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Konference „České obce v evropském vývoji“ 
 

 

 

Dne 28. listopadu 2008 se za širšího zájmu studentů, doktorandů i zástupců odborných médií 

v jinonickém kampusu Univerzity Karlovy v Praze uskutečnila první politologická konference 

„České obce v evropském vývoji“. Se svými příspěvky na konferenci vystoupili jednak 

členové týmu katedry politologie institutu politologických studií FSV UK, kteří se podílejí na 

Výzkumném záměru FSV (projekt č. MSM 0021620841 – Rozvoj české společnosti v EU: 

výzvy a rizika), hosté ze zahraničí a přední čeští odborníci na komunální politiku. 

Prezentace příspěvků byla rozdělena do dvou panelů. První dopolední panel s názvem 

„Politická věda a aspekty lokální politiky“ se věnoval především obecnějším tématům 

komunální politiky, a to typologii evropských obcí a jejich institucí (příspěvky Kamila Švece 

a Martina Polince z pořádající katedry politologie IPS FSV UK), roli fragmentace sídel 

(příspěvek Michala Illnera ze Sociologického ústavu AV ČR), občanské participaci a jejím 

projevům na lokální úrovni (Daniel Klimovský z Technické univerzity v Košicích) i 

proměnlivému a v řadě evropských zemí v současnosti výrazně diskutovanému konceptu New 

Public Management (Petr Jüptner, katedra politologie IPS FSV UK). 

Druhý panel „Politika obcí v komparativní analýze“ se zaměřil spíše na 

problematiku komparativní analýzy a většina zde prezentovaných příspěvků byla orientována 

na „tradiční témata“ výzkumu komunální problematiky v rámci české odborné tematiky. 

K nim patří přednostně problematika komunálních voleb. Té se věnoval ve svém příspěvku 

Tomáš Lebeda z katedry politologie IPS FSV UK, který je v současnosti pokládán za jednoho 

z předních  mladších českých odborníků na analýzu volebních systémů. Další příspěvek se 

věnoval problematice komunálních politických systémů (Lukáš Valeš z Newton College 

Brno). S ním tematicky korespondovalo vystoupení Dana Ryšavého z Univerzity Palackého 

v Olomouci zaměřené na problematiku analýzy politických aktérů na lokální úrovni v České 

republice. Příspěvek přednesený Janem Andrlíkem z katedry politologie IPS FSV UK se 

věnoval komunální politice v Litvě, která nízkou fragmentací sídel a s ní související 

parlamentarizací lokální politiky představuje určitý protipól českého modelu. 

 

Petr Jüptner, katedra politologie IPS FSV UK 
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