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Institut pro srovnávací politologick! v!zkum (ISPO) vznikl jako platforma pro $e%ení
v"zkumného zám'ru Ministerstva %kolství, mláde(e a t'lov"chovy &eské republiky “Politické
strany a reprezentace zájm) v soudob"ch evropsk"ch demokraciích (VZ MSM0021622407).
&innost institutu byla zahájena v lednu 2005.
Institut pro srovnávací politologick" v"zkum je pracovi%t' slo(ené z p$edních v'dc) Fakulty
sociálních studií, resp. kateder Politologie a Mezinárodních vztah) a evropsk"ch studií.
Nositelem v"zkumného zám'ru a $editelem ISPO je rektor Masarykovy univerzity prof. PhDr.
Petr Fiala, Ph. D.

1. Cíl a badatelsk! instrumentá" ISPO
Cílem ISPO je zkoumání úlohy politick"ch stran a dal%ích politick"ch aktér) v procesu
reprezentace zájm) v podmínkách víceúrov*ové vlády. Pozornost badatel) je tedy v'nována
nejenom etablovan"m politick"m stranám, ale také %irokému spektru zájmov"ch skupin (jimi(
mohou b"t odbory, církve, ekologická a sociální hnutí, média atd.).
V%ichni v"%e zmín'ní akté$i p)sobí a svou #innost vykonávají v n'kolika politick"ch rovinách
(lokální, regionální, státní a evropská úrove*), které jsou do jisté míry propojené a vzájemn' se
ovliv*ují. K v"zkumu je pak t$eba p$istupovat s vícerozm'rnou optikou tak, aby anal"za byla
schopná obsáhnout jevy spojené s tím, co odborníci naz"vají víceúrov*ovou vládou – multilevel
governance. V d)sledku vícerozm'rnosti toti( dochází k dynamick"m prom'nám strukturních,
komunika#ních a organiza#ních vzorc) politick"ch aktér) i jejich vazeb.
Je tedy patrné, (e je rovn'( nutné inovovat #i roz%í$it rejst$ík konceptuálních a metodologick"ch
nástroj), pomocí nich( dochází k anal"ze zkouman"ch jev). Je nutné modifikovat klasické
pojetí systému politick"ch stran (které je v sou#asnosti vzta(eno primárn' spí%e k národnímu
kontextu) i jejich funkcí. Pojmov" aparát teorie politick"ch stran a politologick"ch odv'tví,
soust$e+ujících se na v"zkum stran a stranick"ch systém), je zapot$ebí roz%í$it tak, aby byla
mo(ná efektivní deskripce, anal"za a v neposlední $ad' uspokojivá explanace t'chto proces)
(v#etn' jejich charakteru, dynamiky a d)sledk)).
Proces „vrstvení“ v"konu moci se (zejména v souvislosti s probíhajícími strukturálními a
funk#ními

p$em'nami)

nevyhnul

ani

&eské

republice,

kde

zatím

ve

srovnání

se

západoevropsk"m politologick"m v"zkumem vykazuje p)vodní „#eské bádání“ zna#n"ch
deficit).
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2. Struktura a vnit"ní #len$ní ISPO
V !ele ISPO stojí "editel, kter# p"i svém rozhodování o rámcovém sm$"ování v#zkumu má k
dispozici poradní orgán - Radu ISPO. Poradním hlasem disponuje rovn$% v$deck# tajemník
ISPO.
Samotné bádání je pak provád'no ve #ty$ech vzájemn' provázan"ch a spolupracujících
skupinách. Pracovní skupiny se mohou opírat o #innost sekce analytik), kte$í p$ipravují a
zpracovávají podklady pro v"zkum.

Obr. 1. Struktura ISPO

,editelem a p$edsedou Rady ISPO je rektor MU prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D. ,editel má k
dispozici poradní a v"konn" orgán– Radu ISPO a v'deckého tajemníka ISPO.
Radu ISPO tvo$í 9 #len), jimi( jsou prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D., doc. PhDr. Jan
Holzer, Ph.D., PhDr. Lubomír Kope#ek, Ph.D., doc. JUDr. PhDr. Miroslav Mare%, Ph.D., PhDr.
Stanislav Balík, Ph.D., PhDr. Vít Hlou%ek, Ph.D., Mgr. Roman Chytilek a Mgr. Jakub -edo.
Funkci v'deckého tajemníka zastává Mgr. Roman Chytilek.
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2.1. Pracovní skupina I: Politiky
V d)sledku sílící evropské integrace se m'ní uspo$ádání a do jisté míry i charakter politick"ch
arén, ve kter"ch politi#tí akté$i p)sobí. V d)sledku t'chto zm'n tak dochází k dynamické
prom'n' politick"ch stran a dal%ích zájmov"ch skupin – m'ní se jejich struktura, vazby k
voli#)m, objevují se nové komunika#ní a informa#ní strategie.
Zvlá%tní pozornost je v rámci bádání v'nována samoz$ejm' i zvy%ujícímu se v"znamu
víceúrov*ové vlády (evropská, státní, regionální a lokální úrove*) a roli politick"ch aktér) v
procesu zprost$edkování zájm) na t'chto úrovních.
Nedílnou sou#ástí v"zkumu je anal"za policy v podmínkách víceúrov*ového vládnutí.
Víceúrov*ovost toti( zp)sobuje multiplikaci proces) v rámci politick"ch systém). Multiplikovány
jsou nejenom zájmy politick"ch aktér) (dochází tedy k víceúrov*ové a n'kolikanásobné
artikulaci a agregaci zájm)), ale i exogenní faktory, které na politické aktéry i politick" systém
jako celek p)sobí.

vedoucí skupiny

doc. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.
JUDr. PhDr. Miroslav Mare%, Ph.D.

