-republic-january-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0270828 
 
0471357 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Pilnáček, Matouš 
Postoje českých občanů k NATO.  
[Public Opinion on NATO Membership - January 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, pm170216a. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: NATO * membership in NATO 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/international-relations/public-opinion-on-nato-membership-
january-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0270829 
 
0471332 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Pilecká, Jarmila 
Postoje českých občanů k obraně ČR - leden 2017.  
[Czech Citizens about Defense of the Czech Republic – January 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pm170216b. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: NATO * defense 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/international-relations/czech-citizens-about-defense-of-the-czech-
republic-january-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0270830 
 
0471320 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tuček, Milan 
Hospodářská úroveň ČR v kontextu jiných zemí – leden 2017.  
[Economic Level of Czech Republic in Context of Some Other Countries - January 2017.] 
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1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 10 s. Tiskové zprávy CVVM, ev170210. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: economic * economic level 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/economic-development/economic-level-of-czech-republic-in-
context-of-some-other-countries-january-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0270831 
 
0470783 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Veřejnost o svých obavách a bezpečnostních rizicích pro Českou republiku - prosinec 2016.  
[Czech Public on Its Fears and on Security Threats for the Czech Republic - December 2016.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 12 s. Tiskové zprávy CVVM, ov170209. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: security threats * fears 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/relations-attitudes/czech-public-on-its-fears-and-on-security-
threats-for-the-czech-republic-december-2016  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0270832 
 
0470780 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Důvěra vybraným institucím v prosinci 2016.  
[Confidence in some institutions - December 2016.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, pi170208. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: confidence * constitutional institutions 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/politicians-political-institutions/confidence-in-some-institutions-
december-2016  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0270833 
 
0470635 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Důvěra ústavním institucím v lednu 2017.  
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in January 
2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, pi170203. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: confidence * constitutional institutions 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/politicians-political-institutions/confidence-in-constitutional-
institutions-and-satisfaction-with-political-situation-in-january-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0270834 
 
0470285 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Čadová, Naděžda 
Hodnocení působení Miloše Zemana v prezidentském úřadě – leden 2017.  
[Public Opinion on Performance of President Miloš Zeman - January 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pi170202. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Miloš Zeman * presidency * presiden 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/politicians-political-institutions/public-opinion-on-performance-of-
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president-milos-zeman-january-2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0270835 
 
0470232 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Důvěra vybraným politikům v mezinárodním kontextu – prosinec 2016.  
[Confidence to Some Representatives in International Context - December 2016.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, pm170201. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: international politics * international policy 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/international-relations/confidence-to-some-representatives-in-
international-context-december-2016  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0270837 
 
0470228 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tuček, Milan 
Názory na poplatky ve zdravotnictví a jiná vybraná opatření – prosinec 2016.  
[Public Views on Fees and Some Other Measures in Healthcare - December 2016.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, oz170130a. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: healthcare * public health * insurance * medication 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/health-leisure-time/public-views-on-fees-and-some-other-measures-
in-healthcare-december-2016  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0270838 
 
0470227 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tuček, Milan 
Česká veřejnost o zdravotnictví – prosinec 2016.  
[Public Opinion on Health Care System - December 2016.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, oz170130b. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: healthcare * public health * insurance 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/health-leisure-time/public-opinion-on-health-care-system-
december-2016  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0270839 
 
0470221 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Stranické preference a volební model v lednu 2017.  
[Party Preferences and Voting Model in January 2017.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, pv170127. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Party preference 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/election-parties/party-preferences-and-voting-model-in-january-
2017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0270840 
 
0470220 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tuček, Milan 
Hodnocení vývoje vybraných oblastí veřejného života během uplynulého roku – prosinec 2016.  
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[Evaluation of Development in Selected Areas of Public Life in Last Year - December 2016.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 23 s. Tiskové zprávy CVVM, pd170127. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: development 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/democracy-civic-society/evaluation-of-development-in-selected-
areas-of-public-life-in-last-year-december-2016  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0271311 
 
