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Editorial 

 

Komunální problematika ve světle nejnovějších výzkumů: teorie a 

praxe komunální úrovně vládnutí po roce 1989 

 

 

 

Většina společenskovědních oborů, které se po listopadu 1989 začaly v rámci nově se 

utvářejícího profesního diskurzu rozvíjet, měla na podzim 2009 možnost bilancovat a 

vyhodnotit události posledních dvaceti let. Jednou z nově se po listopadu profilujících oblastí 

tohoto výzkumu je i problematika víceúrovňového vládnutí a v jejím rámci pak výrazně i 

analýza komunální úrovně rozhodování a vlivů, které na tuto úroveň působí. Právě tomuto 

tématu se věnovali účastníci letošní listopadové mezinárodní konference České obce: tranzice 

ve světle víceúrovňového vládnutí, kterou v rámci projektu výzkumného záměru MSM 

0021620841 – „Rozvoj české společnosti v EU: výzvy a rizika“ uspořádala katedra 

politologie Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze 

společně s redakcí časopisu Acta Politologica. Díky tomu máme nyní možnost našim 

čtenářům a zájemcům o problematiku komunální úrovně vládnutí představit 

v monotematickém čísle časopisu příspěvky, které byly na výše zmíněné konferenci 

prezentovány. Vzhledem k tomu, že počet příspěvků i jejich rozsah včetně diskusních ohlasů 

svým rozsahem překročil publikační možnosti našeho časopisu, rozhodla se redakce 

nabídnout odborné veřejnosti pouze část prezentovaných vystoupení. Jedná se zejména o 

příspěvky, které tvořily součást panelu Volební systém a političtí aktéři na komunální úrovni, 

které zároveň představují témata pro bilanci vývoje politiky českých obcí. Všechny příspěvky 

byly po prezentaci doplněny na základě diskusních reakcí a prošly standardním recenzním 

řízením.   

Příspěvky Tomáše Lebedy (Komunální volby klamou. Krátké zastavení nad problematickými 

aspekty volebního systému pro obecní zastupitelstva), který svůj text zpracoval jako výstup z 

Výzkumného záměru katedry politologie IPS Fakulty sociálních věd Karlovy Univerzity 

v Praze, a Jakuba Šeda z katedry politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy 

Univerzity v Brně (Preferenční hlasy v komunálních volbách – zdroj obměny či stability 

volených reprezentantů?) nabízejí obsáhlou a mnohdy polemickou analýzu tvorby a aplikace 
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volebního systému pro lokální volby. Oba autoři se rovněž zaměřili na obsahovou analýzu 

nedostatků těchto volebních systémů a pokusili se navrhnout i vhodná a přijatelná řešení 

současného stavu.  

S volbou do obecních samospráv souvisí i aktuální diskuze o možnostech, výhodách a 

nedostatcích spojených s úvahami o případném zavedení přímé volby starostů v České 

republice, kterou ve svém analyticky zaměřeném textu představuje širší odborné veřejnosti 

Petr Jüptner z katedry politologie IPS Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.  

Problematika samospráv a postavení starostů se dotýká obecné otázky politických aktérů na 

komunální úrovni. V tomto kontextu je nesporně nosným tématem problematika kontinuity a 

proměny skladby politických aktérů na komunální úrovni. Časový odstup dvou desetiletí dává 

prostor pro podrobnější analýzu tohoto aspektu politického systému a zájemci o dané téma 

mají možnost se s výsledky takto zaměřeného výzkumu seznámit v příspěvku autorů 

Jaroslava Čmejrka a Jana Čopíka z katedry humanitních věd PEF ČZU v Praze.  

Na konferenci byla v několika příspěvcích zastoupena případovými studiemi i obsáhlejší 

problematika. Z jednotlivých vystoupení se na následujících stránkách lze seznámit s 

komparativním přesahem studia komunální problematiky v příspěvcích dvou autorů, a to 

Daniela Klimovského z katedry regionálních věd a manažmentu Ekonomické fakulty 

Technické Univerzity v Košicích a Kamila Švece, interního doktoranda katedry politologie 

IPS Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Oba ve svých příspěvcích otevřeli 

témata kreování orgánů obecních samospráv v evropské komparaci, resp. modelů meziobecní 

spolupráce jako alternativy slučování obcí.  

Doufáme, že vycházející monotematické číslo časopisu Acta Politologica nabídne zájemcům 

o problematiku víceúrovňového vládnutí s důrazem na analýzu komunální úrovně nejen nové 

informace vycházející z nejnovějších výzkumů českých a slovenských odborníků na dané 

téma, ale vytvoří i prostor pro další diskuzi o otázkách a tématech, která jsou a nesporně 

budou nosná pro vlastní politickou praxi. Věříme proto, že si texty najdou čtenáře nejen mezi 

odbornou veřejností, ale i lidmi z praxe, kteří mají s komunální úrovní vládnutí vlastní 

zkušenosti.    

 

 

 

Petr Jüptner a Blanka Říchová 

 


