Seznam publikací CEVRO a CEVRO Institutu

Publikace jsou řazeny abecedně podle roku vydání.

2015
●
●

D+1 Memory Of Nations in Democratic Transition – The Czech Experience
Margaret Thatcherová a Ronald Reagan - Politici svobody - elektronické vydání

2014
●

Nástěnný kalendář CEVRO 2015 - Margaret Thatcherová (1925-2013)

2013
●
●
●
●

ANALÝZY - Projekt nový počátek: Manifest změny - nová vize Velké Británie v rámci Evropy
ANALÝZY - Plánujeme politickou kampaň
Nástěnný kalendář CEVRO 2014 - 25 let od pádu komunismu
Vypovídat pravdu a nic nezamlčet - Protokoly parlamentní vyšetřovací komise pro objasnění událostí 17.
listopadu 1989

2012
●
●
●
●

10 let Liberálně-konzervativní akademie - výroční sborník LKA
Historie, politika a současný život na Haity - sborník ke konferenci Haity 2012
Platit či neplatit Eurem? To Pay or Not to Pay With Euro? - česky a anglicky / in Czech and English
Průvodce krajského pravicového kandidáta 2012 - publikace pro kandidáty do krajských
zastupitelstev

2011
●

Mozaika komunikace - Druhé rozšířené vydání - úspěšná publikace o komunikaci se dočkala
druhého vydání, které autoři rozšířili o čtyři nové kapitoly

2010
●
●

●

Dlouhodobá péče v politice ODS a EKR - soubor textů u příležitosti semináře stejného názvu
Nová strategická koncepce NATO: zájmy a priority České republiky - sborník stejnojmenného projektu koordinovaného
Centrem transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut

Osoby se zdravotním postižením v politice ODS a ECR - soubor textů mapujících politiku ODS a
ECR v dané oblasti

2009
●

●

●

Čtyři milníky politické filosofie: Ústava, Politika, Vladař, Leviatan - druhá publikace z ediční řady
Učební texty a skripta vysoké školy CEVRO Institut
Dvacet let svobody aneb demokracie není samozřejmost - sborník esejů u příležitosti soutěže k
výročí pádu komunismu
Dlouhověkost jako politická priorita - shrnutí základních závěrů odborného panelu na téma
dlouhověkosti a další data

●

●

●

●
●

●

Historická reflexe minulosti aneb "ostalgie" v Německu a Česku - sborník příspěvků ze
stejnojmenné konference
Kronika Bratrstva Kočkovy Pracky - další pokračování komentářů Petra Štěpánka ke stavu české
levice
Narovnání vztahu mezi církvemi a státem - sborník příspěvků z konference Narovnání vztahu mezi
církvemi a státem - aktuální reflexe, doplněný o další texty
Ochrana pokojného stavu správními orgány - sborník ze stejnojmenné odborné konference
Z periferie do centra Evropy - 20 let vztahu ČR k EU - sborník prací autorů CEVRO, CEVRO
Institutu i externích odborníků
Ženy v politice - další publikace z ediční řady Analýzy

2008
●

●
●

Analýzy - Energetická bezpečnost v Evropě a pozice České republiky - pátý díl série Analýzy
věnovaný energetické situaci v Evropě
Budoucnost kohezní politiky - sborník ze stejnojmenné odborné konference
Vybrané otázky z filosofie - publikace z ediční řady Učební texty a skripta vysoké školy CEVRO
Institut

2007
●

●

●

●
●

Liberálně-konzervativní eseje 2003-2007 - sborník esejů absolventů Liberálně konzervativní
akademie
Parlamentní volby 2005-6 v zemích Visegrádské čtyřky - sborník ze stejnojmenné politologické
konference
Princip subsidiarity v právní teorii a praxi - sborník z konference Princip subsidiarity a národní
parlamenty EU
Problémy samospráv - sborník ze stejnojmenné konference
Územní samospráva České republiky - publikace JUDr. Vladimíra Novotného pro zastupitele

2006
●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

15 let zahraniční politiky ODS - kniha mapující zahraniční vztahy Občanské demokratické strany v
uplynulých 15 letech
Analýzy - Parlamentní volby ve Velké Británii - druhá publikace ze série Analýzy, tentokrát na téma
voleb ve Velké Británii. Autory jsou Ladislav Mrklas a Marek Buchta
Analýzy - Právní prostředí podnikatele - čtvrtá publikace z řady Analýzy se věnuje zákonům, které
bezprostředně ovlivňují podnikání
Analýzy - Úloha malých a středních podniků v evropských ekonomikách - třetí publikace ze série
Analýzy, tématem je přínos malých a středních podniků pro ekonomiku
Plnou ParouBack; Levá, kupředu ni krok! - kniha Petra Štěpánka obsahuje 60 politických
komentářů o osmi letech vlády ČSSD a satirické obrázky z dílny www.aTeo.cz.
Proč volím pravici - sborník, vydaný ve spolupráci s poslancem Evropského parlamentu Milanem
Cabrnochem za podpory frakce ELS-ED v Evropském parlamentu, odpovídá na otázku, proč různí
lidé z různých zemí volí politické strany pravicové orientace, a naopak nevolí socialisty
Průvodce pravicového kandidáta 2006 - praktický průvoce pro kandidáty do Poslanecké sněmovny
Průvodce pravicového komunálního kandidáta 2006 - praktický průvodce pro kandidáty do
obecních zastupitelstev
Sborník České zdravotnictví v evropských souvislostech mapuje situaci českého zdravotnictví a
snaží se nabídnout řešení současné krize
Sborníky Politika zaměstnanosti, Zdravotní politika a Sociální politika vydané u příležitosti konání
série odborných seminářů Sociální a zdravotní politika