0469907 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Česká veřejnost o tzv. Islámském státu – prosinec 2016.  
[Czech Public on So-Called Islamic State - December 2016.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, oz170125. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Islamic State 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/international-relations/czech-public-on-so-called-islamic-state-
december-2016  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0270841 
 
0469780 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Pilecká, Jarmila 
Názory občanů na zdravotnictví v ČR - prosinec 2016.  
[Czech Citizens about Health Care in the Czech Republic - December 2016.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, oz170125. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: health care * quality of the health care 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/health-leisure-time/czech-citizens-about-health-care-in-the-czech-
republic-december-2016  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0270843 
 
0469778 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Pilnáček, Matouš 
Hodnocení bezpečnostní situace v ČR a Evropě – prosinec 2016.  
[Evaluation of the Security Situation in the Czech republic and in Europe – December 2016.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, ob170117. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: security situation 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/security-negative-phenomena/evaluation-of-the-security-situation-
in-the-czech-republic-and-in-europe-december-2016  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0270844 
 
0469583 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Čadová, Naděžda 
Česká veřejnost o amerických prezidentských volbách - prosinec 2016.  
[Czech Public about United States Presidential Election - December 2016.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 10 s. Tiskové zprávy CVVM, pm170117. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: USA * presidential election 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/international-relations/czech-public-about-united-states-
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presidential-election-december-2016  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0270845 
 
0469311 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – prosinec 2016.  
[Citizens on Economic Situation of the Czech Republic and Living Standard of Their Households - 
December 2016.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, ev170113. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: economic situation * living standard 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/economic-development/citizens-on-economic-situation-of-the-
czech-republic-and-living-standard-of-their-households-december-2016  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267238 
 
0469045 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan - Pilecká, Jarmila 
Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků - prosinec 2016.  
[Attitude of Czech Public to Accepting of Refugees in December 2016.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 10 s. Tiskové zprávy CVVM, pm170113. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: refugees * accepting refugees 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/international-relations/attitude-of-czech-public-to-accepting-of-
refugees-in-december-2016  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267237 
 
0469009 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Občané o odsunu a Benešových dekretech – listopad 2016.  
[Public Opinion on Post-War Transfer of Sudeten Germans and Benes Decrees - November 
2016.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, pm170111a. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Edvard Benes * Benes decrees * post-war transfer of Sudeten Germans 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/international-relations/public-opinion-on-post-war-transfer-of-
sudeten-germans-and-benes-decrees-november-2016  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267236 
 
0469003 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Pilecká, Jarmila 
Česká veřejnost o dění na Ukrajině – prosinec 2016.  
[Attitude of Czech Public to events on Ukraine in December 2016.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pm170111b. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Ukraine 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/international-relations/attitude-of-czech-public-to-events-on-
ukraine-in-december-2016  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267235 
 
0468595 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
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Červenka, Jan 
Daně z pohledu veřejného mínění – listopad 2016.  
[Taxation in View of Public Opinion - November 2016.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2017. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, ev170109. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: taxation 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/economic-development/taxation-in-view-of-public-opinion-
november-2016  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266751 
 
0468504 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tuček, Milan 
Názory občanů na úroveň sociálního zabezpečení v ČR a alokaci veřejných prostředků – listopad 
2016.  
[Public opinion on social security in the Czech Republic and allocation of public funds - 
November 2016.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, es170106. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: social policy * public funds 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/social-policy/public-opinion-on-social-security-in-the-czech-
republic-and-allocation-of-public-funds-november-2016  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266836 
 
0468422 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tuček, Milan 
Sympatie české veřejnosti k některým zemím – listopad 2016.  
[Czech Public's Attitudes to Foreign Countries - November 2016.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2017. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, pm170105. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: sympathy * countries 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/international-relations/czech-public-s-attitudes-to-foreign-
countries-november-2016  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266752 
 
