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ZPRÁVA O VÝROČNÍ KONFERENCI ČESKÉ SOCIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 2018 

 

 Název konference 

Česká společnost a sociologie: diagnózy a perspektivy (1918–2018) 

 Termín konání konference 

28. – 30. 11. 2018 

 Místo konání konference 

Hradec Králové, Kampus Univerzity Hradec Králové Na Soutoku, Hradecká 1227 

 Termín a místo konání Valného shromáždění České sociologické společnosti 

Dne 29. 11. 2018 se v univerzitním kampusu konalo Valné shromáždění ČSS. 

 Pořadatelé konference  

Česká sociologická společnost 

Katedra sociologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové 

 

 Konferenční výbor: 

doc. PhDr. Helena Kubátová, Ph.D. (FF UPOL) – předsedkyně 
prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.  (FSV UK)  
RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. (SOU AV ČR) 
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. (FSS MU)  
PhDr. Michal Tošner, Ph.D. (FF UHK) 
 
 

 Organizační výbor 

PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D. (FF UHK) – předseda 
PhDr. Josef Bernard, Ph.D. (SOU AV ČR, FF UHK) 
doc. Mgr. Ján Bunčák, CSc. (FF UHK) 
Mgr. Klára Burianová (FF UHK) 
PhDr. Alena Miltová, CSc. (Sociologické nakladatelství SLON) 
Mgr. Petra Tlčimuková (FF UHK) 
doc. Milan Tuček, CSc. (FSV UK, FF UHK) 
RNDr. Mgr. Lucie Vítková, Ph.D. (FF UHK) 
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Program konference, jehož přípravu řídil konferenční výbor, byl dle záměrů a v koordinaci 

s organizačním výborem zcela splněn. 

 Přednášky hostů 

V rámci prvního dne konference (28. 11.) vystoupili se svými přednáškami dva hosté, prof. 

Miloš Havelka, CSc., na téma „T. G. Masaryk a česká sociologie před první světovou válkou“, 

prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc., na téma „Česko-Slovensko: 25 let samostatné existence 

v kontextu modernizační teorie“. 

Dne 29. 11., v rámci Valného shromáždění ČSS, vystoupila se svou přednáškou prof. Dr. phil. 

Gerlinda Šmausová, Priv.-Doz., na téma „Kriminalita jako produkt orgánů trestně právní 

sociální kontroly“. 

 Panely 

Program konference tvořilo 17 panelů, z nichž 6 panelů se členilo na dva bloky. Ve středu a 

ve čtvrtek se realizovaly panely ve třech paralelních časech, v pátek ve čtyřech. V 17  

konferenčních panelech zaznělo 78 příspěvků (z plánovaných 81).  

A1, A2  Dějiny české aktuální sociologie 

B1, B2 Novinky v metodologii sociálně vědního výzkumu 

C1, C2 Sociologie v době populismu 

D1, D2 Rodina, partnerství a zdraví v čase a prostoru 

E1, E2 Rodina, partnerství a mezigenerační vztahy v pozdějším věku 

F Sociologie a vzdělání 

G Sociologie náboženství dnes a zítra 

H Senioři a seniorky v české společnosti – problémy a příležitosti 

CH Řečové a multimodální aspekty sociální interakce 

I Sociologie a média 

J Výsledky empirických výzkumů 

K Od neoliberálního k ne-liberálnímu kontextu: Sociální hnutí v temných dobách? 

L Sociologie a venkov 

M Mezinárodní migrace obyvatelstva: Máme se čeho bát? 

N1, N2 Teorie aktér-sítí v české sociologii 

O Analýza sociálních sítí 

P Vězeňství z perspektivy sociálních věd 
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 Sociologické kluby 

Studenti ze sociologických klubů pořádali svůj program, který zahrnoval sekci s prezentací 

činnosti klubů (28. 11.) a panel se samostatnými vystoupeními a diskusí (29. 11.). 

