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Hodnocení vědecké / umělecké kvalifikace uchazeče
Ondřej Císař je aktivním interdisciplinárně orientovaným sociologem, který si za svou dosavadní vědeckou kariéru vytvořil jasný badatelský
profil a stal se respektovanou osobností v oboru sociologie. V tomto oboru v České republice významně pomohl etablovat studia kolektivního
jednání a sociálních hnutí. Jeho profil je přitom interdisciplinární, což dokazuje již jen to, že působil jako šéfredaktor odborných časopisů ve třech
subdisciplínách společenských věd (politologie, mezinárodní vztahy, sociologie). Ve své badatelské práci se specializuje na politickou sociologii,
speciálně na problematiku sociálních hnutí, politické mobilizace a protestu, občanské společnosti a jejich internacionalizace. Pravidelně se
účastní debat ve veřejném prostoru. Mimo své současné působení na Katedře sociologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a v
Sociologickém ústavu Akademie věd ČR, kde je dlouholetým šéfredaktorem Sociologického časopisu, pracoval během své kariéry také na
Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, v Ústavu mezinárodních vztahů v Praze a na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Výzkumně
působil na Columbia University v New Yorku, na University of California v Irvine, Central European University v Budapešti, Scuola Normale
Superiore ve Florencii a na univerzitě v Mannheimu.
Publikační výsledky uchazeče jsou vynikající. Dosud se autorsky podílel na šesti knihách: (1) na kolektivní monografii Radical Right MovementParties in Europe (2019, Routtledge), se spoluautorkou a spolueditorkou Manuelou Caiani a kolektivem autorů); (2) Občanství a politická
participace v České republice (2017, se spoluautory Lukášem Linkem, Ivanem Petrúškem a Kateřinou Vráblíkovou); (3) Politický aktivismus
v České republice: Sociální hnutí a občanská společnost v období transformace a evropeizace (2008), (4) Anarchie a řád ve světové politice.
Kapitoly z teorie mezinárodních vztahů (2008, se spoluautorem Pavlem Baršou); (5) Transnacionální politické sítě: Jak mezinárodní instituce
ovlivňují činnost nevládních organizací (2004); (6) Levice v postrevoluční době: Občanská společnost a nová sociální hnutí v radikální politické
teorii 20. století (2004, se spoluautorem Pavlem Baršou). Převážně jako editor je podepsán pod publikacemi Obhajoba zájmů a transnacionální
vztahy (2003, se spolueditorem Petrem Fialou) a Veřejné politiky v České republice v letech 1989 – 2009 (2010, se spolueditory Stanislavem
Balíkem a Petrem Fialou). Z hlediska editorské práce je třeba podtrhnout také jeho dlouholeté působení v pozici šéfredaktora Sociologického
časopisu, v níž na základě jím organizovaného náročného recenzního řízení vypravil a do světa vypustil již 40 čísel (několik společně
s hostujícími editory).
Své badatelské výsledky publikoval také v respektovaných mezinárodních časopisech, jako jsou Democratization; Environmental Politics;
European Union Politics; Poetics: Journal of Empirical Research on Culture, the Media and the Arts; Social Movement Studies a v současnosti
je v tisku článek v prvotřídním mezinárodním časopise European Journal of Political Research (IF = 3,576), (se spoluautorkou Kateřinou
Vráblíkovou). Pravidelně je oslovován a přispívá do editovaných svazků, příruček a encyklopedií k tématům politické mobilizace a sociálních
hnutí, které jsou publikovány renomovanými zahraničními nakladatelstvími, jako jsou Routledge, Wiley-Blackwell a Oxford University Press.
Ondřej Císař pravidelně prezentuje svá zjištění na mezinárodních konferencích, organizovaných pod hlavičkou European Consortium for
Political Research (ECPR) nebo pod hlavičkou European Sociological Association. Nejčastěji jsou jeho výsledky akceptovány v sekcích Stálé
skupiny pro výzkum participace a mobilizace (ECPR), ale také například Stálou skupinou pro výzkum politických sítí. Na těchto konferencích
pravidelně organizuje vlastní panely. Je také zván na odborné semináře nejen českých, jakož i zahraničních univerzit.
Ondřej Císař je velmi úspěšný v soutěžích o výzkumné granty. V minulosti úspěšně řešil tři projekty GAČR, v současné době je řešitelm
čtvrtého. V minulosti řešil také projekt udělený Open Society Institute v Budapešti a bylo mu uděleno Fulbrightovo stipendium, které mu umožnilo
realizovat roční postdoktorandský výzkum na Columbia University v New Yorku.
Závěr: Vědecká / umělecká kvalifikace uchazeče odpovídá požadavkům standardně kladeným na uchazeče v rámci řízení na jmenování
profesorem v oboru Sociologie.
Hodnocení pedagogické způsobilosti uchazeče
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Ondřej Císař vyučuje od roku 2014 na Katedře sociologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy kurzy jak na bakalářské, tak i na
magisterské a doktorské úrovni studia. Od roku 2016 je předsedou Oborové rady sociologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a
garantem doktorského studijního programu sociologie. Učí předměty zaměřené na politickou sociologii, studia politické mobilizace a kolektivního
jednání, komparativní analýzu a obecnou metodologii sociálněvědního výzkumu (research design). Je také garantem magisterské specializace
„Sociologie, veřejnost a politika.“ Vyučuje rovněž v anglickém jazyce. Odborné znalosti Ondřeje Císaře a jeho erudice jsou široce respektované
nejen mezi studujícími, ale také mezi ostatními členy katedry. To se týkalo i jeho minulých angažmá, především pak dlouholetého působení na
Katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, kde vedle garance magisterské specializace přispíval k rozvoji výzkumných
a pedagogických kapacit v oblasti politické sociologie.