0468420 - SOU-Z 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tuček, Milan 
Priority ve financování jednotlivých oblastí sociální politiky – listopad 2016.  
[Priorities of Funding in Various Areas of Social Policy - November 2016.] 
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2017. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, es170201. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: social policy * healthcare 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/social-policy/priorities-of-funding-in-various-areas-of-social-policy-
november-2016  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266753 
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http://cvvm.soc.cas.cz/en/social-policy/public-opinion-on-social-security-in-the-czech-republic-and-allocation-of-public-funds-november-2016
http://hdl.handle.net/11104/0266836
http://cvvm.soc.cas.cz/en/international-relations/czech-public-s-attitudes-to-foreign-countries-november-2016
http://cvvm.soc.cas.cz/en/international-relations/czech-public-s-attitudes-to-foreign-countries-november-2016
http://hdl.handle.net/11104/0266752
http://cvvm.soc.cas.cz/en/social-policy/priorities-of-funding-in-various-areas-of-social-policy-november-2016
http://cvvm.soc.cas.cz/en/social-policy/priorities-of-funding-in-various-areas-of-social-policy-november-2016
http://hdl.handle.net/11104/0266753
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Dizertace – not RIV – 1 
 
0484355 - SOU-Z 2018 CZ cze D - Dizertace 
Chylíková, Johana 
Analytické metody odhadu chyb měření v datech z výběrových šetření.  
[Analytical methods for measurement error estimation in survey data.] 
Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova. - Praha, 2017. 182 s. 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060 
Klíčová slova: survey * methodology * measurement error 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279512 
 
 
 
Překlad – not RIV – 2 
 
0485811 - SOU-Z 2018 CZ cze T - Překlad 
Nyklová, Blanka 
Obchodování s odlišností: dvě pedagogické příležitosti na křižovatce neoliberální univerzity a 
geopolitiky.  
[Nyklová, B.: "Obchodování s odlišností: dvě pedagogické příležitosti na křižovatce neoliberální 
univerzity a geopolitiky.“ Gender a výzkum / Gender and Research 18 (1): 178-200]. Gender a 
výzkum / Gender and Research. Roč. 18, č. 1 (2017), s. 178-200 ISSN 2570-6578 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: transnational feminist teaching * commodification of education * feminist 
pedagogy 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0280753 
 
0485810 - SOU-Z 2018 CZ cze T - Překlad 
Nyklová, Blanka 
Neoliberální a neoliberalizující se univerzita na průsečíku genderu a místa.  
[Aavik, A.; Riegraf, B.; Nyklová, B.: "The Neoliberal/ising University at the Intersection of Gender 
and Place." Gender a výzkum / Gender and Research (2017) 18 (1): 2-8]. Gender a výzkum / 
Gender and Research. Roč. 18, č. 1 (2017), s. 9-15 ISSN 2570-6578 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: neoliberal university * geopolitics * neoliberalism 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0280752 
 

http://hdl.handle.net/11104/0279512
http://hdl.handle.net/11104/0280753
http://hdl.handle.net/11104/0280752
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Novinový článek – not RIV – 3 
 
0479471 - SOU-Z 2018 cze N - Článek v novinách 
Krejčík, Jiří 
Indické volby 2017: Módího pohádka pokračuje.  
[2017 Elections in India: Modi’s Fairy Tale Continues.] 
A2alarm. -, - (2017) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: India * Legislative Assembly election 2017 * Uttar Pradesh 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://a2larm.cz/2017/03/indicke-volby-2017-modiho-pohadka-pokracuje/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275464 
 
0479470 - SOU-Z 2018 cze N - Článek v novinách 
Krejčík, Jiří 
Král kozích hlav a krize indického venkova.  
[King of the Goat Heads and the Crisis of the Indian Village.] 
A2alarm. -, - (2017) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: India * food * vilage 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://a2larm.cz/2017/08/kral-kozich-hlav-a-krize-indickeho-venkova/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275463 
 
0479469 - SOU-Z 2018 CZ cze N - Článek v novinách 
Krejčík, Jiří 
Zmeškaná schůzka s osudem: Nové pojetí národa v Indii.  
[A Missed Tryst with Destiny: New Concept of Nation in India.] 
A2. Roč. 13, č. 19 (2017), s. 25 ISSN 1803-6635 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: India * nation * secularism * nationalism 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275462 

http://a2larm.cz/2017/03/indicke-volby-2017-modiho-pohadka-pokracuje/
http://hdl.handle.net/11104/0275464
http://a2larm.cz/2017/08/kral-kozich-hlav-a-krize-indickeho-venkova/
http://hdl.handle.net/11104/0275463
http://hdl.handle.net/11104/0275462
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Ostatní výsledky – not RIV – 1 
 