#lenové skupiny

JUDr. et Mgr. Ivo Pospí%il
Mgr. Hubert Smékal
Mgr. Tomá% -míd

Tab. 1. $lenové pracovní skupiny I: Politiky

2.2. Pracovní skupina II: Strany
&innost pracovní skupiny je primárn' zam'$ena na v"zkum politick"ch stran a stranick"ch
systém) ve státech EU a #áste#n' i mimo ni. D)raz je kladen na v"zkum v"voje a p)sobení
politick"ch stran v dan"ch systémech a to i s ohledem na europeizaci stran. Zkoumány jsou
rovn'( interakce mezi jednotliv"mi politick"mi aktéry na (r)zn"ch) institucionálních úrovních.
Zkoumání evropského rozm'ru politick"ch stran p$edstavuje badatelsk" problém a v"zvu –
nabízí se toti( otázka, zda lze evropské politické frakce pova(ovat za „plnohodnotné“ politické
strany, nebo k nim je t$eba p$istupovat jako k seskupením, která v sob' zahrnují národní
politické strany? Tato otázka logicky sm'$uje k dal%í otázce, a to zda lze hovo$it o
stranicko-politickém systému EU.
Vzorce pro fungování evropské roviny víceúrov*ové vlády jsou odli%né od vzorc) b'(n"ch na
národních úrovních. Rozdílem je zejména pouze minimální vazba na voli#e a fakt, (e de facto
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neexistují skute#né evropské volby. Europoslanci jsou voleni pouze na území národních stát),
kampaním dominují národní témata.
Pozornost je v'nována i vlivu europeizace politick"ch stran na podobu národních systém)
politick"ch stran, jejich zapojení do nadnárodních stranick"ch struktur, stejn' jako potenciálním
zm'nám rolí národních a evropsk"ch politick"ch stran jako zprost$edkovatel) zájm) a aktér) v
procesu posilování politické legitimity evropsk"ch institucí.
Cílem této pracovní skupiny je tedy popsat a objasnit v"%e zmín'né procesy a poskytnout
odpov'+ na otázku, jak jsou politická reprezentace a zprost$edkování zájm) na evropské úrovni
napl*ovány.
vedoucí skupiny

PhDr. Vít Hlou%ek, Ph.D.
prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D
doc. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.

#lenové skupiny

PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
PhDr. Lubomír Kope#ek, Ph.D.
PhDr. Pavel P%eja, Ph.D.
Mgr. Petr Kaniok

Tab. 2. $lenové pracovní skupiny II: Strany

2.3. Pracovní skupina III: Organizované zájmy a sociální hnutí
Pracovní náplní této pracovní skupiny je v"zkum v"voje, prom'n a sou#asného stavu vybran"ch
sektor) sociálních hnutí v &eské republice po roce 1989. V"zkum je zam'$en zejména na tato
hnutí: odborové, environmentální, za práva (en, za lidská práva, za práva etnick"ch men%in, za
práva handicapovan"ch ob#an), gay a lesbická hnutí, anarchistické hnutí, protiglobaliza#ní
hnutí. Sou#ástí v"zkum) je rovn'( anal"za a komparace jednotliv"ch zájmov"ch skupiny, které
jsou nositeli daného zájmu.

vedoucí skupiny

Ing. PhDr. Ond$ej Císa$, Ph.D.
Mgr. Old$ich Krpec

#lenové skupiny

Mgr. Petr Tomá%, MA
Mgr. Hana Vykoupilová

Tab. 3. $lenové pracovní skupiny III: Organizované zájmy a sociální hnutí
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2.4. Pracovní skupina IV: Volby
Badatelskou náplní #tvrté pracovní skupiny je anal"za vlivu volebních systém) na reprezentaci
zájm) politick"mi stranami v komparativní perspektiv' v prost$edí víceúrov*ového vládnutí.
Cílem pracovní skupiny – vedle studia volebního chování a vliv), které na n' p)sobí – je
vybudování kvalitní systematické datové základny volebních v"sledk) z celé Evropy, je( by
umo(*ovala

dal%í

prohloubení

studia

této

problematiky,

a

povzbudit

teoretickou

metodologickou diskusi o mo(nostech zkoumání a p$ístup) k dané problematice.
vedoucí skupiny

Mgr. Jakub -edo
Mgr. Roman Chytilek

#lenové skupiny

Mgr. Jakub Kylou%ek
Mgr. Michal Pink

Tab. 4. $lenové pracovní skupiny IV: Volby
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3. V!sledky bádání – rok 2005
V"sledky v'decké #innosti ISPO jsou pr)b'(n' prezentovány na $ad' (mezinárodních)
konferencí a/nebo publikovány v odborn"ch (impaktovan"ch #i recenzovan"ch) #asopisech a
monografiích.
Sou#ástí prezentace #innosti a v"sledk) badatelské snahy ISPO je provozování internetov"ch
stránek www.ispo.fss.muni.cz. Zde jsou zve$ej*ovány mj. konferen#ní p$ísp'vky #len) ISPO,
oznámení o nov"ch publikacích a dal%ích aktualitách, které mají vztah k #innosti ISPO.

