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CO NABÍZÍME

 ■ Analýza stranických programů a expertních kapacit jednotli-
vých stran.

 ■ Analýza komunikační strategie politické strany, zejména speci-
fických lokálních aktérů stranického typu nebo role lokálního 
stranického aparátu a jeho možnosti ovlivnit centrálu.

 ■ Analýza vnitrostranického stavu (vnitrostranické komunikační 
kanály, jejich efektivita a směr bottom-up, nebo top-down; 
e-stranictví a schopnost implementovat nové praktiky; sku-
tečná podoba stranického aparátu a členství, zvláště u nových 
stran).

 ■ Analýza stran na lokální úrovni.
 ■ Analýza s přihlédnutím k zahraničnímu kontextu.
 ■ Možnost vedení mezinárodního srovnávacího výzkumu (jak 

v západní Evropě, tak i ve středoevropském či východoevrop-
ském prostoru.

CO UMÍME

 ■ Pozorování stranických akcí (sjezdy, demonstrace, schůze 
apod.) a analýza dění, mj. ve srovnávací dlouhodobé perspek-
tivě (od r. 2004 se soustavně zabýváme sledováním stranických 
sjezdů).

 ■ Uspořádání a vedení rozhovorů a focus groups se členy nebo 
s elitou daného stranického subjektu.

 ■ Analýza stranického politického a volebního marketingu, ať 
už specifické strany (zejména srovnávání vývoje v dlouhodo-
bějším kontextu), nebo ve srovnávací perspektivě (zejména se 
zaměřením na zdroje inspirace).

 ■ Analýza ideologického a programatického vývoje strany (např. 
schopnost dané strany vstřebat nové aspekty, nebo vývoj smě-
řování strany v dlouhodobějším kontextu).

 ■ Analýza stranické organizace (efektivita, demokratičnost 
apod.).

 ■ Důraz je kladen mj. na mezinárodní kontext (např. spolupráce 
se spřátelenými subjekty v zahraničí).
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ČESKÉ POLITICKÉ STRANY, STRANICTVÍ 
A STRANICKÉ SYSTÉMY



ŘEŠENÉ PROJEKTY

 ■ Poradenství–výzkum: analýza liberálního milieu v ČR pro Ali-
anci liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE), resp. pro Libe-
rálně demokratickou parlamentní skupinu (ELDR), ve spolu-
práci s dalšími pracovišti napříč střední a východní Evropou, 
pod záštitou Bruselské svobodné univerzity. Veřejná část ana-
lýzy vyšla knižně.

NEJVĚTŠÍ DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY

 ■ Výzkum expertních kapacit českých politických stran (GAČR, 
2013–2015).

 ■ Vystoupení na mezinárodních konferencích, zejména světový 
kongres IPSA, světový kongres ISA, generální konference ECPR 
a další (včetně ČSPV).

 ■ Spolupráce v rámci pracovní skupiny Members and Activists 
of Political Parties (MAPP). Publikace: Novotný, V., Polášek, 
M., Perottino, M. (2012) Mezi masovou a kartelovou stranou – 
Možnosti teorie při výkladu vývoje ČSSD a KSČM v letech 2000–
2010. Praha: SLON.

 ■ Dílčí zprávy, resp. analýzy vycházející v českých a zahraničních 
časopisech (včetně IF).

 ■ Kapitoly v zahraničních monografiích (např. Palgrave Hand-
book of Social Democracy, 2014).
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