0488921 - SOU-Z 2019 CZ cze O - Ostatní výsledky 
Cidlinská, Kateřina - Fucimanová, Martina 
Mentoringový program pro začínající vědkyně a vědce.  
[Mentoring for early career researchers.] 
2017 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: mentoring * early career researchers * career development 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Obor OECD: Sociology  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283434 

http://hdl.handle.net/11104/0283434
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Anotace knižních publikací vydaných 
Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i., v roce 2017 
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Kateřina Cidlinská, Martina Fucimanová: Mentoring: co v příručkách 
nenajdete 
 
Kateřina Cidlinská, Martina Fucimanová. 2017. Mentoring: co v příručkách nenajdete. Praha: 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 135 s. ISBN 978-80-7330-311-2. Dostupné z: 
http://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2017/11/mentoring_kniha2017.pdf. 
 
Publikace se zaměřuje na vliv formálního mentoringového vedení na rozjezd pracovních drah 
začínajících vědkyň a vědců v doktorandské a postdoktorské fázi akademické dráhy. 
Prostřednictvím rozhovorů s absolventkami a absolventem mentoringového programu 
Národního kontaktního centra – gender a věda Sociologického ústavu Akademie věd ČR přináší 
publikace vhled do situace začínajících výzkumnic a výzkumníků v ČR působících v rozmanitých 
oborech na různých typech institucí. Seznamuje s jejich představami o vědecké práci a vlastní 
kariéře a s aktuálními překážkami v jejich profesním rozvoji, s jejichž překlenutím chtěli v rámci 
mentoringového programu pomoci. Kniha naznačuje, jakým směrem vést personální politiky 
veřejných výzkumných institucí zaměřené na profesní rozvoj začínajících vědců a poskytuje 
inspiraci pro koordinátory mentoringových programů ve vědě. 
 
 

 

http://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2017/11/mentoring_kniha2017.pdf
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Kateřina Cidlinská, Martina Fucimanová: Mentoring: Beyond the 
Manuals 
 
Kateřina Cidlinská, Martina Fucimanová. 2017. Mentoring: Beyond the Manuals. Praha: 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 135 s. ISBN 978-80-7330-313-6. Dostupné z: 
http://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2017/11/mentoring_book2017.pdf 
 
The publication focuses on the impact of formal mentoring on the start of professional paths of 
early career researchers at doctoral and postdoctoral stages. The book of interviews with alumni 
of the mentoring programme of the Centre for Gender and Science at the Institute of Sociology, 
Czech Academy of Sciences, gives an insight into the situation of early career researchers in the 
Czech Republic working and studying in various disciplines and various types of institutions. 
The book introduces young people’s notions about scientific work and their careers. It also 
explores the perceived obstacles to their professional development which they sought to 
overcome in the framework of the mentoring programme. The book also offers possible future 
pointers for human resources policies at research institutions and provides inspiration for 
coordinators of mentoring programmes in Czech academia. 
 
 

 

http://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2017/11/mentoring_book2017.pdf
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Marcela Linková, Naďa Straková (eds.): Bytová revolta: Jak ženy dělaly 
disent 
 
Marcela Linková, Naďa Straková (eds.). 2017. Bytová revolta: Jak ženy dělaly disent. Praha: 
Nakladatelství Academia. 413 s. ISBN 978-80-200-2794-8. 
 
