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Charakter CDK
Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) je nezávislá nezisková vzdělávací a kulturní
organizace. Patří k největším think-tankům v ČR. Vznik CDK a jeho činnost přímo navazují
na některé starší iniciativy, jež souvisejí s rozvojem nezávislých aktivit a vydáváním samizdatových časopisů před listopadem 1989.
CDK přispívá k rozvoji demokratické politické kultury, připomíná nezastupitelnost křesťanských hodnot a prosazuje komunikaci mezi politickou a kulturní oblastí. Ve společensko-politické oblasti se CDK hlásí ke konzervativně-liberálním ideovým pozicím, v náboženských
otázkách preferuje otevřený, ekumenický přístup. Jeho činnost je zaměřena jak na témata česká,
tak evropská, a v neposlední řadě v posledních několika letech značnou část energie věnuje projektům v demokratizujících se zemích celého světa.

Organizační struktura
Zaměření CDK se odráží i v jeho vnitřním organizačním uspořádání. CDK se člení na dva
relativně nezávislé, přesto však úzce kooperující instituty: Institut pro politiku a kulturu (IPK)
a Institut křesťanských studií (IKS). Jejich výrazem byla v roce 2010 vedle bohaté knižní produkce především existence tří nezávislých časopisů: revue Kontexty, Revue Politika a Církevní
dějiny. Obsáhlou publikační a vydavatelskou činnost obou institutů podporuje a zajišťuje vlastní nakladatelství a typografické studio. Do konce roku 2010 vydalo CDK cca 360 odborných
knih.
V čele CDK stojí Rada, která volí předsedu a ředitele CDK. Členy Rady jsou vedle předsedy
a ředitele CDK také ředitelé obou institutů. Výkonný ředitel realizuje rozhodnutí Rady.
V roce 2010 pracovalo CDK v následujícím personálním složení:

Rada CDK
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D.
Ing. Zdeněk Granát
prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.
František Mikš

předseda CDK
ředitel CDK, ředitel nakladatelství
a typogra�ckého studia a jednatel
ředitel IKS
ředitel IPK a jednatel

doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. výkonný ředitel
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Institut pro politiku a kulturu
František Mikš
ředitel
doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. odborný pracovník
Mgr. Kateřina Hloušková, Ph.D. odborná pracovnice, koordinátorka transformačních
a demokratizačních projektů
Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.
analytička
Mgr. Ondřej Krutílek
analytik
Mgr. Iveta Frízlová
analytička
Institut křesťanských studií
prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.
Mgr. Jan Vybíral

ředitel
odborný pracovník

Nakladatelství a typografické studio
Ing. Zdeněk Granát
Mgr. Lenka Váchová
Administrativní oddělení
Michaela Johnová
Mgr. Libuše Stará

ekonomická referentka
vedoucí internetového knihkupectví

Vzhledem k charakteru knižní produkce je nezbytné, aby v CDK působila vědecká redakční
rada. V roce 2010 pracovala v následujícím složení:
prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. (předseda), Historický ústav Filozo�cké fakulty Masarykovy
univerzity
doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy
univerzity
prof. PhDr. Petr Horák, CSc., Katedra �lozo�e Filozo�cké fakulty Masarykovy univerzity
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., rektor Masarykovy univerzity, Katedra mezinárodních
vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity
doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D., Institut mezinárodních studií Fakulty sociálních věd
Univerzity Karlovy
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D., Katedra sociologie Fakulty sociálních studií
Masarykovy univerzity
prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc., Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Filozo�cké
fakulty Masarykovy univerzity
doc. PhDr. Ivana Noble, Ph.D., Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D., Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií
Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity
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Přehled hospodaření
příjmy: 8,1 mil. Kč (dotace: 1,5 mil., z činnosti: 6,6 mil.)
„grantující“ instituce: Jihomoravský kraj, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo zahraničních
věcí ČR, statutární město Brno
výdaje: 8,6 mil. Kč