 Workshop: Sociologie ve středoškolském vzdělávání 

Dne 30. 11. se uskutečnil jako doprovodný program konference workshop zaměřený na 

výuku sociologie na středních školách.  Setkání za účasti učitelů středních škol a účastníků 

konference vedl dr. Jiří Ryba.  

 Neformální část programu 

V rámci programu se realizovaly také neformální společenské akce. 

28. 11.  

 Společenské setkání účastníků k zahájení konference (restaurace Jachta POUR)  

na pozvání děkanky FF UHK, dr. Pavlíny Springerové 

(v rámci setkání jednal před nadcházejícím valným shromážděním hlavní výbor ČSS) 

 Společenské posezení zástupců studentských klubů (Bar Mantichora) 

 

29. 11. 

 Společenský večer (sál Adalbertina) 

úvodní hudební vystoupení zajistila Hudební katedra Pedagogické fakulty UHK;  

Kristýna Soukupová – zpěv, doc. Milan Chrobák – klavír  

 

 Výstavní a informační panely 

V průběhu konference bylo možné využít vystavovaných knižních nebo časopiseckých titulů, 
informací a prezentací různých subjektů (Sociologický ústav AV ČR, Český statistický úřad – 
Hradec Králové, Sociologické nakladatelství SLON aj.), včetně materiálů poskytnutých 
Magistrátem města Hradce Králové nebo Úřadem Královéhradeckého kraje.  

 Webové stránky konference 

Informace a materiály skýtají od doby příprav celé akce webové stránky konference: 
www.css2018.ceskasociologicka.org. 

Poděkování za koordinaci informací mezi členy ČSS a za spolupráci při tvorbě stránek patří 
zejména paní dr. Kyselé, paní Ing. Kuchařové, paní Mgr. Burianové. Zůstává úkolem dále 
doplňovat fotogalerii a zpřístupnit texty všech příspěvků, které vystupující po úpravě a se 
souhlasem chtějí zveřejnit.  

 

 

http://www.css2018.ceskasociologicka.org/
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 Účast a naplnění programu konference  

Konference se reálně účastnilo 141 platících osob, z toho 51 studentů různých stupňů studia. 

Účastníků jakožto zástupců sociologických klubů bylo cca 30. Konference a Valného 

shromáždění ČSS se dále účastnili tři pozvaní hosté, kteří vystoupili se svými přednáškami. 

Mezi návštěvníky patřili studenti a akademičtí pracovníci UHK, především studenti studijního 

programu sociologie, sociální patologie a prevence nebo sociální práce, někteří absolventi 

královéhradecké sociologie, středoškolští učitelé z Hradce Králové a další zájemci (jako např. 

z Českého statistického úřadu, Regionální investiční a rozvojové agentury Královéhradeckého 

kraje). Konference a Valného shromáždění se zúčastnilo 10 členů a členek Hlavního výboru 

(dr. Vinopal se pro nemoc nemohl dostavit), členové a členky konferenčního a organizačního 

výboru, zástupci všech kolektivních členů ČSS. Níže jsou uvedeny pracoviště a organizace, 

jejichž zástupci byli přihlášenými účastníky konference:  

Centrum pro teoretická studia, společné pracoviště Univerzity Karlovy v Praze a AV ČR 
České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií 
Generální štáb AČR 
Graduate School for Social Research, Warsaw 
Institut pro kriminologii a sociální prevenci 
Loughborough University 
Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií 
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta 
Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií 
Polska Akademia Nauk 
Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik 
SocioFactor s.r.o. 
Sociologické nakladatelství (SLON) 
Sociologický ústav AV ČR 
Sociologický ústav SAV 
STEM/MARK, a. s.  
Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu 
Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta 
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta 
Univerzita Karlova v Praze, Evangelická teologická fakulta 
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií 
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd 
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta 
Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta 
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta 
Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta 
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 
Úřad vlády České republiky  
Ústav státu a práva AV ČR 
Ústav pro jazyk český AV ČR 
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Vysoká škola AMBIS, a.s. 
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí 
Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta 

 Valné shromáždění České sociologické společnosti 

Dne 29. 11. se v dopoledních hodinách konalo Valné shromáždění České sociologické 
společnosti, které řídil prof. Hynek Jeřábek. Zprávu o činnosti hlavního výboru přednesl 
předseda ČSS, prof. Dušan Lužný. Program konference zahrnující 13 bodů byl splněn (a podle 
časového harmonogramu).  

