PROBLÉMY DEMOKRACIE
V LOKÁLNÍM POLITICKÉM
PROSTORU
Katedra politologie
Institut politologických studií Fakulty sociálních věd
Univerzity Karlovy v Praze
srdečně zve odbornou veřejnost i zájemce o lokální i regionální
úroveň politických systémů na již pátý ročník konference věnované
územní samosprávě v České republice a v Evropě

Datum konání: 30. listopadu 2012
Místo konání: Smetanovo nábřeží 6, Fakulta sociálních věd (Hollar)
místnost 212
Dopravní spojení: TRAM č. 6, 9, 17, 18, 22 (zastávka Národní divadlo)
GPS 14,41°E | 50,08°N
Konference je dílčím výstupem vědeckých projektů, které jsou realizovány na Katedře politologie
IPS FSV UK. Jedná se zejména o Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK),
konkrétně program „Vědy o společnosti, politice a médiích ve výzvách doby “, a projekt Grantové
agentury České republiky „Nástroje slučování fragmentovaných lokálních samospráv. Zkušenosti a
praxe evropských zemí a analýza jejich možného využití v České republice“ (GAČR P408/10/0811).

Výstupy konference
Přednesené příspěvky mohou být publikovány v odborném recenzovaném časopisu Acta Politologica
(www.acpo.cz), který je vydáván Katedrou politologie IPS FSV UK v Praze. V prosinci 2012 bude
publikováno monotematické číslo časopisu zaměřené právě na územní samosprávu v České
republice. Pro více informací k časopisu a možnostem publikování se obracejte na výkonného
redaktora Kamila Švece (sveck@fsv.cuni.cz).

Datum odevzdání definitivní verze příspěvku připraveného k publikování:
15. listopadu 2012
K prezentaci příspěvků bude možné využít laptop a dataprojektor, které budou k dispozici.
Během konference je pro účastníky připraveno občerstvení, pro přednášející je zajištěn oběd.
Na příspěvek je vyhrazen časový prostor přibližně 13 minut, v každém
panelu bude 30 minut věnováno diskusi.
Se svými případnými dotazy se obracejte na Ilonu Kruntorádovou
kruntoradova@fsv.cuni.cz
Katedra politologie IPS FSV UK | U kříže 8 | 158 00 Praha 5 – Jinonice

Program konference
9:00

Zahájení konference

9:00 – 10:20

Panel I.:Volby a jejich aktéři na lokální úrovni
předsedající: Daniel Klimovský
Stanislav Balík – Způsoby měření úspěšnosti kandidátů v komunálních volbách
Radek Kopřiva – Analytické možnosti využití preferenčních hlasů při výzkumu
volebního chování ve volbách zastupitelstev obcí
Josef Bernard – Kompletní jmenná databáze kandidátů do zastupitelstev měst a
obcí a její využití při analýzách komunální politiky
Jaroslav Čmejrek – Lokální politický prostor a demokratický deficit

10:20 – 10:45

Přestávka

10:45 – 12:05

Panel II.: Slučování obcí a meziobecní spolupráce
předsedající: Stanislav Balík
Petr Jüptner – Nová vlna slučování obcí v SRN: případ Braniborska
Daniel Klimovský – Meziobecní spolupráce ve slovenských podmínkách:Vývoj,
aktuální stav a výzvy
Karolína Malcová – Velké lokální samosprávy Velké Británie
Martina Urbanová – Malá města jako aktéři meziobecní spolupráce
(se zaměřením na Středočeský kraj)
Kamil Švec – Slučování obcí v Nizozemí a měnící se subnárodní demokracie?

12:05 – 12:30

Občerstvení

12:30 – 13:40

Panel III.: Nová témata výzkumu
předsedající: Petr Jüptner
Ilona Kruntorádová – Regionální patron jako femoném reprezentace zájmů
Zuzana Machová – Volební právo cizinců v komunálních volbách České
republiky a jeho využití
Filip Machart, Sabina Ali, Martin K. Vimmr – Negativní aspekty slučování
municipalit: analýza akademické diskuze

13:30 – 15:20

Oběd

15:20 – 17:00

Panel IV.: Participace, transformace, evropeizace
předsedající: Jaroslav Čmejrek
Pavel Šaradín – Analýza postojů komunálních a krajských zastupitelů k
demokracii
Jan Čopík – Proměny lokálních politických mechanismů v prostředí české
územní samosprávy
Kateřina Vojtíšková – Občanská participace a rozvoj demokracie v malé
středočeské obci
Michal Kubálek,Václav Bubeníček – Charakter lokální politiky v suburbánním
politickém prostoru
Vratislav Havlík – Evropské komunální kanceláře jako nástroj prosazování
zájmů německých obcí v Bruselu
			
17:00
Zakončení konference