Spolupracující instituce a organizace
Partneři Institutu pro politiku a kulturu
kancelář europoslance Hynka Fajmona
nakladatelství Barrister & Principal
Centar za politiku i evroatlantsko partnerstvo
Center for European Policy Analysis
Centrum pro ekonomiku a politiku
CEVRO - Liberálně-konzervativní akademie
DEMAS - Asociace pro podporu demokracie a lidských práv
International Republican Institute
Jihomoravský kraj
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy
univerzity
Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Magistrát města Brna
Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity
Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Nadace New Direction
Nadace Open Society Fund Praha
National Endowment for Democracy
Občanský institut
Polský institut v Praze
Skupina Evropských konzervativců a reformistů v Evropském parlamentu
Úřad vlády ČR
Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky
Ústav pro studium totalitních režimů
Partneři Institutu křesťanských studií
Centrum biblických studií Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy v Praze
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty
Česká křesťanská akademie
Historický ústav Akademie věd České republiky
Historický ústav Filozo�cké fakulty Masarykovy univerzity
Institut ekumenických studií v Praze
Jihomoravský kraj
Magistrát města Brna
Ministerstvo kultury České republiky
Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
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ČINNOST CDK V ROCE 2010
Pracovníci CDK v roce 2010 vydávali tři časopisy, pětatřicet knih, pořádali přednášky a semináře a soustředili se na produkci expertních a mediálních výstupů.

Časopisy
CDK vydávalo v roce 2010 tři časopisy – Kontexty, Revue Politika a Církevní dějiny.

Kontexty
Kulturní dvouměsíčník Kontexty vydává CDK od roku
2009, nicméně navazuje na dvacetiletou tradici vydávání
vlastního literárního periodika (revue Proglas založenou
v roce 1990). Mezi pravidelné přispěvatele časopisu již tradičně patří přední autoři, jako jsou spisovatel Pavel Švanda,
dramatik Milan Uhde, básník Petr Motýl, překladatelka
Anna Kareninová, spisovatel Jiří Gruša či literární historička
a překladatelka Ivana Ryčlová.
Cílem redakce je poukazovat na vzájemnou obohacující
provázanost kulturní a společenské roviny, zabývat se tématy
jako literatura a společnost, literatura a politika, literatura
a totalita, výtvarné umění a společnost, výtvarné umění a politika atd. Velký důraz je kladen i na vzájemnou provázanost
literatury a dalších uměleckých oborů. Velký prostor je v Kontextech tradičně věnován poezii.
Čtenáři revue oceňují nejen pečlivý výběr jednotlivých autorských příspěvků či překladů a kvalitní okruh stálých i občasných přispěvatelů, ale také snahu doprovázet každé z čísel originálními výtvarnými díly a textem o některém z méně známých výtvarných umělců.
Časopis vycházel v roce 2010 s podporou statutárního města Brna a Ministerstva kultury
ČR. Vyšlo šest čísel jeho II. (XXI.) ročníku.
Editoři: Petr Fiala, Jiří Hanuš, František Mikš (šéfredaktor)
Výkonná redaktorka: Lenka Váchová
Revue Politika
Revue Politika je politicko-společenská revue, která je od roku 2009 k dispozici výhradně
v elektronické podobě na adrese: http://www.revuepolitika.cz.
Redakce se hlásí ke konzervativně-liberálním názorovým pozicím a jejím cílem je podílet se
na zprostředkovávání diskuse o aktuálních společenských, politických a kulturních problémech.
Do revue přispívají přední domácí i zahraniční autoři (vědci, publicisté, politici, spisovatelé),
jsou pravidelně publikovány aktuální politické analýzy a úvahy, rozhovory, studie a překlady
nejzajímavějších statí ze zahraničních periodik.
V roce 2010 vyšlo dvanáct čísel jeho VIII. ročníku. Pravidelně má 10 000 unikátních přístupů měsíčně.
Šéfredaktor/Výkonný redaktor: Ondřej Krutílek
Redakční rada: Stanislav Balík, Tomáš Břicháček, Iveta Frízlová, Jan Klusáček, Petra Kuchyňková, František Mikš (předseda), Josef Mlejnek jr., Ondřej Šlechta
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Církevní dějiny
Církevní dějiny jsou odborným historickým časopisem, který se věnuje církevním dějinám v českých zemích i ve světě. Jeho hlavním
zájmem jsou dějiny křesťanství v perspektivě současných historiogra�ckých metod. Ročně vycházejí dvě čísla časopisu, která obsahují kvalitní, zároveň ale zajímavé a čtivé články. Redakce se snaží
o žánrovou pestrost (studie, kratší články, eseje, dokumenty, paměti,
recenze aj.), o zprostředkování textů domácích i zahraničních autorů a o nezávislost a ekumenický charakter časopisu.
V roce 2010 vyšla dvě čísla jeho III. ročníku.
Redakční rada: Stanislav Balík, Pavel Boček, Jaroslav Cuhra, Petr
Fiala, František X. Halas, Jiří Hanuš (šéfredaktor), Libor Jan, Jiří
Malíř, Pavel Marek, Jana Nechutová, Ivana Noble, Tim Noble, Jan
Słomka, Jan Stříbrný, Jaroslav Šebek, Martin Vaňáč, Radomír Vlček, Jaroslav Vokoun, Jan Vybíral (výkonný redaktor), Martin Weis

