
Název předmětu: PROBLÉMY ČESKÉ SPOLEČNOSTI A VEŘEJNÁ POLITIKA 
(tvůrčí dílna) 

 
Termín:  Zimní semestr 2008/2009 
 
Číslo předmětu: JSB440 
 
Webové stránky: http://martinpotucek.cz/vyuka_zb.html, http://ceses.cuni.cz 
 
Garant kurzu:  Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.  
 
Lektorský tým: Mgr. Eva Hejzlarová (eva.hejzlar@gmail.com), Mgr. Magdalena 

Mouralová (majda.mouralova@centrum.cz), Mgr. Markéta Nekolová 
(marketa.nekolova@vupsv.cz), Mgr. Josef Basl (basljo@centrum.cz) 

 
Tajemník kurzu:  Josef Basl (basljo@centrum.cz, 604 188 772)  
 
Místo výuky:  Jinonice, J3018 
 
Rozsah výuky: 6 výukových bloků (1/1). Úterý od 15:30 do 18:20 (první dvě setkání -  

14.10., 21.10., dále pak každý druhý týden)  
 
Počet kreditů:  5 
 
Způsob ukončení: klasifikovaný zápočet 
 
Cíl výuky:   
Cílem výuky je seznámit studenty bakalářského programu se způsoby (přístupy, metodami 
a teoriemi), kterými veřejná politika identifikuje a definuje problémy a volí přístupy k jejich 
řešení. Výuka je interaktivní; umožní studentům vyzkoušet si práci v týmu a diskutovat 
jednotlivé přístupy a témata v jejich specifičnosti. 
 
Komu je kurz určen:  
Končícím bakalářským studentům, případně začínajícím magisterským studentům FSV UK 
(kurz je vhodný zejména pro bakalářské studenty oboru Sociologie a sociální politika) 
 
Podmínky pro splnění studijních povinností: 
Aktivní účast. Zpracování dílčích úkolů. Zpracování tématu a jeho závěrečná prezentace.  
 
V minulém akademickém roce se studenti zabývali například následujícími tématy: 

• Bulvarizace českých veřejnoprávních médii 
• Jsou české školy dostatečně připraveny na změnu?: Nedostatečná podpora škol při 

přípravě Školních vzdělávacích programů ze strany MŠMT 
• Protikuřácké zákony = omezování kuřácké svobody? 
• Inspekce sociálních služeb 

 
Prostředky: 
Interaktivní způsob výuky: tématické diskuse, kritická práce s podkladovými materiály, práce 
v týmech, aplikace vybraných metod.  
 



 
Struktura kurzu: 
1. Uvedení do kurzu. Formování týmů a témat.  
 
2. Přednáška na téma „Vymezení problému“. Specifikace témat. Zadání textu k prostudování 
a kritickému posouzení.  
 
3. Představení vybraných metod. Prezentace rozpracovaných témat.  
 
4. Prezentace „case studies“ s důrazem na vymezování problému.  
 
5. Diskuse relevantních zdrojů. Prezentace rozpracovaných témat.  
 
6. Závěrečná konference o zpracovaných tématech.  
 
 
Základní literatura: 
Potůček, M a kol. Jak jsme na tom. A co dál? Strategický audit České republiky. Praha: 
SLON, 2005. 

Potůček, M a kol. Průvodce krajinou priorit pro ČR. (zejména kapitola III.- Prioritní 
problémy, s. 405-504). Praha: Gutenberg, 2002. Dostupné na www: 
http://ceses.cuni.cz/CESES-34-version1-pruvodce.pdf  

Veselý, A. Metody a metodologie vymezení problému: Strukturace, definice, modelování a 
formulace problému v policy analysis. Studie CESES, 05/05. Praha: CESES, 2005. Dostupné 
na www: http://ceses.cuni.cz/CESES-20-version1-sesit05_05_vesely.pdf   

Veselý, A.; Nekola, M. (eds.) Analýza a tvorba veřejných politik. Přístupy, metody a praxe. 
Praha: SLON, 2007. 

 
 
 
 