Na programu byla také přednáška hosta, paní prof. Gerlindy Šmausové,  
a po přednášce předání cen České sociologické společnosti. 

o Předání cen České sociologické společnosti 

Cena Miloslava Petruska – studentská soutěž České sociologické společnosti za nejlepší 
sociologickou stať v časopise s recenzním řízením  

1. místo – Mgr. Johana Kotišová, Ph.D. 

Johana Kotišová: Cynicism Ex Machina: The emotionality of reporting the ‘refugee crisis’ and 
Paris terrorist attacks in Czech Television. European Journal of Communication, 2017, Vol 32 
(3): 242–256 (first published March 14, 2017). 

2. místo – Mgr. Jaromír Mazák a Mgr. Tomáš Diviák; Mgr. Lukáš Dirga, Ph.D. 

Jaromír Mazák a Tomáš Diviák: Transactional activism without transactions: network 
perspective on anti-corruption activism in the Czech Republic. Social Movement Studies, 
published online 23 November 2017.   

Lukáš Dirga: Body as a Project: The Relationship Czech Prisoners Have to Their Bodies. 
Sociológia – Slovak Sociological Review, 2017, Vol. 49, No. 6: 636–656. 

Cena České sociologické společnosti za vynikající publikaci 

Prof. RNDr. Hana Librová, CSc. 

Hana Librová a žáci (L. Galčanová, L. Kala, V. Pelikán) 2016. Věrní a rozumní: kapitoly o 
ekologické zpozdilosti. Brno: Masarykova univerzita. 

Cenu převzala Mgr. L. Galčanová, Ph.D. 

o Spolupráce se Slovenskou sociologickou společností 

Na Valném shromáždění vystoupil za Slovenskou sociologickou společnost dr. Miroslav Tížik, 
který omluvil předsedkyni společnosti za její neúčast, předal její pozdravy, ocenil spolupráci 
s ČSS, stručně vyhodnotil aktivity Slovenské sociologické společnosti a pozval účastníky na 
plánované akce. 
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 Organizační zajištění konference 

Úkoly organizačního, technického charakteru zajistil organizační výbor ve spolupráci 
s vedením FF UHK, konferenčním nebo hlavním výborem ČSS. Organizační výbor tvořili 
především členové Katedry sociologie FF UHK, ale také někteří členové Hlavního výboru ČSS. 
Zvláště důležitá byla součinnost předsedy organizačního výboru s hospodářkou ČSS, dr. 
Alenou Miltovou. Oporu v zajištění akce poskytli studenti sociologie, ale také další pracovníci 
FF UHK. Ačkoli se v době konání konference a Valného shromáždění konaly v univerzitním 
kampusu další paralelní akce, nejenom konání panelů v prostorách kampusu, ale také 
občerstvení se podařilo organizačně zajistit bez větších problémů. Poděkování za součinnost 
a podporu proto patří všem součástem UHK, ale především vedení FF UHK.  

o Občerstvení 

Během konání konference a valného shromáždění bylo v kampusu zajištěno pro účastníky 
občerstvení: 6x coffee break, 1x teplý oběd, 1x studený oběd.  

o Písemné materiály  

Účastníci při prezenci dostali visačku, konferenční desky s programem konference, knihou 
abstraktů, osvědčením o účasti, lístky podle volby preferovaného jídla a heslo pro wifi 
připojení; před zahájením Valného shromáždění členové ČSS obdrželi hlasovací karty.  