Knihy
V roce 2010 CDK vydalo 35 knih:
Marek Babic: Od antiky k stredoveku
Stanislav Balík a kol.: Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010
Stanislav Balík, Ondřej Císař, Petr Fiala a kol.: Veřejné politiky v České
republice v letech 1989-2009
Stanislav Balík, Jiří Hanuš a kol.: Primasové katolické církve. Země střední
Evropy v čase komunismu
Kateřina Bauer: Znovuobjevení symbolu u Louise-Marie Chauveta
Ondřej Beránek: Ignác Goldziher – vězeň z Budapešti
Jean Clair: Protivný deník
Dan Diner: Porozumět dvacátému století
Miloš Doležal: Chtěl jsem být Blanickým rytířem
Hynek Fajmon: Margaret �atcherová a její politika
Lukáš Fasora: Dělník a měšťan. Vývoj jejich vzájemných vztahů na příkladu
šesti moravských měst 1870–1914
Petr Fiala: Politika, jaká nemá být
Aleš Filip, Zdeněk Granát, Pavel Kolenčík, Daniel Kummer (eds.): 100 let
chrámu Nejsvětějšího Srdce Páně v Brně-Husovicích
Jiří Hanuš, Jan Vybíral (eds.): Dawkins pod mikroskopem
R. Harries, H. Mayr-Harting (eds.): Dva tisíce let křesťanství
Miloš Havelka: Ideje – dějiny – společnost. Studie k historické sociologii vědění
Pavel Hošek: Cesta ke kořenům. Odkaz šlechtického rodu Milnerů
z Milhausenu a jeho nositelé
Jaroslav Hroch, Magdalena Konečná, Lukáš Hlouch: Proměny
hermeneutického myšlení
Martin Jabůrek, Tomáš Nejeschleba (eds.): Proměny vědění od Augustina
k dnešku
Marek Jakoubek: Vojvodovo
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Soren Kirkegaard: Z deníků a Papírů
Jan Konzal: Duch a nevěsta
Petr Kratochvíl: Původ a smysl národního zájmu
Pavol Mačala, Pavel Marek, Jiří Hanuš (eds.): Církve 19. a 20. století ve
slovenské a české historiogra�i
Andrzej Nowak: Impérium a ti druzí
Mona Ozoufová: Co prozrazuje román
Maciej Ruczaj (ed.): Návrat muže bez vlastností
Maciej Ruczaj, Maciej Szymanowski (ed.): Pravým okem
Peter Spáč: Priama a zastupiteľská demokracia na Slovensku
Pavlína Springerová: Analýza vývoje a činnosti moravistických politických
subjektů v letech 1989–2005
Věra Stojarová a kol.: Security Perspectives on the Western Balkan Countries
Václav Umlauf: Synopse dějinnosti a koncept historie. Hermeneutické eseje
o �loso�i dějin
Jaroslav Vokoun: Naslouchat teoložkám
Paul Williams: Neočekávaná cesta. O konverzi z buddhismu ke katolickému
křesťanství
Michel Winock: Victor Hugo v politické aréně