Obr. 2. Náhled webov%ch stránek ISPO

3.1. Pracovní seminá"e ISPO
Cílem pracovních seminá$) je prezentovat díl#í v"stupy ISPO mezi jednotliv"mi pracovními
skupinami, ale i odborné ve$ejnosti, #asto za ú#asti p$edních zahrani#ních odborník) na danou
tematiku. Seminá$e pak stimulují diskusi a napomáhají sm'$ovat dal%í v"zkum, #emu(
napomáhají “alternativní” pohledy ú#astník) seminá$e.
V pr)b'hu roku 2005 ISPO po$ádalo t$i pracovní seminá$e, na kter"ch jednotliví #lenové
prezentovali (díl#í) v"sledky svého bádání. Jeden z pracovních seminá$) byl ryze interního
charakteru a byl nazván „Politick% a zájmov% pluralismus v mnohaúrov&ov%ch systémech –
teorie a p!ístupy“ (kv'ten 2005). Zam'$ení seminá$e - jak napovídá název - bylo p$edev%ím na
otev$ení interní diskuse o teoreticko-metodologick"ch otázkách t"kajících se mo(n"ch p$ístup)
k v"zkumu politick"ch systém)/aktér) ve víceúrov*ové perspektiv'.
Zb"vající dva seminá$e se konaly za ú#asti (zahrani#ních) host), odborník) na danou tematiku.
V po$adí druh" seminá$ (listopad 2005) nesl název „Evropská levice na prahu 21. století“ a byl
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zam'$ena na diskusi o sou#asném stavu a mo(ném v"voji soudob"ch levicov"ch stran.
Seminá$ byl veden v angli#tin' a byl rozd'len do dvou tematick"ch oblastí, z nich( první byla
zam'$ena na sociáln'demokratické strany a druhá na komunistické strany.
Seminá$e se krom' #len) ISPO zú#astnili Søren Riishøj (Dánsko), Leszek Skiba (Polsko),
Ladislav Cabada (&eská republika), Juraj Maru%iak (Slovensko), Nikos Marantzidis (,ecko) a
Michel Perottino (&eská republika).
T$etí seminá$ se uskute#nil rovn'( v listopadu a byl nazván „Reprezentace zájm' men(in
v EU“. Seminá$ sv"m zam'$ením a skladbou hostí nabídl zajímavou p$íle(itost pro vytvo$ení
prostoru pro pr)nik akademického pohledu na diskutovanou problematiku s pohledem
prakticko-politick"m. Tomu napomohla i skladba hostí, kte$í se seminá$e z)#astnili. Krom' #len)
ISPO pozvání p$ijali i #lenové vládního sektoru (Ivo Hartmann, Jan Ja$ab, Kate$ina Jacques) a
“akademi#tí” odborníci na problematiku men%in (Ivo Budil, Pavel Bar%a, Csaba Szaló a Marek
Lou(ek).
Seminá$ tak sv"m obsahem a vyzn'ním p$esáhl do aplikovaného v"zkumu a p$inesl zajímavé
poznatky jak pro akademiky, tak pro “praktiky”.

3.1.2. ISPO na konferencích
&lenové ISPO se v roce 2005 ú#astnili mnoha domácích i zahrani#ních konferencí. Pro ilustraci
vybíráme #ty$i konference, z nich( jedna byla domácí, t$i mezinárodní. Jmenovit' se jednalo o
konferenci ECPR v Budape%ti (zá$í 2005), „Politologia w Polsce – stan bada) i perspektywy“ ve
Wroclavi ($íjen 2005), „Dezentralisierung und Regionalisierung in Mittel- und Osteuropa“
(listopad 2005) a „Moravské vyrovnání z roku 1905: mo#nosti a limity národnostního smíru ve
st!ední Evrop*” (listopad 2005).
Konferen#ní p$ísp'vky #len) ISPO jsou p$ístupné z http://ispo.fss.muni.cz/working-papers.
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3.2. Publika#ní #innost
3.2.1. Kni%ní publikace
Badatelské v"sledky ISPO jsou publikovány v renomovan"ch a p$edních nakladatelstvích (CDK,
Portál), která se v'nují sociáln'-v'dní problematice. Publikace ISPO mají vysoce edukativní
charakter a není v"jimkou, (e jsou zadávány jako povinná literatura na katedrách v'nujících se
v"uce politologie po celé &eské republice.
Ve%keré texty prochází recenzním $ízením.

monografie

kapitoly v
knihách

#asopisecké
#lánky

ostatní
v"stupy

2

44

17

2

#esk" nebo slovensk" jazyk

ostatní jazyky

45

19

Tab. 5. Po"et a jazyk publikací ISPO

V roce 2005 byly vydány nap$. tyto publikace (kompletní seznam publikací #len) ISPO viz
P$íloha 1):

Stranick" systém &eské republiky: Politické strany a jejich v"voj
1989-1998
P%eja, Pavel
lektor: doc. JUDr. Vojt'ch -imí#ek, Ph.D.
Politické strany moderní Evropy
Strmiska, Maxmilián – Hlou%ek, Vít – Kope#ek, Lubomír – Chytilek,
Roman
lektor: PhDr. Tomá% Lebeda, Ph.D.
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Víceúrov*ové vládnutí: teorie, p$ístupy, metody
Fiala, Petr - Strmiska, Maxmilián (eds.)

