
Hodnocení průběhu doktorského studia Mgr. Jiřího Černého 

Mgr. Jiří Černý (nar. 1974) zahájil doktorské studium na oboru sociologie (ve studijním 

programu sociologie) v roce 1999. Za téma své doktorské práce si zvolil problematiku 

vytváření skupinových mentalit v postkomunistické transformaci. 

V době zahájení doktorského studia měl 1. Černý za sebou kromě ukončeného studia 

oboru sociologie na FF UK již také dva roky práce v Sociologickém ústavu AV ČR. V SOÚ 

působil na částečný úvazek od r. 1997 do r. 2004. Pracoval zde v týmech doc. M. Tučka a prof. 

M. Havelky a podílel se na výzkumech orientovaných na problematiku hodnotových orientací a 

skupinových mentalit. Byl rovněž nositelem vlastního juniorského grantu s názvem Zdroj e 

utváření skupinových mentalit v ČR po roce 1989. V létě roku 2001 absolvoval letní školu 

Political Culture and Democratization in Postcommunist Societies na Univerzitě Tiibingen v 

SRN. 

Od r. 1999 pracuje 1. Černý ve výzkumné agentuře Factum lnvenio. Zde začal působit 

nejprve v pozici research specialist se zaměřením na vícerozměrné statistické analýzy, 

zpracování dat a metodologii kvantitativních výzkumů, od r. 2002 se podílí na sociálních a 

politických výzkumech této společnosti jako project manager, od roku 2006 jako key account 

manager. J. Černý se stal vagentuře Factum lnvenio řešitelem několika grantových projektů 

(Vnímání bezpečnostní politiky českou veřejností, Sociálně politické mechanismy ovlivňující 

genderové vztahy III- V, Analýza příčin nízké zaměstnanosti zdravotně postižených žen , Zavedení 

pravidelného výzkumu veřejného mínění k českému důchodovému systému), z nichž některé byly 

určeny pro ministerstva (MZV, MPSV) či Úřad vlády ČR. Mezi jeho aktivity patří v neposlední 

řadě externí výuka předmětu Výzkumy veřejného mínění na VŠE Praha (letní semestr 2004/2005, 

zimní semestr 2005/2006). 

1. Černý je autorem a spoluautorem mnoha výzkumných zpráv z oblasti veřejného 

mínění, na svém kontě má řadu odbo!ných publikací (Sociologický časopis, Working Papers, 

Sociololgical Papers, Sociological Studies SOÚ), článků pro noviny (Lidové noviny) a časopisy 

(Host do domu), i několik vystoupení v televizi (ČT 1). 

Ze všech uvedených faktů podle mého soudu vyplývá, že Jiří Černý aspiruje na titul 

Ph.D. zcela oprávněně . Jako jeho školitel mohu jednoznačně doporučit, aby jeho doktorská práce 

byla přijata k recenznímu řízení a obhajobě. /' ~ 
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