Projekty
Vzdělávací institut pro demokracii a občanskou společnost na východní Ukrajině
Ve dnech 10.–13. června 2010, bezprostředně poté, co proběhla studijní cesta nejlepších frekventantů vzdělávacího oboru „Demokracie a občanská společnost“, se uskutečnila cesta zástupců CDK do ukrajinského Charkova, která završila rok a půl trvající projekt „Vzdělávací institut
pro demokracii a občanskou společnost na východní Ukrajině“ podpořený Ministerstvem
zahraničních věcí ČR.
Projekt obsáhl jednoroční kurz sestávající z deseti víkendových soustředění v Charkově (září
2009–červen 2010), vydání elektronické učebnice Zdařilá cesta. Demokracie, občanská společnost,
transformace a integrace Evropy a devítidenní stáž pěti nejlepších ukrajinských studentů v ČR.
Delegace ve složení Petr Fiala, předseda CDK a rektor Masarykovy univerzity, František
Mikš, ředitel Institutu pro politiku a kulturu CDK, Petra Judová, ředitelka Centra zahraničních
studií Masarykovy univerzity, Kateřina Hloušková, koordinátorka transformačních a demokratizačních projektů CDK, a Larysa Brzobohatá, tlumočnice, slavnostně ukončila roční vzdělávací kurz „Demokracie a občanská společnost“. Části pobytu se v roli pozorovatelů za českou
stranu zúčastnili i Antonín Murgaš, generální konzul České republiky v Doněcku, a Luboš
Veselý, sekretář Velvyslanectví České republiky v Kyjevě.
Hlavní program pobytu se uskutečnil v pátek 11. června 2010. Nejprve byla celá delegace
přijata v sídle vedení města Charkova, kde byli František Mikš, Kateřina Hloušková a Larysa
Brzobohatá oceněni pamětní medailí města za přínos k rozvoji česko-ukrajinských vztahů. Následovalo krátké jednání, v němž zástupci města Charkova ocenili kvalitu, ale především dlouhodobé trvání vzdělávacích aktivit CDK, zejména ve spolupráci s místní Charkovskou národní
ekonomickou univerzitou. Představitelé vedení města opakovaně deklarovali ochotu pokračovat
v dosavadní práci a přislíbili CDK veškerou možnou podporu.
Ze sídla městské rady se delegace přesunula na půdu Charkovské národní ekonomické univerzity. Zde si prohlédla nové prostory univerzitní knihovny, kde se nachází i kancelář CDK,
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v níž pracují zástupci CDK Vladimír Kučeravý a Elena Petrenko a jež slouží jako kontaktní
místo pro ukrajinské studenty účastnící se vzdělávacích kurzů CDK. Následovalo pracovní jednání zástupců brněnské a charkovské univerzity, které vedlo k podepsání dohody o spolupráci.
Vrcholem dne byl slavnostní ceremoniál v univerzitní aule, kde po projevech rektora Charkovské národní ekonomické univerzity Vladimira Ponomarenka, rektora Masarykovy univerzity Petra Fialy, náměstka primátora-tajemníka města Charkova Olexandra Nowaka, generálního
konzula České republiky Antonína Murgaše, zástupce českého velvyslanectví Luboše Veselého
a ředitele Institutu pro politiku a kulturu CDK Františka Mikše došlo k slavnostnímu předání
diplomů - certi�kátů celoživotního vzdělávání - 80 úspěšným studentům (z celkového počtu
120) zmíněného ročního vzdělávacího kurzu.