Trajectories of the Left
Kope#ek, Lubomír (ed.)
lektor: doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.

3.2.2. &asopisecké publikace
V"sledky bádání #len) ISPO jsou pr)b'(n' prezentovány i v impaktovan"ch #i recenzovan"ch
#asopis): nap$. St!edoevropské politické studie (www.cepsr.com), Politologick% "asopis,
Politologická revue a Osteuropa (kompletní p$ehled publikací viz P$íloha 1).
ISPO samotné za#alo vydávat on-line #asopis Evropská volební studia (EVS, ISSN
1801-6545, www.ispo.fss.muni.cz/evs), kter" má napomoci stimulovat debatu o
volebních

a

stranick"ch

systémech

a

o

mo(nostech

zkoumání

dané

problematiky. EVS jsou koncipována jako pololetník; nutnou podmínkou pro
p$ijetí textu k publikaci je recenzní $ízení.

3.3. V!sledky interního auditu Masarykovy univerzity pro rok 2005
V"zkumn" zám'r “Politické strany a reprezentace zájm) v soudob"ch evropsk"ch
demokraciích” byl na konci roku 2005 podroben internímu auditu Masarykovy univerzity.
V"sledek je pro ISPO, jako pro platformu k $e%ení v"zkumného zám'ru, více ne( pozitivní.
Auditor konstatoval soulad p$edkládan"ch v"stup) s plánem, kter" byl deklarován p$i p$edlo(ní
návrhu v"zkumného zám'ru. Texty #len) ISPO publikované v pr)b'hu roku 2005 ozna#il za
nadpr)m'rné (kvalitou i kvantitou), a to dokonce i v mezinárodním m'$ítku:
Obsahová úrove& text' je v souhrnu velmi vysoká. +e(itelsk% t%m nabídl
zcela zásadní monografii co do rozsahu i obsahu (pozn. jedná se o publikaci
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“Politické strany moderní Evropy”), dva dal(í monografické texty, je# "eská
politologická obec dosud postrádala a anglick% sborník, jen# nabízí p!ínostné
informace i v mezinárodní perspektiv*. V%znamn%m p!ínosem je rov*#
zalo#ení odborného "asopisu v anglickém jazyce, jen# rozvíjí volební studia
a kvantitativní metody v politické v*d*, sféry dosud spí(e opomíjené.
Kladn' hodnoceno bylo rovn'( navázání spolupráce s domácími i zahrani#ními pracovi%ti a
zapojení mlad"ch pracovník), kte$í tvo$í de facto cel" $e%itelsk" t"m.
Záv'rem hodnotitel konstatuje, (e první rok trvání v"zkumného zám'ru p$inesl vynikající,
"ásten* pak vysoce nadpr'm*rné v%sledky, a to jak v domácím, tak i v mezinárodním
spole#enskov'dním kontextu.
Lze !íci, #e jak v rozsahu, tak v odpovídající kvalit* !e(itelsk% t%m zcela
naplnil cíle nastín*né v projektu VZ, v n*kter%ch aspektech je ji# v prvním
roce !e(ení p!ekonal.
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4. Pedagogická #innost ISPO
V'decká #innost ISPO se promítá i do v"uky (nejen) na Fakult' sociálních studií Masarykovy
univerzity. Publikace a texty, jejich( jsou #lenové ISPO autory, se #asto stávají sou#ástí povinné
literatury v kurzech s p$íslu%n"m zam'$ením (viz nap$. publikace Politické strany moderní
Evropy) na v't%in' kateder politologie v &eské republice.
Sou#asn' tak dochází k prezentaci nejnov'j%ích badatelsk"ch poznatk) v rámci prezen#ních
p$edná%ek na kated$e politologie FSS MU. Do v"uky jsou za#le*ovány jak nové empirické
poznatky, tak nové metodologické p$ístupy ke zkoumané problematice.
V jarním semestru akademického roku 2004/2005 #lenové ISPO vedli celkem dev't
bakalá$sk"ch a #ty$i magisterské diplomové práce, které tematicky korespondovaly z
v"zkumn"m zám'rem. V podzimním semestru akademického roku 2005/2006 to pak byly #ty$i
bakalárské a dev't magistersk"ch diplomov"ch prací s p$íslu%nou tematikou.

autor

téma

Bene%ová V'ra

Postoj #esk"ch politick"ch stran k Evropské unii a evropské integraci

Dostál Vratislav

Komparace KDU-&SL a KDH - jejich systémová pozice v
stranicko-politick"ch soustavách &eské a Slovenské republiky od roku
1989 do sou#asnosti

Holomek Ond$ej

Volby ve Walesu v roce 2003

Olehlová Ilona

Vládní koalice a vládnutí na Slovensku mezi lety 1994 - 1998

Pala%#ák Jan

Teorie koalic a koalice v &R

Pelegrinová Lenka

Hnutie za demokratické Slovensko - volebn" program 1994 a jeho
realizácia vo vládnej praxi

