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KLUB SPOLEČENSKÝCH VĚD ŽIJE  
Avšak epidemická situace stále nedovoluje konat 

pravidelné přednášky, diskuse a semináře, jak 

jsme je připravovali před podzimním obdobím. 

Nyní byly pozastaveny i přednášky k mezi-

národním problémům, připravované společně 

s Klubem mezinárodní politiky. 

 

Činnost Klubu společenských věd se tak 

v současné době stále trvající pandemie 

soustřeďuje na zpracovatelské, publi-

kační a přípravné činnosti. 

 

VÝBOR KLUBU  
v současné době komunikuje především prostřed-

nictvím e-mailových informací. Řeší běžné čin-

nosti Klubu a připravuje akce, především diskuzní 

setkání na příští rok.   

 

INTERNETOVÉ STRÁNKY KSV 
dosud hojně navštěvované byly aktualizovány a 

upraveny do nové podoby. Jsou dostupné na we-

bové adrese https://www.klubspolved.cz/. Klub 

společenských věd je i na facebooku.  

 

Úvodní stránka 

Klubu na internetu 

i s kytičkami, aby 

se vědělo, že spo-

lečenské vědy mají 

hodně společného 

s přírodou.  

Internetové stránky Klubu obsahují mj. základní 

informace o Klubu, fotogalerii, ke stažení též 

všechna čísla bulletinu sekce regionální historie 

a Forum společenských věd.   

Fórum společenských věd publikuje odborné 

texty z těchto oborů: ekonomie, filozofie, historie, 

kulturologie, pedagogika, politologie, právo, psy-

chologie, sociologie, společenskovědní aspekty 

exaktních věd.  

 

SEKCE REGIONÁLNÍCH DĚJIN  
Z důvodů nárůstu covidové nákazy přerušila do-

časně práce na katalogizaci dokumentů z historie 

podniků, měst a společenských organizací.  

Sekce předložila výboru náměty na uspořádání 

dokumentů a na prezentaci dat pro veřejnost. Vy-

dala další, již šesté číslo svého bulletinu.  

BULLETIN SEKCE REGIONÁLNÍCH 

DĚJIN  
je vydáván jako informační sborník sekce regio-

nálních dějin Klubu společenských věd. Na 32 

stranách podává přehled nejen o aktivitách sekce, ale 

také o činnosti celého Klubu.  

Obsah nového, 6. čísla Bulletinu je různorodý. 

Jsou tu statě zaměřené logicky převážně k historii. 

Jsou tu dokumentární pojednání o klíčových úse-

cích a dějinných událostech naší minulosti.  

Bulletin informuje i o možnostech další badatel-

ské práce, která povede k razantnějšímu prosazo-

vání objektivního hodnocení naší minulosti.  

Všechna dosavadní čísla Bulletinu najdete na in-

ternetových stránkách KSV.   

 

INSTITUT ČESKÉ LEVICE  
pokračuje dále ve své činnosti, rovněž především 

zpracovatelskými a publicistickými aktivitami. 

Pozměně ve vedení Správní rady (předsedou je 

Leo Luzar) připravuje Akademická rada akce na 

rok 2022. Má v plánu zabývat se rozsáhle činností 

v oboru společenskovědního dění.  

 

POLITICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ 
organizované Střediskem vzdělávání Jana Švermy 

Středočeského KV KSČM pokračuje ve výuce. 

Zúčastňuje se ho každý měsíc 15 posluchačů 

v jedné třídě. Přednášky zabezpečují lektoři KSV.  

  

 

NÁZORY MLÁDEŽE NA KLÍČOVÉ 

SFÉRY ŽIVOTA SPOLEČNOSTI 

je název studie z dat sociologických výzkumů, 

kterou zpracovali Ján Mišovič a Lubomír Vacek. 

Kniha je připravena k vydání, bude k dispozici 

začátkem roku 2022.   

 

SOCIOLOGICKÝ VÝZKUM 
Klub požádal sponzora Českou nadaci o dotaci na 

provedení jednoduchého sociologického výzkumu 

zaměřeného na aktuální společenskou situaci, a 

také na názory související s přípravou komunál-

ních voleb v příštím roce.  

Za poslední rok došlo ke značným změnám 

v názorové oblasti občanů. A tak bude důležité 

zmapovat po roce odmlčení z důvodu trvání pan-

demie současnou názorovou strukturu populace. 

Průzkum bude proveden prostřednictvím stávající 

tazatelské sítě KSV.   



 

Ze zahájení semináře k 30. výročí založení Klubu 

společenských věd v listopadu 2019. Zleva Ing. 

Lubomír Vacek, Mgr. Jan Klán, Mgr. Jiří Boháček 

- předseda Klubu. 