Jako vyučující má Ondřej Císař pověst charismatického vyučujícího, který je mezi studujícími oblíben. Studentské hodnocení jeho kurzů se
drží na standardní vysoké úrovni. Se studujícími pravidelně konzultuje jejich práce a analytické obtíže při řešení výzkumných témat. Na svém
kontě má řadu úspěšné obhájených bakalářských a magisterských diplomových prací. Ondřej Císař také dovedl úspěšně k obhajobě již 7
doktorských studentů, z nichž 6 pokračuje v úspěšné akademické dráze (jeden z nich je např. vedoucím katedry – Dr. Hrubeš, kat. politologie na
FF UHK). Jeho bývalí i současní doktorští studenti pravidelně publikují v zahraničních časopisech. V současnosti vede 7 aktivních studujících
doktorského studijního programu sociologie. Úzká spolupráce mezi Ondřejem Císařem a jeho doktorandy je umožněna díky jeho projektům a
grantům. Se čtyřmi z nich již publikoval výsledky výzkumu a s pátým právě dokončil další článek. Tímto způsobem svým doktorandům předává
své odborné znalosti a formuje je v jejich další badatelské kariéře.
Závěr: Pedagogická způsobilost uchazeče odpovídá požadavkům standardně kladeným na uchazeče v rámci řízení na jmenování
profesorem v oboru Sociologie.
Hodnocení uchazeče jako význačné a uznávané vědecké / umělecké osobnosti v daném oboru
Ondřej Císař je znám díky svým knihám, odborným článkům, knižním kapitolám a realizovaným sociologickým projektům jak v České republice,
tak v zahraničí. Má za sebou několik vyžádaných zahraničních odborných přednášek a řadu konferenčních vystoupení. Pravidelně také přednáší
výsledky svého bádání na zahraničních univerzitách. Bez autocitací byly jeho práce ve Web of Science citovány 131 krát, všechny jeho práce
pak 418 krát. Jeho práce ve Web of Science jsou citovány sociálními vědci, kteří publikovali svá výzkumná zjištění v těchto zahraničních
časopisech s impact faktorem: American Review of Public Administration, Cultural Anthropology, Democratization, Development and Change,
East European Politics and Societies, Economy and Society, Environmental Policy and Governance, Environmental Politics, European Political
Science Review, European Societies, International Journal of Communication, International Studies Quarterly, Journal of Adolescence, Journal
of Environmental Policy and Planning, Journal of Popular Culture, JSMS – Journal of Common Market Studies, Poetics, Policy Studies, Political
Geography, Sexualities, Social Movement Studies, Sustainability, Voluntas, West European Politics a Youth and Society. V řadě případů byly
práce Ondřeje Císaře citovány dokonce vícekrát. V oboru, v němž žádá o jmenování profesorem, je tedy dostatečně znám nejen v České
republice, ale také v zahraničí.
S touto skutečností koresponduje také fakt, že Ondřej Císař opakovaně vede panely na zahraničních konferencích, které se týkají témat, jimiž
se dlouhodobě zabývá: sociální hnutí a protest, jejich interakce s politickými stranami a jinými typy aktérů, internacionalizace kolektivního
jednání nebo nově hnutí radikální pravice. Na základě těchto zkušeností pak rozvíjí mezinárodní vědeckou spolupráci. Kooperuje s řadou
zahraničních sociálních vědců, s nimiž intenzivně řeší témata politické mobilizace a její radikalizace, mezinárodních vlivů v demokratické politice
nebo současných proměn demokracie.
V průběhu celé své dosavadní akademické kariéry Ondřej Císař aktivně přispívá k rozvoji odborné sociologické komunity. Již výše byl uveden
jeho významný příspěvek v podobě šéfredaktorství Sociologického časopisu. Pravidelně se dále podílí na recenzním řízení odborných statí
svých kolegů a kolegyň. A to nejen v českém kontextu, ale rovněž v zahraničních časopisech, jako jsou Current Sociology, Democratization,
East European Politics (kde je i členem redakční rady), European Journal of Cultural Studies, European Political Science Review, Europe-Asia
Studies, Global Society, Journal of Intentional Relations and Development, Mobilization, Party Politics, Poetics, Politics, Qualitative Sociology,
Social Movement Studies, Sociological Forum, Theory and Society a West European Politics. Posuzoval projekty například pro Humanities
in the European Research Area (HERA), COST Actions nebo Research Foundation Flanders (FWO). Ondřej Císař je rovněž členem jedné
vědecké rady; několika oborových rad; předsedou Oborové rady sociologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy; je členem redakčních
rad několika odborných časopisů a byl také členem organizačních výborů konferencí.
Závěr: Uchazeč je význačnou a uznávanou vědeckou osobností v daném oboru. Významně se zasluhuje o profilování a rozvoj tohoto
oboru. Představuje jednu z vůdčích osobností vědecké školy nebo výzkumného týmu v oboru.
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