Projekt Quaestiones quodlibetales
Quaestiones quodlibetales je název jedinečné ediční řady, která vytváří
prostor pro diskuse o aktuálních a zajímavých tématech z oblasti
historie, náboženství, �loso�e a umění. Ediční řada navazuje na dlouholeté úsilí CDK o kultivaci a prohlubování historické, teologické
a �loso�cké re�exe vztahů mezi náboženstvím, kulturou a společností,
které nacházelo své vyjádření v časopisech Teologický sborník a Teologie&Společnost. V ediční řadě Quaestiones quodlibetales vycházejí
sborníky studií, diskuse nad klíčovými texty a drobné monogra�e.
V roce 2010 vyšly následující svazky: Jiří Hanuš, Jan Vybíral (eds.):
Dawkins pod mikroskopem. Diskuse nad knihou Richarda Dawkinse Boží
blud; Michel Winock: Victor Hugo v politické aréně; Pavel Hošek: Cesta
ke kořenům. Odkaz šlechtického rodu Milnerů z Milhausenu a jeho nositelé.
Projekt Dějiny a kultura
CDK systematicky seznamuje odbornou veřejnost se současnými
trendy, metodami a výsledky bádání v oboru kulturní historie, a to
především ve vztahu k religionistice, teologii, sociologii, politologii
a kulturní antropologii. Projekt zahrnuje publikování jak původních
prací domácích autorů, tak překladů významných zahraničních děl.
Součástí projektu jsou i diskuse o významu kultury a náboženství
v evropském prostředí. Výstupy projektu jsou určeny akademické obci
v České republice, především studentům humanitních oborů, a vzájemné interdisciplinární komunikaci mezi odborníky.
Tematické okruhy projektu:
• Katolicismus v českých zemích ve 20. století
• Ekumenické církevní dějepisectví
• Metodologie kulturních dějin
• Sekularizace a modernizace v novověké Evropě
• Kulturní aspekty revolučních a konzervativních trendů v moderní
době
• Autoritativní a totalitární režimy ve 20. století
Výsledky projektu jsou publikovány ve dvou edičních řadách: Dějiny
a kultura; Historia ecclesiastica.
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Projekt Politika a náboženství
Různých důsledků současné interakce politiky a náboženství není ušetřena ani Česká republika.
Cílem CDK je překročit stávající fragmentalizovaný výzkum politiky a náboženství v jednotlivých disciplínách a pokusit se vytvořit platformu pro mezioborové bádání a otevřít prostor pro
přehlednou prezentaci výsledků výzkumu. V tomto kontextu vznikla idea ediční řady Politika
a náboženství, v níž vycházejí tematické práce (monogra�e, monogra�cké sborníky apod.) zabývající se z různých pohledů podstatnými otázkami vztahu politiky a náboženství.
Stát se evropským občanem:
posilování mediální spolupráce Vojvodiny a Moravy z euroatlantické perspektivy
CDK je partnerem srbské neziskové organizace Centar za politiku i evroatlantsko partnerstvo
se sídlem v Novim Sadu. Projekt byl podpořen Nadací Open Society Fund Praha z programu
East-East. Probíhal od dubna do srpna 2010. Jeho cílem je podpořit mezinárodní mediální spolupráci vedoucí k rozšíření znalostí, profesních kapacit a efektivní výměny informací novinářů
z obou zemí. Projekt sestával z výměnných pobytů dvou skupin deseti novinářů. Čeští zástupci
navštívili Srbsko 18.-24. dubna 2010, srbští zástupci navštívili Českou republiku 30. května – 5.
června 2010.
Program v Novim Sadu zahrnoval návštěvu místních deníků, RT Vojvodina a kulturních
organizací slovenské a rusínské menšiny. Skupina navštívila také českou menšinu žijící v oblasti
města Bela Crkva nedaleko rumunských hranic a menšinu chorvatskou ve městě Subotica.
Z českých médií byla zastoupena České televize Ostrava, Český rozhlas Pardubice, deník Právo
(redakce Brno) a agentura Mediafax. Program v České republice zahrnoval návštěvu Krajského
úřadu Jihomoravského kraje, Regionální rozvojové agentury jižní Moravy, Fakulty sociálních
studií Masarykovy univerzity, kanceláře Veřejného ochránce práv, Ústavního soudu České republiky, kde byli účastníci přijati Pavlem Rychetským, brněnské redakce Mladé fronty Dnes
a České televize Ostrava.