o Další služby 

Mezi náklady patřily grafické návrhy a tisky plakátů, písemných materiálů, technická opora, 
fotograf, výpomoc studentů (prezence a poskytování informací, při obsluze u občerstvení 
nebo techniky na učebnách apod.). Účastníci také dostali jako pozornost od FF UHK 
upomínkové předměty: tašku s propiskou, blokem, flash, propagační materiály. FF UHK 
darovala drobné dárky také vystupujícím hostům nebo oceněným autorům, tj. nad rámec 
udělených cen ČSS. FF UHK převzala jako spolupořadatel platbu DPP za poskytnuté služby 
a zaplatila jeden z coffee breaků.  

o Konferenční poplatek 

Hlavní výbor schválil výši konferenčního poplatku, a to následovně:  
do 16. 11. 2018: člen ČSS 1 000,- Kč, nečlen ČSS 1 500,- Kč, student 400,- Kč; 
od 17. 11. 2018 (včetně platby na místě): člen ČSS 1 300,- Kč, nečlen ČSS 1800,- Kč, student 
600,- Kč. 

 
o Dotace 

Na základě žádosti (30. 4. 2018) byla ČSS Královéhradeckým krajem poskytnuta dotace ve 
výši 25 000,- Kč.  

Z toho: 
služby – organizační a technické zajištění průběhu konference: 20 000,- Kč 
služby – grafické návrhy a tisk: 5 000,-Kč 

Finanční prostředky byly účelně a v souladu s žádostí a metodikou čerpání dotace využity a 
řádně a v termínu vyúčtovány. 
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 Vyúčtování 

Náklady spojené s organizací konference, Valného shromáždění byly financovány z rozpočtu 
ČSS, ze získané dotace od Královéhradeckého kraje a ze zdrojů FF UHK jako spolupořadatele.  

o Příjmy a výdaje ČSS 

PŘÍJMY ČSS 

dotace od Královéhradeckého kraje    25 000 Kč 

konferenční poplatky uhrazené  140 900 Kč 

Celkem     165 900 Kč 

VÝDAJE ČSS 

 

VÝDAJE ČSS SPOJENÉ S HOSTY 

Hotel Grand, ubytování G. Šmausová a M. Havelka:  3 300 Kč, faktura uhrazena 30. 11. 2018 

cestovné G. Šmausová:      1 034 Kč, proplaceno 12. 12. 2018 

Celkem:        4 334 Kč 

 

Faktura od Za Částka (Kč) Uhrazeno 
dne 

Poznámka 

UHK služby (tisky, org.-tech.)   25 000,00 16. 11. 2018 Dotace od KH 
kraje 

Mantichora akce studentů 28. 11. 2018     5 000,00 26. 11. 2018  

M. Vondra oběd 29. 11. 2018   29 000,00 4. 12. 2018  

Hradecká kulturní 

společnost 

nájem Adalbertinum 29. 11. 

2018 

  14 822,50 4. 12. 2018  

Pferda catering   24 726,00 5. 12. 2018  

Pferda studený oběd 30. 11. 2018     4 940,00 5. 12. 2018  

D. Mareš raut  

29. 11. 2018 

  60 000,00  7. 12. 2018  

Celkem 163 488,50  
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PŘÍJMY  ČSS CELKEM: 165 900 Kč 

VÝDAJE ČSS CELKEM: 167 822,50 Kč 

ROZDÍL: - 1 922,50 Kč 

Hlavní výbor ČSS schválil z rozpočtu na Výroční konferenci ČSS příspěvek v částce 20 000 Kč 
a dodatečně 5 000 Kč na činnost studentských klubů, tj. celkem 25 000 Kč. Tyto částky 
nebyly ani zdaleka vyčerpány. 