-vancara Jan

Vztahy Junáka a KS& v letech 1945-1948

Zachová Markéta

-védská Sociáln' demokratická strana

Zondlak Ji$í

Evropská národní fronta

Tab. 6. Bakalá!ské diplomové práce vedené "leny ISPO v JS ak. roku 2004/05 (obhájené v "ervnu 2005)
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autor

téma

Habá* Martin

Belgické politické strany a jejich postoje k evropskému integra#nímu
procesu

Lip%aj Marek

Dánsk" stranick" systém v letech 1945 - 1982

Palovsk" Tomá%

Europeizace polsk"ch politick"ch stran

Valterová Aneta

Zájmové skupiny v politickém systému Norska

Tab. 7. Magisterské diplomové práce vedené "leny ISPO v JS ak. roku 2004/05 (obhájené v "ervnu 2005)

autor

téma

Bu$ilová Jana

Slovenská demokratická a k$es.anská unie (SDKÚ)

Duro* Jaroslav

Politika &SSD ve zdravotnictví

Kneblová Eva

Pokusy o zákaz KS& (KS&M) a zákaz propagace komunismu po roce
1989

Spá# Peter

Regionálne vol'by 2005 v Nitrianskom kraji

Tab. 8. Bakalá!ské diplomové práce vedené "leny ISPO v PS ak. roku 2005/06 (obhájené v lednu 2006)

autor

téma

Belko Marián

Financovanie politick"ch strán na Slovensku

&aloud Dalibor

Smí%ené vs. pom'rné personalizované volební systémy: stejná nebo
r)zná kategorie?

Foral Ji$í

KDU-&SL jako #len stranické rodiny k$es.ansk"ch demokrat)

Jílková Marie

Reflexe tématu rovn"ch p$íle(itostí v politice KDU-&SL

Kubín Daniel

Postoje relevantních politick"ch stran k reform' armády &R po roce
1989

Magálová L'ubomíra

Transparency International Slovensko

Mi#íková Pavla

Politika ochrany spot$ebitele v &eské republice

T)ma Vladimír

Ob#anská koalice Nádra(í v centru - p$ípadová studie organizace
kampan' k referendu o poloze rekonstrukci Brn'nského hlavního
nádra(í

Val'ko Josef

V"voj, ú#inky volebného systému na Slovensku a mo(nosti jeho
optimalizácie

Tab. 9. Magisterské diplomové práce vedené "leny ISPO v PS ak. roku 2005/06 (obhájené v lednu 2006)
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5. Mezinárodní spolupráce ISPO
ISPO chce postupn' navazovat vztahy s podobn' zam'$en"mi organizacemi v zahrani#í. Cílem
je vybudování sít' kontakt), které umo(ní a usnadní v"m'nu informací mezi jednotliv"mi
pracovi%ti, #ím( se vytvo$í podmínky pro mo(nou mezinárodní spolupráci p$i p$íprav' a $e%ení
nejr)zn'j%ích (mezinárodních) projekt).
V roce 2005 bylo ISPO za#len'no do databáze GESIS Service Agency Eastern Europe.
Hlavním cílem GESIS je podpora sociáln'v'dního v"zkumu. K #innostem provád'n"m GESIS
pat$í zejména vybudování a nabídka informa#ních databází #i katalog) shroma(+ujících údaje o
sociáln'v'dní literatu$e a v"zkumn"m aktivitám. Sou#asn' GESIS také archivuje a dává k
dispozici údaje z nejr)zn'j%ích sociáln'v'dních pr)zkum).
University Association for Contemporary European Studies
(GESIS)
http://www.gesis.org/
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P,ÍLOHA 1. KOMPLETNÍ P,EHLED PUBLIKACÍ ZA ROK 2005
•Balík, Stanislav. Communist Party of Bohemia and Moravia and its Attitude towards own
history. In Kope#ek, Lubomír. Trajectories of the Left. Social Democratic and
(Ex-)Communist Parties in Contemporary Europe: Between Past and Future. Brno: CDK
a ISPO, 2005. od s. 140-149, 9 s. ISBN 80-7325-078-0.
• Balík, Stanislav. Institucionální stránka krajské politiky. In Balík, Stanislav - Kylou%ek,
Jakub. Krajské volby v &eské republice 2004. Brno: MPÚ, 2005. od s. 13-27, 15 s. ISBN
80-210-3880-2.
•

Balík, Stanislav. Krajské volby 2004 mikroanal"za okresu -umperk. St$edoevropské
politické studie, Brno: MPÚ, VII., 1, od s. 26-44, 19 s. ISSN 1212-7817. 2005.

•

Balík, Stanislav. Metodologie v"zkumu komunální politiky. In Fiala, Petr - Strmiska,
Maxmilián. Víceúrov*ové vládnutí: teorie, p$ístupy, metody. Brno: CDK, 2005. od s.
163-175, 13 s. ISBN 80-7325-074-8.

•

Balík, Stanislav. Modely exekutivních koalic na komunální úrovni. In Dan#ák, B$etislav Fiala, Petr - Hlou%ek, Vít. Evropeizace nové téma politologického v"zkumu. Brno: MPÚ,
2005. od s. 26-39, 14 s. ISBN 80-210-3865-9.

•

Cabada, Ladislav. Slovenian United List of Social Democrats: Post-Communist or/and
Post-modern Political Party? In Kope#ek, Lubomír. Trajectories of the Left. Social
Democratic and (Ex-)Communist Parties in Contemporary Europe: Between Past and
Future. Brno: CDK, 2005. od s. 150-164, 15 s. ISBN 80-7325-078-0.