Kniha Bytová revolta: Jak ženy dělaly disent představuje dvacet jedna žen, které se nebály 
postavit normalizační moci v 70. a 80. letech. Svým zapojením do boje proti totalitě chtěly 
spoluvytvářet lepší podmínky pro život svůj i svých dětí. Kniha chce připomenout, jakým 
způsobem tyto ženy fungovaly v prostředí Charty 77 i mimo něj, v kulturním undergroundu, ve 
velkých městech i na venkově. Zároveň představuje ženy ukotvené v různých proudech 
Charty 77 – v proudu filozofickém, křesťanském, reformně komunistickém a v tzv. kulturním 
undergroundu. Knihu vydal s podporou programu Strategie Akademie věd AV21 Evropa a stát: 
mezi barbarstvím a civilizací Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., ve spolupráci s Nakladatelstvím 
Academia u příležitosti 40. výročí Prohlášení Charty 77. 
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Lukáš Linek, Ondřej Císař, Ivan Petrúšek, Kateřina Vráblíková. 2017.  
Občanství a politická participace v České republice  
 
Lukáš Linek, Ondřej Císař, Ivan Petrúšek, Kateřina Vráblíková. 2017.  
Občanství a politická participace v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství, 2017. 
254 s. ISBN 978-80-7419-262-3. 
 
Kniha analyzuje postoje českých občanů k demokracii a politice a jejich politickou participaci od 
přechodu české společnosti k demokracii. Většina analýz je založena na opakovaných 
dotazníkových šetření (ISSP, ESS a šetření provedená CVVM při Sociologickém ústavu AV ČR, 
v.v.i.). Díky delší časové perspektivě mohou autoři zkoumat vývoj jednotlivých postojů a 
participace v čase a zároveň se mohou zaměřit i na prozkoumání generační podmíněnosti 
některých postojů a jednání. Mezi základní zjištění patří klesající podpora demokracie v české 
společnosti, přičemž minimálně jedna čtvrtina společnosti preferuje jiný než demokratický 
režim. Zároveň jsou postoje k preferovanému politickému režimu podmíněné tím, kdy se lidé 
narodili: starší generace častěji preferují návrat ke komunistickému systému či autoritářský 
režim. Další politické postoje jako normy občanství či pocit, že lze politickou aktivitou něco 
změnit, jsou v čase relativně stabilní a nejsou ovlivněny obdobím narození. Politická participace 
také nevykazuje žádné výrazné změny v čase (s výjimkou poklesu aktivismu z období přechodu 
k demokratickému režimu). Dochází pouze k rozšíření repertoáru o další formy politických 
aktivit, které souvisí s rozvojem internetu. Celkově lze českou společnost označit za spíše 
demokratickou, s negativním hodnocením responzivity systému a za relativně málo politicky 
aktivní. 
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Pat Lyons: Political Knowledge in the Czech Republic 
 
Pat Lyons. 2017. Political Knowledge in the Czech Republic. Prague: Sociologický ústav AV ČR, 
v.v.i. 490 s. ISBN 978-80-7330-296-2 
 
This book examines the origins, nature, and impact of different facets of political knowledge in 
the Czech Republic between 1967 and 2014. The central argument presented in this book is that 
evaluating citizens on the basis of objective, or factual, knowledge alone makes little sense. What 
citizens know about politics comes from a variety of sources that are complementary. This is the 
first detailed study of how much Czechs know about politics, and why it matters. Here are some 
of the key findings of this book: (1) There are many forms of political knowledge, (2) Citizens 
make decisions using different forms of political knowledge, (3) Czechs knowledge of politics 
has remained constant over time, (4) How people answer knowledge questions in surveys 
matters, (5) Political knowledge is shaped by personality traits, (6) Factual knowledge is linked 
with forecasting social change, but is not always linked with making correct voting, (7) Experts 
with high levels of knowledge do not agree on what is a correct answer. 
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Blanka Nyklová, Hana Víznerová: Dynamická rovnováha na dosah? S 
chemiky z VŠCHT Praha o vědě a rovnosti 
 
Blanka Nyklová, Hana Víznerová. 2017. Dynamická rovnováha na dosah? S chemiky z VŠCHT 
Praha o vědě a rovnosti. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 191 s. ISBN ISBN 978-80-7330-
305. Dostupné z: http://genderaveda.cz/wp-
content/uploads/2017/11/Dynamicka_rovnovaha_na_dosah.pdf. 
 
