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Příjmení / Jméno  Ing. Petr Víšek   
Adresa Dittrichova 349/13, 120 00 Praha 2  (Česká republika) 

Telefon +420 323 655 142 Mobilní telefon +420 602 365 612  

E-mail pevisek@seznam.cz 

Státní příslušnost česká  

Datum narození 16. června 1945 

Pohlaví Muž  
  

Pracovní zkušenosti v roce 2017 
 

d důchodce, externí poradce na MMR, externí vysokoškolský učitel na Fil.fak.UK 

Období 2017 2013 

Povolání nebo vykonávaná funkce důchodce, ředitel neziskové organizace, externí poradce na MMR, externí 
vysokoškolský učitel 

Hlavní pracovní náplň a oblasti 
odpovědnosti 

statutární zástupce, poradce, externí učitel 

Název/jméno a adresa 
zaměstnavatele 

Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Na Moráni 4, 120 00 Praha 2 
Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 00 Praha 2 (Česká republika) 
Filozofická fakulta UK, Katedra sociální práce, Praha Jinonice, U Kříže  (Česká repubika)  

Odbor činnosti a odvětví Sociální a bytová politika, řízení regionální sociální politiky, nepojistné sociální dávky, sociální služby, 
romská menšina  

Období 2013 2007 

Povolání nebo vykonávaná funkce důchodce, statutární zástupce, externí vysokoškolský učitel 

Hlavní pracovní náplň a oblasti 
odpovědnosti 

 externí učitel 

Název/jméno a adresa 
zaměstnavatele 

Národní centrum sociálních studií, o,p.s. Na Moráni 4, 120 00 Praha 2 (Česká republika) 
Filozofická fakulta UK, Katedra sociální práce, Praha Jinonice, U Kříže  (Česká repubika) 
Socioklub,o.s. Na Moráni 4 120 00 Praha 2 (Česká republika ) 

Obor činnosti či odvětví Sociální a bytová politika, řízení regionální sociální politiky, nepojistné sociální dávky, sociální služby, 
romská menšina 

  

Období 2007- 1993  

Povolání nebo vykonávaná funkce odborný referent, ředitel  

Hlavní pracovní náplň a oblasti  odborný pracovník, statutární zástupce neziskové organizace, externí vysokoškolský učitel 

Název/jméno a adresa 
zaměstnavatele 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Na Poříčnímu právu 1, 120 00 Praha 2 (Česká republika ) 
Socioklub,o.s. Na Moráni 4, 120 00 Praha 2 (Česká republika ) 
Filozofická fakulta UK, Katedra sociální práce, Praha Jinonice, U Kříže  (Česká republika) 
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Obor činnosti či odvětví Sociální a bytová politika, nepojistné sociální dávky, regionální sociální politika, sociální služby, 
romská menšina 

  

Období 1992 – 1972  

Povolání nebo vykonávaná funkce odborný referent, vedoucí oddělení, ředitel odboru, poradce ministra  

Hlavní pracovní náplň a oblasti i odborná a řídící práce 

Název/jméno a adresa 
zaměstnavatele 

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí, Palackého nám. 4, 120 00 Praha 2 (Česká republika) 

Obor činnosti či odvětví Rodinná politika, sociální politika, sociální dávky a sociální služby, regionální sociální politika, romská 
problematika  

  

Období 1972 – 1968  

Povolání nebo vykonávaná funkce Poslanec České národní rady 
Magistrát  hl. m. Prahy – odb. referent  
Úřad vlády ČR 

  

  

Vzdělání, odborná příprava a 
školení 

 

Období 1964 - 1968  

Dosažená kvalifikace inženýr  

Název a typ organizace, která 
poskytla vzdělání, odbornou přípravu 

či kurz 

Vysoká škola ekonomická v Praze, W. Churchilla, Praha 3 

  

 
Státní a jiné zkoušky, certifikáty, 

vysvědčení:

O- 

  

  

 

Doplňující informace PUBLIKAČNÍ ČINNOST 
Program přípravy na stáří, Sociální politika, 1985 
Romové - Hledání sebe sama, Praha 1989, spoluautor s Dr. E. Davidovou. Příloha Tvorby 
Preventivní role sociální politiky, Sociální politika 7-8/1993 
Romové v České republice (spoluautor) , 2000 
Romové ve městě, Praha, 2002,  editor a autor kapitoly 
České sociální právo, 2014, spoluautor  
Články v čas. Rezidenční péče a Britských listech 
Alchymie nepojistných sociálních dávek, 2014 

 
  