•

Chytilek, Roman. &eské senátní volby. Podn'ty, v"sledky, alternativy. In Dan#ák,
B$etislav - Fiala, Petr - Hlou%ek, Vít. Evropeizace. Nové téma politologického v"zkumu.
Brno: MPÚ, od s. 105-115, 11 s. ISBN 80-210-3865-9.

•

Chytilek, Roman. Nacionalizace stranick"ch systém), teritoriální homogenita a
srovnávací politologie. In Fiala, Petr - Strmiska, Maxmilián. Víceúrov*ové vládnutí: teorie,
p$ístupy, metody. Brno: CDK, 2005. od s. 25-38, 14 s. ISBN 80-7325-074-8.

•

Císa$, Ond$ej. Europeizace a obhajoba zájm): základy analytického rámce. Eds.
B$etislav Dan#ák, Petr Fiala, Vít Hlou%ek. In Evropeizace. Nové téma politologického
v"zkumu. Brno: MPÚ, 2005. od s. 54-71, 18 s. ISBN 80-210-3865-9.

•

Císa$, Ond$ej. Filosofické základy studia politického pluralismu. Politologick" #asopis,
Brno: MPÚ, 12, 2, od s. 201-212, 12 s. ISSN 1211-3247. 2005.

•

Císa$, Ond$ej. The Left in the Beginning of the 21st Century. In Kope#ek, Lubomír.
Trajectories of the Left. Social Democratic and (Ex-)Communist Parties in Contemporary
Europe: Between Past and Future. Brno: CDK, 2005. od s. 11-28, 17 s. ISBN
80-7325-078-0.

•

Eibl, Otto - Chytilek, Roman - Zatloukalová, Irena. Webové stránky Institutu pro
srovnávací politologick" v"zkum. 2005.

•

Fiala, Petr - Holzer, Jan - Strmiska, Maxmilián. Politick" a zájmov" pluralismus v
mnohaúrov*ov"ch systémech - teorie a p$ístupy. 2005.

•

Fiala, Petr - Strmiska, Maxmilián. Víceúrov*ové vládnutí: teorie, p$ístupy, metody. In
Fiala, Petr - Strmiska, Maxmilián. Víceúrov*ové vládnutí: teorie, p$ístupy, metody. Brno:
CDK, 2005. od s. 5-6, 2 s. ISBN 80-7325-074-8.
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•

Habá*, Martin. Belgické politické strany a jejich postoje k evropskému integra#nímu
procesu. St$edoevropské politické studie, Brno: MPÚ, VI, 2/3, od s. 188-206, 18 s. ISSN
1212-7817. 2005.

•Habá*, Martin. Karlovarsk" kraj. In Balík, Stanislav - Kylou%ek, Jakub. Krajské volby v
&eské republice 2004. Brno: MPÚ, 2005. od s. 72-85, 14 s. ISBN 80-210-388.
•

Habá*, Martin. Plze*sk" kraj. In Balík, Stanislav - Kylou%ek, Jakub. Krajské volby v
&eské republice 2004. Brno: MPÚ, 2005. od s. 58-71, 14 s. ISBN 80-210-388.

•

Habá*, Martin. Ústeck" kraj. In Balík, Stanislav - Kylou%ek, Jakub. Krajské volby v &eské
republice 2004. 1. vyd. Brno: MPÚ, 2005. od s. 86-99, 14 s. ISBN 80-210-388.

•

Havlík, Vlastimil. Dánsko i nadále ve znamení pravice - parlamentní volby 2005. on-line
St$edoevropské politické studie, VI, 2-3, od s. 313-321, 9 s. ISSN 1212-7817. 2005.

•

Havlík, Vlastimil. Euroskeptické politické strany v Dánsku. In Dan#ák, B$etislav - Fiala,
Petr - Hlou%ek, Vít. Evropeizace. Nové téma politologického v"zkumu. Brno: MPÚ, 2005.
od s. 96-105, 10 s. ISBN 80-210-3865-9.

•

Hlou%ek, Vít - Polá#ková, Klára. Volby do Evropského parlamentu 2004 v Rakousku a
rakouské politické strany. St$edoevropské politické studie, Brno: MPÚ Brno, VII, 1, od s.
1-12, 12 s. ISSN 1212-7817. 2005.

•

Hlou%ek, Vít. "Habsburská" tradice, demokratizace st$ední Evropy a její kritické body. In
Fiala, Petr - Strmiska, Maxmilián. Víceúrov*ové vládnutí: teorie, p$ístupy, metody. Brno :
ISPO a CDK, 2005. od s. 7-24, 18 s. ISBN 80-7325-074-8.

•

Hlou%ek, Vít. Austrian Social Democracy - Tradition and Adaptation to Changed Role on
the Threshold of the Third Millenium. In Kope#ek, Lubomír. Trajectories of the Left. Social
Democratic and (Ex-)Communist Parties in Contemporary Europe: Between Past and
Future. Brno: CDK a ISPO, 2005. od s. 29-57, 29 s. Comparative Political Science. ISBN
80-7325-078-0.

•

Hlou%ek, Vít. Stále ve znamení kontinuity? Stranick" systém -v"carska. Politologická
revue, Praha: &eská spole#nost pro politické v'dy, XI, 2, od s. 57-73, 17 s. ISSN
1211-0353. 2005.