V roce 2016 vydala VŠCHT Praha spolu se Sociologickým ústavem AV ČR knihu Hledání 
dynamické rovnováhy: Tři generace výzkumnic na VŠCHT Praha. Kniha ve dvaceti rozhovorech 
představila vědkyně, výzkumnice a pedagožky působící na VŠCHT Praha s cílem ukázat vzory 
začínajícím vědkyním či studentkám uvažujícím o vědecké dráze. Kromě toho se autorky ale také 
chtěly zamyslet nad vývojem v akademickém prostředí i ve společnosti obecně a nad dopady 
změn v obou oblastech na profesní uplatnění výzkumných pracovnic. 
 
O rok později autorky navazují knihou Dynamická rovnováha na dosah? S chemiky z VŠCHT 
Praha o vědě a rovnosti. Opět používají dynamickou rovnováhu jako metaforu pro postavení žen 
v českých technických oborech a na VŠCHT Praha, i přesto, že tentokrát hovořily s muži. Stále 
platí, že zatímco na vstupní straně roste počet žen, které chemii studují („výchozí látky“ je čím 
dál tím více), dynamickou rovnováhu se zatím nedaří nalézt a ženy z těchto oborů po dosažení 
doktorského titulu, ale mnohdy i dříve často mizí. S vědci, výzkumníky a pedagogy různého věku, 
vědecké hodnosti i oborového zaměření a fakultní příslušnosti autorky hovořily o tom, proč 
podle nich tento stav přetrvává a kdo by se měl, pokud vůbec, této otázce věnovat. Zároveň s 
nimi hovořily i o jejich názorech na vědecký provoz, jeho proměňující se podmínky či o významu 
zahraničních vědeckých pobytů pro vědeckou dráhu. Titul Dynamická rovnováha na dosah? 
odkazuje k tomu, že řada výzkumných a pedagogických pracovníků, s nimiž autorky hovořily, 

vnímá situaci navzdory statistikám 
poměrně optimisticky a nevidí, s 
výjimkou mateřství, žádné překážky, 
které by ženám stály v cestě za 
vědeckou kariérou a úspěchem. Pokud 
nerovné postavení žen či genderové 
stereotypy reflektují, pak často 
očekávají, že je pouze otázkou času, kdy 
chybějící generace „doroste“. Kniha 
rozhovorů s muži umožňuje nahlédnout 
rozmanitost názorů na situaci vědkyň, 
na nerovnosti a jejich kořeny i na 
podmínky vědecké práce obecně a 
konkrétně na VŠCHT Praha. Obě knihy 
tak dovolí porovnat pohledy úspěšných, 
zkušených i začínajících výzkumnic a 
výzkumníků na stav českého vysokého 
školství i na rovnost žen a mužů v něm.  

http://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2017/11/Dynamicka_rovnovaha_na_dosah.pdf
http://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2017/11/Dynamicka_rovnovaha_na_dosah.pdf
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Zdeněk R. Nešpor: Slovník institucionálního zázemí české sociologie 
 
Zdeněk R. Nešpor. 2017. Slovník institucionálního zázemí české 
sociologie. Praha: Scriptorium. 171 s. ISBN 978-80-88013-53-2. 
 
Slovník institucionálního zázemí české sociologie podává základní informace o korporativních, 
institucionálních a organizačních složkách české sociologie. Tím se rozumí sociologie 
praktikovaná na území dnešní České republiky nezávisle na jazyce či národnosti svých tvůrců, a 
v omezenější míře rovněž zahraniční institucionální zázemí poskytované české sociologii. 
Slovník přitom pokrývá celé dějiny české sociologie od jejích počátků v posledních dekádách 19. 
století po současnost. Doplňuje nedávno vydaný personální Slovník českých sociologů (2013). Je 
založen na systematickém shrnutí, kontrole a revizi dosud známých poznatků, z velké míry 
doplněných nově provedeným archivním, textovým a orálněhistorickým výzkumem. Celkem 
slovník obsahuje 119 textových a 58 odkazových hesel, pokrývajících: orgány řízení vědy, 
státní/veřejné výzkumné instituce, vysoké, případně vyšší školy, vědecké společnosti a spolky, 
vědecká a odborná periodika, ostatní subjekty se vztahem k sociologii. 
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PŘÍLOHA 4 

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím za rok 2017 
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PŘÍLOHA 5 

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky za rok 
2017 
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