 

o Náklady FF UHK 

FF UHK se podílela na finančním zajištění konference, a to následovně: 

   

 

Položka Výdaje (Kč) Příjmy od ČSS (Kč) Poznámka 

Fotograf              2 500,00     

ranní coffee break 29. 11. 2018           16 675,00     

Jachta - společenské setkání            34 213,00  
 

Pozvání 
děkanky  
FF UHK 

Tisky             20 400,60                5 000  
dotace  
KH kraj 

Ovoce a zelenina               2 500,00     

Organizace konference             38 000,00              20 000  
dotace  
KH kraj 

Tašky a upomínkové předměty             33 000,00    

Nákupy za hotové               8 000,00     

Dohody o provedení práce             10 500,00    

Celkem 165 788,60 25 000  

Náklady celkem          140 788,60    

 
                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

    



 

9 
 

 Shrnutí a závěr 

Výroční konference ČSS 2018, konaná pod názvem Česká společnost a sociologie: diagnózy a 
perspektivy (1918–2018) a spojená s Valným shromážděním ČSS splnila plánované cíle. Od 
28. 11. do 30. 11. 2018 v 17  konferenčních panelech zaznělo 78 příspěvků (z plánovaných 
81). Konference a valného shromáždění se dále účastnili tři pozvaní hosté, kteří vystoupili se 
svými přednáškami (prof. M. Havelka, prof. L. Rabušic a prof. G. Šmausová). Kolem 30 
studentů ze sociologických klubů realizovalo sekci s prezentací činnosti klubů a panel se 
samostatnými studentskými vystoupeními a diskusí. Jako doprovodný program konference 
se uskutečnil workshop zaměřený na výuku sociologie na středních školách.  

V průběhu konference byly vystavovány knižní nebo časopisecké tituly, informace a 
prezentace různých subjektů. V rámci programu se realizovaly také neformální společenské 
akce (společenské setkání k zahájení konference, společenské posezení zástupců 
studentských klubů, společenský večer účastníků konference). V rámci programu Valného 
shromáždění ČSS byly uděleny ceny ČSS (Cena Miloslava Petruska – studentská soutěž České 
sociologické společnosti za nejlepší sociologickou stať v časopise s recenzním řízením a Cena 
České sociologické společnosti za vynikající publikaci). V průběhu konference se účastníci 
mohli věnovat nejenom tematickým panelům a diskusím k jednotlivým vystoupením, ale byla 
dána příležitost pro jednání sekcí ČSS či jednotlivcům z různých pracovišť a organizací. 
V rámci panelu Teorie aktér-sítí v české sociologii vyzrál záměr připravit monotematické číslo 
v relevantním časopisu. Konference se účastnilo 141 platících osob, z toho 51 studentů 
různých stupňů studia, zástupci všech kolektivních členů ČSS a významných sociologických 
pracovišť. Na Valném shromáždění vystoupil zástupce Slovenské sociologické společnosti a 
přizval k další spolupráci mezi organizacemi i do dalšího období. Konference byla navštívena 
také mnoha dalšími osobami z řad studentů, akademických pracovníků, středoškolských 
učitelů a dalších zájemců o sociologii. Informace a materiály skýtají od doby příprav celé akce 
webové stránky konference. Práce konferenčního a organizačního výboru v součinnosti 
s hlavním výborem ČSS a vedením Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové vedla ke 
zdařilé přípravě a průběhu této mimořádné akce, kterou podpořil také Královéhradecký kraj. 
Finanční prostředky vynaložené na akci nepřekročily plánovaný a Hlavním výborem ČSS 
schválený rozpočet. Hlavnímu výboru ČSS je spolu s touto závěrečnou zprávou předáno CD 
s dalším (k archivaci určeným) materiálem.  

Všem, kteří se podíleli na přípravě konference i Valného shromáždění a vytvářeli svou účastí 
její příznivou atmosféru, patří upřímné poděkování. 

 

Datum: 10. 2. 2018 

Helena Kubátová 
předsedkyně konferenčního výboru 

 
Miroslav Joukl 

předseda organizačního výboru 
 

Alena Miltová 
hospodářka Hlavního výboru ČSS 