•

Hlou%ek, Vít - Kope#ek, Lubomír: Cleavagaes in Contemporary Czech and Slovak
P o l i t i c s : b e t w e e n P e r s i s t e n c e a n d C h a n g e . W o r k i n g p a p e r,
http://ispo.fss.muni.cz/paper-01

•

Kalyvas, Stathis - Marantzidis, Nikos. Communism Dualism: The Greek Communist
Parties after the Collapse of Communism. In Kope#ek, Lubomír. Trajectories of the Left.
Social Democratic and (Ex-)Communist Parties in Contemporary Europe: Between Past
and Future. Brno: CDK a ISPO, 2005. od s. 81-108, 28 s. ISBN 80-7325-078-0.

•

Kaniok, Petr. Euroskepticismus a Evropsk" parlament. Politologick" #asopis, Brno: MPÚ,
12, 4, od s. 416-430, 14 s. ISSN 1211-3247. 2005.

•

Kaniok, Petr. M'kk" a tvrd" euroskepticismus: dva projevy tého(? Politologick" #asopis,
Brno: MPÚ, 12, 2, od s. 152-163, 12 s. ISSN 1211-3247. 2005.

•

Kaniok, Petr. Opozice k evropské ústav: past pro euroskepticismus. In Fiala, Petr Strmiska, Maxmilián. Víceúrov*ové vládnutí: teorie, p$ístupy, metody. Brno: CDK, 2005.
od s. 201-213, 14 s. ISBN 80-7325-074-8.

•

Kaniok, Petr. Vznik &ervnové kandidátky jako d)sledek tendencí %védské evropské
debaty. In Dan#ák, B$etislav - Fiala, Petr - Hlou%ek, Vít. Evropeizace. Nové téma
politologického v"zkumu. Brno: MPÚ, 2005. od s. 134-144, 13 s. ISBN 80-210-3865-9.
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•

Kope#ek, Lubomír - Chytilek, Roman. Slovakia. In Harper, F. J. (ed.): Trade Unions of the
World. London: John Harper Publishing, 2005. od s. 303 - 305, 3 s. ISBN 0-9543811-5-7.

•

Kope#ek, Lubomír. Comparison of Left Parties in Central Europe. Some Causes of
Different Successfulness. In Kope#ek, Lubomír (ed.): Trajectories of the Left. Social
Democratic and (Ex-)Communist Parties in Contemporary Europe: Between Past and
Future. Brno: CDK a ISPO, 2005. od s. 109-117, 9 s. ISBN 80-7325-078-0.

•

Kope#ek, Lubomír. Preface: Political Left in Contemporary Europe. In Kope#ek, Lubomír
(ed.): Trajectories of the Left. Social Democratic and (Ex-)Communist Parties in
Contemporary Europe: Between Past and Future. Brno: CDK, 2005. od s. 7 - 10, 4 s.
ISBN 80-7325-078-0.

•

Kope#ek, Lubomír. Stranická rodina - rozdíly v jejím vymezování a práce s ní v
podmínkách postkomunistické st$ední Evropy. In Fiala, Petr - Strmiska, Maxmilián.
Víceúrov*ové vládnutí: teorie, p$ístupy, metody. 1. vyd. Brno: CDK, 2005. od s. 39-44, 6
s. ISBN 80-7325-074-8.

• Kope#ek, Lubomír. The European Left at the Beginning of the 21st Century. 2005.
•

Krpec, Old$ich. Ekonomika a hospodá$ská politika &eské republiky v roce 2004. Politika
v &eské republice, Brno: MPÚ, 2005, 2005, od s. x, x s. 2005.

•

Krpec, Old$ich. Konstituování národních zájm). In Fiala, Petr - Strmiska, Maxmilián.
Víceúrov*ové vládnutí: teorie, p$ístupy, metody. Brno: CDK, 2005. od s. 73-93, 20 s.
ISBN 80-7325-074-8.

•

Krpec, Old$ich. Polityka gospodarcza Republiki Czeskiej (1991 - 2003). In Bernard, J.
Albin - Walenty, Baluk. Europa Srodkowa - dekada transformacji. Republika Czeska.
Wroclaw: Arboretum, 2005. od s. 91-111, 20 s. ISBN 83-60011-17-6.

•

Kylou%ek, Jakub. Volební mikroanal"za v #eském prost$edí. In Fiala, Petr - Strmiska,
Maxmilián. Víceúrov*ové vládnutí: teorie, p$ístupy, metody. Brno: CDK, 2005. od s.
136-147, 12 s. ISBN 80-7325-074-8.

•

Mare%, Miroslav - Chytilek, Roman. Reprezentace zájm) men%in v EU. 2005.

•

Mare%, Miroslav. Metodologie v"zkumu politick"ch stran na evropské úrovni. In Fiala,
Petr - Strmiska, Maxmilián. Víceúrovové vládnutí: teorie, p$ístupy, metody. Brno: CDK,
2005. od s. 176-186, 10 s. ISBN 80-7325-074-8.

•

Mare%, Miroslav. Reformists versus dogmatists. The analysis of the internal party conflict
inside the KS&M. In Kope#ek, Lubomír (ed.): Trajectories of the Left. Social Democratic
and (Ex-)Communist Parties in Contemporary Europe: Between Past and Future. Brno:
CDK, 2005. od s. 130-139, 9 s. ISBN 80-7325-078-0.