Akce
Setkání prezidenta republiky Václava Klause s autory a příznivci časopisu Kontexty
Z iniciativy prezidenta republiky Václava Klause se 12. dubna 2010 uskutečnilo setkání autorů a příznivců časopisu Kontexty. Na 50 pozvaných osobností, mezi nimiž byli příslušníci
akademické obce několika brněnských univerzit, představitelé církve, města a kraje, se za
přítomnosti médií sešlo v brněnském
hotelu International. Součástí setkání
byl seminář na téma kultura a politika,
v jehož rámci vystoupil František Mikš
a Milan Uhde. Poté proběhla bouřlivá
debata na toto téma, v níž se významně
angažoval i Václav Klaus, který patří
jak ke čtenářům, tak přispěvatelům
časopisu Kontexty.
Zleva: František Mikš, Václav Klaus, Stanislav Balík,
Jiří Hanuš, Maciej Szymanowski
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Účast na Evropském veletrhu nevládních organizací v Moldavsku
CDK se zúčastnilo Evropského veletrhu neziskových organizací, který se konal 15.-16. června
2010 v moldavském Kišiněvě. Mezi zúčastněnými bylo téměř 50 organizací z Moldavska a 24
organizací z dalších evropských zemí. Cílem akce bylo podpořit rozvoj občanské společnosti
v zemi navázáním nových partnerství, spolupráce a vytvořením prostoru pro projektové aktivity,
které povedou ke zlepšení úrovně aktivit občanské společnosti v Moldavsku.
Prezentace „Pravým okem“
CDK slavnostně uvedlo na trh dvě antologie polského
politického myšlení a kulturně-společenské esejistiky:
Pravým okem a Návrat člověka bez vlastností. Prezentace
se uskutečnila 13. května 2010 v rámci veletrhu Svět knihy na pražském Výstavišti. Hosty byli politolog a rektor
Masarykovy univerzity Petr Fiala, šéfredaktor deníku
Rzeczpospolita Paweł Lisicki a publicista Bronisław
Wildstein. Akci moderoval Maciej Ruczaj z Polského
institutu v Praze, který byl editorem obou antologií.
Perspektivy eurozóny ve světle zkušeností z finanční krize
Ve spolupráci s Výborem pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR uspořádalo CDK 30. listopadu 2010 v Senátu PČR seminář „Perspektivy eurozóny ve světle zkušeností z �nanční krize“. Na semináři konaném pod záštitou senátora Luďka Sefziga vystoupili: Lenka Zlámalová,
analytička Lidových novin; Hynek Fajmon, poslanec Evropského parlamentu za ODS; Vít
Bárta, poradce viceguvernéra České národní banky; Jan Jedlička, manažer EU Office České
spořitelny; Aleš Michl, ekonom Raiffeisenbank.

Expertní výstupy
Analýzy legislativy EU a monitoring evropské politiky
Od roku 2004 pracuje v rámci Institutu pro politiku a kulturu CDK oddělení pro analýzu
evropské legislativy a politiky, které úzce spolupracuje s europoslancem Hynkem Fajmonem.
Toto oddělení vypracovalo v roce 2010 jedenáct pravidelných monitoringů evropské legislativy (jedná se o měsíční periodicitu, jen v době letních prázdnin je monitoring dvouměsíční).
Monitoringy jsou žádaným produktem jak ze strany evropských, tak českých poslanců, politiků
a expertů – odebírá je 3 500 čtenářů. Oddělení dále zpracovalo celou řadu textů publicistického
charakteru týkajících se evropské problematiky.
Mediální výstupy
Kromě řady textů v časopisech vydávaných CDK (Kontexty, Revue Politika, Církevní dějiny)
publikovali v roce 2010 pracovníci CDK v řadě dalších médií: Mladá fronta Dnes, Lidové noviny, Hospodářské noviny, týdeník Re�ex, Týden, Jihomoravský deník Rovnost, webový portál
Euroskop. Pracovníci CDK rovněž vystupovali jako experti v řadě pořadů České televize či
Českého rozhlasu.

10 Výroční zpráva CDK za rok 2010