 STUDIE, PRÁCE, ANALÝZY 
(manažer,spoluautor, editor)  
Grantová studie "Vybavenost obcí, měst a regionů službami sociální péče" 1996,Praha 
Grantová studie "Problémy soužití romské minority a majoritní populace v kontextu sociální politiky" 
1998,Praha 
 "Analýza vzniku, aktuální situace a návrhy na řešení problémů obyvatel Matiční ulice v Ústí nad 
Labem".Praha, 1999 
Vytváření povědomí o nesrovnalostech v systému vyplácení dávek handicapovaným občanům v ČR" 
Praha 1999.  
"Komplexní analýza konceptu sociálního bydlení ve smyslu vymezení různých forem sociální pomoci 
spojené s bydlením". Praha, 1999. 
Zkušenosti a přístupy v bydlení osob se speciálními potřebami se zaměřením na problémové skupiny" 
Praha ,2000 
."Analýza sociálně ekonomické situace osob se zdravotním postižením a návrhy na další postup". Praha 
2002, 
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"Výzkum problematiky tzv. holobytů ve vztahu k romské minoritě"Praha 2001 
Analýza sociálně ekonomické situace romské populace v České republice s návrhy na opatření , Praha 
2002 
Komplexní analýza sociálně ekonomických podmínek života ve stáří, Praha 2002  
Studie "Mikrofinance a snižování chudoby - Nouzový sociální fond"„Praha 2002 
Sociální doktrína České repubiky, Praha 2002 
Tvorba programů trvalé sociální udržitelnosti na místní a regionální úrovni“„ Praha,2003 
Národní zpráva pro analýzu klíčových indikátorů integrace romských komunit“ , Praha, 2003 
Sekundární analýza dokumentů o přenesené a samosprávné působnosti obcí“.Praha 2004 
Studie k otázkám synchronizace a optimalizace nepojistných sociálních dávek“.,Praha 2003 
Krátkodobý preventivní monitoring migrace rumunských a bulharských Romů a analýza zkušeností 
členských zemí EU pro roce 2000.Praha, 2006 
„Studie mikroekonomických modelů (romských rodin). Praha/Brno 2007   
Rizika imigrace Bulharských a Rumunských Romů, Praha, 2007 
Zmapování a analýza romské populace v Praze, Praha 2008 
Situační studie města Litvínova se zaměřením na sídlíště Janov, pro vládu ČR, Praha 2009 
Situační studie města Chomutov se zaměřením na exekuční praxi, pro vládu ČR, Praha 2009  
Analýza nástrojů a platných koncepcí politiky sociálního začleňování v ČR, indikace klíčových nástorjů 
sociálního začleňování a vyhodnocení efektivity opatření sociálního začleňování na národní úrovni. Praha 
2009.  

Úvaha o vývoji potřeb seniorů a osob se zdravotním postižením. SOCIOKLUB, Praha 2009 
Východiska pro formulaci a implementaci politiky začleňování obyvatel vyloučených lokalit do české 
společnosti a její sociální a ekonomické struktury, pro vládu ČR, Praha 2010 
Pracovní studie pro formulaci a implementaci politiky začleňování obyvatel vyloučených lokalit do české 
společnosti a její sociální a ekonomické struktury,(autorská verze pro vládu ) Spoluautor. Praha. 2009 
Analýza vývoje hmotné podpory rodin formou nepojistných sociálních dávek, prosinec 2013 
Studie o potřebnosti sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením  
v MČ Praha 17 – Řepy, 2012  
Studie "Analýza optimalizace sociálních služeb a vytvoření Komunikační platformy reformy sociálních 
služeb" NCSS, o.p.s. a VÚPSV, v.v.i., Praha, 2011 
 
V rámci poradenských aktivit Socioklubu,o.s. byl manažerem, spoluauotorem  a autorem•sociálně 
demografických analýz krajů Vysočina , Olomouckého , Středočeského a měst Litoměřice, Jablonce nad 
Nisou, Jihlavy, Bystřice nad Pernštejnem, Třebíče, Havířova, Roudnice nad Labem, Třebíče  a Chebu. 
 

RELEVANTNÍ SCHOPNOSTI A AKTIVITY  
Člen správní rady Výzkumného ústav u práce a sociálních věcí,v,v,i. 
Člen redakční rady čas. Rezidenční péče 
Školitel akreditovaných kurzů v působnosti MPSV ČR 

 

 OCENĚNÍ: Plaketa ministra práce a sociálních věcí, 2005  
 

ZAHRANIČNÍ KRÁTKODOBÉ STÁŽE A ŠKOLENÍ 

14 ti Kurz OECD v Rakousku,14ti denní stáž v Německu, řada týdenních studijních pobytů ve 
Švýcarsku,  Holandsku, Německu a Velké Británii 

AKTIVNÍ ÚČAST NA MEZINÁRODNÍCH KONFERENCÍCH    

1998, Konference MASZ, Jeruzalém, Izrael (problematika financování sociálních služeb)  

1992, OSN, Ženeva, Výbor pro odstranění všech forem rasové diskriminace 

2001, OSN New York, Výbor pro rovnost žen   
 
V Praze dne 11.března 2017.  


