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TISKOVÁ ZPRÁVA
Výzkumný záměr Politické strany a reprezentace zájmů v soudobých evropských
demokraciích, kód MSM0021622407, byl řešen v letech 2005-2011. Jeho řešitelem byl prof.
PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. K řešení výzkumného záměru byl na FSS MU nově ustaven
Institut pro srovnávací politologický výzkum. Na řešení se podílel tým výzkumníků, čítající
více než dvacet osob.
Zkoumání se zaměřilo na problematiku politických stran a dalších politických aktérů, zejména
ve spojení s analýzou aktuálních procesů, proměňujících jejich působení. Klíčovým
konceptem pro analýzu byla víceúrovňovost. Projekt zodpověděl otázku, jaký vliv má na
postavení politických stran a podobu stranických systémů fakt, že operují i na evropské a
substátní úrovni politiky. Zvláště pečlivě analyzoval podněty, které ke stranické politice
směřuje proces evropeizace. Podobný koncept byl použit i pro popis strategií zájmových
skupin a sociálních hnutí, kde se výzkum soustředil na srovnání tohoto typu aktérů ve
vyspělých západních demokraciích a postkomunistických zemích. Značná pozornost byla
věnována tomu, jakým způsobem mění víceúrovňový charakter politického prostředí podobu
politik v národním státě, se zvláštním důrazem na Českou republiku. Výsledky, dosažené v
této oblasti, je možné považovat nejen za teoreticky, ale i sociálně relevantní.
Výsledky výzkumu byly zveřejňovány prostřednictvím článků v domácích i zahraničních
impaktovaných a recenzovaných časopisech. O několika dílčích tématech vznikly odborné
monografie. Zejména ty, věnující se situaci v postkomunistických zemích, byly publikovány v
zahraničních nakladatelstvích. Česky publikované monografie se naopak vztahovaly převážně
k tématům, která lze považovat za relevantní v rámci domácí výzkumné komunity. Řešení
výzkumného záměru mělo celou řadu dalších přínosů. Někteří členové výzkumného týmu byli
na základě výsledků své práce přizvání do dalších prestižních mezinárodních projektů. Byla
navázána institucionální spolupráce s významnými zahraničními partnery a výsledky
představeny na řadě mezinárodních konferencí nejvýznamnějších politologických asociací
(IPSA, ECPR, APSA). Několik z nich bylo možné uskutečnit i na pracovišti řešitele s účastí
špičkových zahraničních odborníků, což podnítilo zájem o výzkum i v masmédiích. Některé z
výsledků byly využity jako dílčí podklady při tvorbě legislativy ČR. Výstupy výzkumu se
výrazně odrazily i ve výuce na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, kde
napomohly s inovací bakalářských a magisterských studijních programů. Projekt zároveň
vytvořil v podobě několika databází či ustavení recenzovaného periodika Evropská volební
studia výzkumnou infrastrukturu, kterou mohou využívat i další česká i zahraniční
politologická pracoviště. Celkově tak lze shrnout, že projekt významně pozvedl úroveň
českého politologického výzkumu a přispěl k jeho etablování i v mezinárodním kontextu

Verze VZ-05.Z

1