●

●

Svět viděný z Řípu - Petr Robejšek - kniha textů na téma mezinárodních vztahů komentátora a
odborníka na zahraničí Petra Robejška - VYPRODÁNO
Venkov 2020 - šance pro všechny - publikace analyzuje současný stav venkova a nabízí možná
řešení problémů. Autorem je stínový ministr zemědělství ODS Jiří Papež

2005
●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

15 let poté - sborník ze stejnojmenného projektu k 15. výročí pádu komunismu - 2. vydání;
Analýzy - Parlamentní volby ve Velké Británii - druhá publikace ze série Analýzy, tentokrát na téma
voleb ve Velké Británii. Autory jsou Ladislav Mrklas a Marek Buchta;
ANALÝZY - Reforma zdravotnictví na Slovensku - první publikace z nové řady Analýzy. Autory jsou
Peter Pažitný a Rudolf Zajac. Podtitul je Dostupnost zdravotní péče se zavedením poplatků
nesnížila;
CD-Rom Působení Armády ČR v zahraničních misích - příspěvky a PPT prezentacemi jednotlivých
účastníků konference;
CD-Rom - Rovná daň - základ daňové reformy - sborník ze stejnojmenné konference z cyklu Forum
Populini vč. PPT prezentací a fotogalerie;
Forum Populini - Rovná daň - základ daňové reformy, sborník ze stejnojmenné konference
navazující na výše uvedený CD-Rom;
Proč volím pravici - sborník, vydaný ve spolupráci s poslancem Evropského parlamentu Milanem
Cabrnochem za podpory frakce ELS-ED v Evropském parlamentu, odpovídá na otázku, proč různí
lidé z různých zemí volí politické strany pravicové orientace, a naopak nevolí socialisty;
Sborníky Politika zaměstnanosti, Zdravotní politika a Sociální politika vydané u příležitosti konání
série odborných seminářů Sociální a zdravotní politika;
Sociální stát - sen, nebo noční můra?, sborník ze stejnojmenné konference pořádané ve spolupráci
s Vysokou školou J. A. Komenského a za podpory Konrad-Adenauer-Stiftung - na konferenci
vystoupili ekonomové, politologové a mediální analytici;
Venkov 2020 - šance pro všechny - publikace analyzuje současný stav venkova a nabízí možná
řešení problémů. Autorem je stínový ministr zemědělství ODS Jiří Papež;
Víme o sobě - Co si myslí Topolánek - první publikace z nové řady Víme o sobě, komentáře, články a
názory předsedy ODS.

2004
●
●
●

Mozaika komunikace; publikace a příručka věnovaná komunikaci;
Průvodce evropského pravicového kandidáta; příručka pro kandidáty;
Průvodce krajského pravicového kandidáta; příručka pro krajské kandidáty;

2003
●
●

●

●

Co přinese vstup do EU českému zemědělství; sborník textů ze stejnojmenné série seminářů;
Dejme příležitost každému dítěti II – školský program britské Konzervativní strany; překlad z per
Waltera Bartoše a Jany Šaňkové;
Forum Populini 2003 – Reforma veřejných financí v zrcadle evropských zkušeností; sborník ze
stejnojmenné konference;
Proč nejsem eurofederalistou; sborník textů českých politiků, politologů, ekonomů a představitelů
pravicových think-tanků.

2002
●

Dejme příležitost každému dítěti – školský program G. W. Bushe; překlad z per Waltera Bartoše a
Jany Šaňkové;

●

●
●

Margaret Thatcherová a Ronald Reagan – politici svobody; sborník o politice dvou velkých postav
světové pravice z autorských per Hynka Fajmon a Romana Jocha;
Průvodce pravicového kandidáta; příručka pro kandidáty do Poslanecké sněmovny a Senátu;
Průvodce pravicového komunálního kandidáta; příručka pro komunální kandidáty.

2001
●
●
●

Liberalismus, teorie a praxe - pohled z Nizozemí; překlad části textů z nizozemského sborníku;
Polské volby 2001 - zamyšlení pro českou pravici; sborník ze stejnojmenné konference;
Rovná daň - principy a otázky; překlad originálního textu odborníků z kanadského Frazerova
institutu (autor překladu: Petr Mach).

2000
●

●
●

●

Krajské volby 2000 - fakty, názory, komentáře; sborník originálních textů předních českých
konstitucionalistů, politologů, sociologů, sociálních geografů a mediálních odborníků;
Liberální agenda 2000; sborník ze stejnojmenné konference;
Novodobé mýty české minulosti a současnosti (ve spolupráci s MÚ AVČR); sborník ze stejnojmenné
konference;
Reforma volebního systému - změna k lepšímu nebo k horšímu?; sborník ze stejnojmenné
konference.