•

Mare%, Miroslav. Soudobá stranickopolitická reprezentace eurokomunismu. In Dan#ák,
B$etislav - Fiala, Petr - Hlou%ek, Vít. Evropeizace. Nové téma politologického v"zkumu.
1. vyd. Brno: MPÚ, 2005. od s. 263-271, 8 s. ISBN 80-210-3865-9.

•

Maru%iak, Juraj. Smer - From Pragamtism to Social Democracy? Seeking Identity. In
Kope#ek, Lubomír. Trajectories of the Left. Social Democratic and (Ex-)Communist
Parties in Contemporary Europe: Between Past and Future. 1. vyd. Brno :CDK, 2005. od
s. 165-178, 13 s. ISBN 80-7325-078-0.Císa$, Ond$ej. Sociální hnutí, nevládní organizace
a zájmové skupiny ve víceúrov*ové struktu$e EU: p$ístup ke studiu. Eds. Petr Fiala,
Maxmilián Strmiska. In Víceúrov*ové vládnutí: teorie, p$ístupy, metody. Brno: CDK, 2005.
od s. 214-231, 18 s. ISBN 80-7325-074-8.
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•

Pe#ínka, Pavel. Grün- und Umweltpolitik nach 1989. Ost-West-Gegeninformationen,
Graz: Abteilung für Südosteuropäische Geschichte, 17, 3, od s. 43-48, 5 s. ISSN
1812-609X. 2005.

•

Pe#ínka, Pavel. Grüne Bande. Die tschechischen Grünen zwischen Prag und Brüssel.
Osteuropa, Berlin: Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, 55, 12, od s. 43-53, 10 s.
ISSN 0030-6428. 2005.

•

Pe#ínka, Pavel. Odstíny #eské zelené politiky po roce 1989. Politologick" #asopis, Brno:
MPÚ, Ro#ník XII, 4, od s. 471-481, 10 s. ISSN 1211-3247. 2005.

•

Pe#ínka, Pavel. Zelená mozaika pod drobnohledem. V"zkum po#áte#ní v"vojové fáze
západoevropsk"ch zelen"ch (od konce 70. do za#átku 90. let) a #esk"ch zelen"ch (od
90. let do r. 2005). In Víceúrov*ové vládnutí: teorie, p$ístupy, metody. Brno: CDK, 2005.
od s. 45-61, 16 s. ISBN 80-7325-074-8.

•

Pe#ínka, Pavel. Zelenání proevropské liberální pravice. Politologická revue, Praha:
&eská spole#nost pro politické v'dy, Ro#ník XI, 2, od s. 226-261, 35 s. ISSN 1211-0353.
2005

•

Perottino, Michel. Change and Continuity of the French Communist Party. In Kope#ek,
Lubomír. Trajectories of the Left. Social Democratic and (Ex-)Communist Parties in
Contemporary Europe: Between Past and Future. Brno: CDK a ISPO, 2005. od s. 68-81,
13 s. ISBN 80-7325-078-0.

•

Pink, Michal. Francouzské referendum v kv'tnu 2005. Politologick" #asopis, Brno: MPÚ,
XII, 4, od s. 482-499, 17 s. ISSN 1211-3247. 2005.

•

Pospí%il, Ivo. Národnostní otázka a evropská integrace: úvodní poznámky k v"zkumu. In
Fiala, Petr - Strmiska, Maxmilián. Víceúrov*ové vládnutí: teorie, p$ístupy, metody. Brno:
CDK, 2005. od s. 93-109, 16 s. ISBN 80-7325-074-8.

•

Pospí%il, Ivo. Utvá$ení politického systému v Estonsku. P$íklad nap'tí mezi
institucionálním rámcem a dynamikou tranzice. Banská Bystrica: &i(már-Partner, 2005.
80 s. ISBN 80-89183-17-4.

•

Prudíková, Dana. Francouzské politické strany a evropská integrace. St$edoevropská
politická studia, Brno: MPÚ, 7, 2-3, od s. 162-187, 26 s. ISSN 1212-7817. 2005.

•

P%eja, Pavel. N'které otázky v"zkumu politick"ch stran &eské republiky. In Fiala, Petr Strmiska, Maxmilián. Víceúrov*ové vládnutí: teorie, p$ístupy, metody. Brno: CDK, 2005.
od s. 242-253, 12 s. ISBN 80-7325-074-8.

•

P%eja, Pavel. Stranick" systém &eské republiky. Politické strany a jejich v"voj
1989-1998. Brno: CDK, 2005. 201 s. ISBN 80-7325-069-1.

•

Riishoj, Soren. Danish Social Democrats - "traditionalists" versus "modernizers". In
Kope#ek, Lubomír. Trajectories of the Left. Social Democratic and (Ex-)Communist
Parties in Contemporary Europe: Between Past and Future. Brno: CDK, 2005. od s.
58-67, 10 s. ISBN 80-7325-078-0.

•

Schubert, Klaus - Blank, Florian. V"zkum politického pole ve Spolkové republice
N'mecko: p$ijetí a stav v"zkumu. Politologick" #asopis, Brno: MPÚ, 12, 3, od s. 284-293,
10 s. ISSN 1211-3247. 2005.

•

-edo, Jakub. P$enos kvantitativních metod v"zkumu v"stup volební sout'(e do odli%n"ch
regionálních podmínek - p$ípad stability a stabilizace systém) politick"ch stran v
postkomunistick"ch zemích Evropy. In Fiala, Petr - Strmiska, Maxmilián. Víceúr*ovové
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