 

ZE ZÁPISU SEMINÁŘE „AKTUÁLNÍ 

SITUACE LEVICOVÝCH SIL V ČR“ 
organizovaného CSTS a konaného dne 20. 9. 2021. 

Seminář řídil Jiří Dolejš. Úvodní referáty přednes-

li: Ján Mišovič (KSV), Jiří Málek (Levice) a Patrik 

Eichler (ČSSD). 

Z referátů: 

J. Mišovič se zaměřil na rekapitulaci voleb a ana-

lýzu výsledků. Interpretoval např. údaje: 74 % z 

levicově orientovaných je za větší spolupráci levi-

cových subjektů. 75 % si zároveň myslí, že levico-

vé hnutí je v krizi a 75 % že levice má perspektivu. 

Světonázorová orientace: mezi levicově orientova-

nými jsou 2/3 se sociálně a socialisticky oriento-

vaným názorem. Pouze 1/3 má pak názor jiný. 

Při výzkumu projevilo ucelený levicový postoj 44 

% levicově smýšlejících.  

J. Málek: Česká levice nevybočuje z evropského 

pohledu na sebeidentifikaci v politickém spektru. 

Sebeidentifikace s levicí obecně slábne. Jde o ev-

ropský trend. V Německu jsou volební preference 

rozdílné mezi západním a východním. Východ 

prochází určitým útlumem jako ČR.  

Přihlášení se ke straně je složitější u KSČM. I z 

radikální levice je část, která KSČM volit nebude.  

P. Eichler: Důležitá je proměna levicového elek-

torátu. Evropská reformní levice v krizi není. V 

Polsku novou levici volí z 26 % mladí. Krize důvě-

ry v politiku, ale elektorát nechce ani návrat před r. 

89. Je to o vztahu ke svobodě a k potřebám lidí. 

Antikomunismus je o krizi vztahu k popisování 

minulosti. Hospodářská únava po koronaviru, 

mzda, pracovní agentury ap. - to vše má vliv na 

volební náladu. 

Z diskuse k referátům: 

L. Vacek: Levice není jen politikum, ale je to i 

hodnotový systém, názory lidí, chování a přesvěd-

čení. Pojem levice je uplatňován především v Ev-

ropě. Socialismus a levice není to samé. Kruciál-

ním problémem socialismu je sociální spravedl-

nost. Propad voličů je z neznalosti socialismu. Do-

jít k jednotě vede přes kompromisy. Vzkvétá indi-

vidualismus.  

M. Prokeš: Panuje rozpor, co byl vlastně komu-

nismus. Smutný konec v podobě bohumínského 

usnesení. ČSSD ví, že je to špatně, ale netroufnou 

si ho zrušit s ohledem na vlastní voliče. V ČR 

máme jen 3000 muslimů a dvě mešity. Spoustu 

voličů nám vzala xenofobní SPD. Témata pande-

mie nám vzala pravice. Je potřeba vygenerovat 

osobnosti levice. Musíme ukázat vizi.  

K. Klimša: Proměna hodnot svědčí o úpadku levi-

ce. Silné stránky a přednosti minulosti nejsou vy-

zdvihovány. KSČM rezignovala na ideologickou 

práci. Lidé mají pocit, že o ničem nerozhodují. 

Opustili jsme klíčová tradiční témata. Historická 

stopa přitom mezi lidmi zůstává. 

J. Zeman:  Kapitalismus je obrovský regres. Úro-

veň vzdělanosti jde dolů. Máme nejmenší neza-

městnanost. Koncepci moderního socialismu ne-

máme. · Destrukce evropských národů. Nebezpečí 

islamizace.  

M. Hrošová: Ještě jsme se plně nevypořádali s 

naší minulostí. Nesporná je existence sociálních 

jistot, které byly během posledních desetiletí po-

tlačeny nebo úplně zmizely.  

V. Exner: Situace české levice – seminář ji popsal 

dobře, ale je mizerná. Chybí nám závěry, které by 

všichni akceptovali. Dnešní systém snižuje vzděla-

nost. Její zvýšení by mělo být stěžejní.  

L. Šafránek: Soc. spravedlnost a soc. ekonomika 

– je mezi tím rozdíl. Nemáme zanalyzovanou mi-

nulost => jako bychom ji neměli. Problémem je 

egoismus a subjektivismus.  

D. Borecký Levice má tolik problémů, že o vý-

sledky voleb nejde. Musíme začít znovu. 

J. Dolejš: Když krizi levice u nás neustojí, budeme 

muset začínat znovu.  

 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 
NA ROK 2021 a 2022 

činí pro všechny členy Klubu mini-
málně 50 Kč.  

Příspěvky lze platit v době pandemie poštou na 
adresu Klubu nebo na bankovní účet: 183190942, 
kód banky 0300. Děkujeme Všem členům KSV, 

kteří příspěvky již uhradili. 
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