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TISKOVÁ ZPRÁVA
Výzkumný záměr Rozvoj české společnosti v EU: výzvy a rizika (MSM0021620841) řešený
Fakultou sociálních věd (jako celku) a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze
(katedry sociologie, kulturologie, pedagogiky a katedra a ústav psychologie) během sedmi let
svého trvání investoval do společenskovědního výzkumu 358 109 tis. Kč. Koordinoval
činnost cca 145 pracovníků (z toho 40 studentů doktorských programů). Jeho základním
cílem bylo nabídnout na základě interdisciplinárního studia (empirického i teoretického) nové
a v rámci možností společenských a humanitních věd ověřené poznatky o perspektivách
české společnosti v Evropské unii. Tomuto cíli odpovídala strategii členící výzkumný záměr
do 9 dílčích a 27 týmových projektů. Na průřezové projekty Evropský integrační proces a
jeho dilemata (J. Vykoukal) a Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU (M. Potůček)
navazovaly oborové projekty Problémy rozšiřující se Evropské unie jako politické výzvy pro
českou společnost (B. Hnízdo/P. Jüptner), Integrace české ekonomiky do Evropské unie a její
rozvoj (M. Mejstřík) a dva sociologické Spravedlnost a sociální soudržnost jako předpoklady
rozvoje české společnosti (H. Jeřábek) a Aktéři, rizika a důvěra (J. Buriánek). Sloučeny byly
v druhé polovině řešení úzce související mediální projekty Medializace veřejného života a
rozhodování + Postavení a role médií v české společnosti a v EU (J. Jirák a B. Köpplová/ P.
Bednařík) a psychologické projekty Aktér a jeho potenciály, adaptace a rozvoj osobnosti v
sociálních souvislostech + Životní nároky výkonové společnosti (M. Rymeš a K. Riegel).
Takto rozvržené dílčí projekty vytvářely prostor pro meziprojektovou, tj. zpravidla i
mezioborovou, spolupráci plněním těchto metodologických cílů: (a) nabízet solidní deskripci
vybraných podstatných dimenzí působení české společnosti v Evropské unii, (b) přispět
k inovaci teoreticko-empirického vědění o soudobých (pozdně) moderních transformujících
se společnostech, (c) prohlubovat tradici interdisciplinárního studia a celkově přispívat
k zefektivnění vnitrouniverzitní kooperace ve vědě a výzkumu a (d) v rámci možností nabízet
podněty k efektivnějšímu rozhodování a sociálnímu jednání.
V rámci výzkumného záměru bylo publikováno 1041 časopiseckých článků (z toho
v impaktovaných časopisech 232), 194 monografií, 440 kapitol v monografiích a 585 dalších
odborných textů.
Prostředky získané v rámci VZ byly využity k rozvíjení vědní politiky založené na vyvážené
podpoře: excelence bez ohledu na specializaci a tituly, minimálních standardů vědecké
zdatnosti na všech oborech, mladých vědců a studentské vědy, mezinárodního zapojení
fakulty, institutů a výzkumných center do VaV a v neposlední řadě na podpoře vzniku
publikačních příležitostí ve VaV a jiných forem společenského uplatnění výsledků vědeckého
bádání. Podpořen byl vznik a vydávání 8 časopisů: Czech Journal of Economics and Finance
(impact factor: 0,278), AUCO Czech Economic Review, The Central European Journal of
Public Policy, AUC - Studia Territorialia, Acta Politologica, The Annual of Language &
Politics and Politics of Identity, Mediální studia a AUC - Philosophica et historica, Studia
sociologica. V roce 2011 k nim ještě přibyl další časopis Komunikace, média, společnost.
Ve sféře aplikací byly navázány kromě jiných těsné vztahy s vládou (NERV), Ministerstvem
financí a ČNB (např. spolupráce při vytváření predikčního aparátu ekonomických veličin a
analýz vývoje české ekonomiky), dále s Ministerstvem zahraničních věcí, obrany (např.
Bezpečnostní strategie ČR a Bílá kniha o obraně), školství (např. příprava individuálních
výchovných plánů žáků základních škol) i s Ministerstvem pro místní rozvoj (příprava
metodiky a legislativní úpravy zadávání veřejných zakázek). Prestižní byla rovněž spolupráce
se Slovenskou akademií věd při zpracování dokumentů Vízia a stratégia rozvoja Slovenskej
republiky.
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