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Vážené kolegyně, vážení kolegové,  

dovolte nám informovat vás touto cestou o výzvě k zasílání návrhů článků  

do připravovaného monotematického čísla časopisu  

Central European Journal of Politics  

na téma: 

 

Nové politické strany v teoretické a empirické perspektivě 
 

Předmětem zájmu připravovaného monotematického čísla budou politické strany, které nadále 

zůstávají, navzdory řadě nedostatků, klíčovými aktéry současné evropské politiky, přinejmenším 

ve smyslu demokratické reprezentace. Přestože je politické stranictví obecně vnímáno jako 

nedílná součást moderních zastupitelských demokracií a bez politických stran a jejich soutěže by 

byla současná demokratická politika nemyslitelná, v posledních letech je možné sledovat, že 

stranictví jako takové prochází významnou kvalitativní transformací. Ve středoevropském a 

východoevropském kontextu se v posledních letech stále častěji setkáváme s tím, že parlamentní 

volby jsou v laickém i odborném diskursu hodnoceny prostřednictvím seismických termínů; 

namátkou jmenujme volby v Bulharsku a v Polsku v roce 2001, v Maďarsku v roce 2010, v České 

republice v letech 2010 a 2013, ve Slovinsku v letech 2011 a 2014 či na Slovensku v roce 2016. 

Podobně ale i mnohé západoevropské demokracie v posledních letech zažívají proces proměny 

politického stranictví a stranické politiky. V důsledku tohoto vývoje se pak lze v poslední době 

stále častěji setkat s konstatováním o krizi zavedených stran a politického stranictví jako 

takového, přičemž tento fenomén je doprovázen nástupem stran nových. 

A právě analýzu problematiky nástupu nových politických stran, a to jak v teoretické, tak 

v empirické perspektivě, si klade za cíl připravované monotematické číslo. Central European 

Journal of Politics je recenzovaný vědecký časopis, který publikuje původní vědecké studie a 

články zaměřené jak na teorii či metodologii, tak na případové studie odpovídající odbornému 

zaměření časopisu. Mezi témata článků tak může patřit např.: 

 

• problematika transformace politické stranictví v teoretické perspektivě; 

• výzkum niche parties; 

• problematika definice nových politických stran; 

• analýza dynamiky, stability a/nebo kontinuity vybraných stranických systémů; 

• výzkum institucionalizace nových politických stran; 

• analýza příčin a důsledků nástupu populistických, protikorupčních a/nebo anti-

establishmentových (reformních) stran; 



• výzkum financování nových politických stran; 

• analýza politické komunikace a politických kampaní nových politických stran; 

• problematika korupce, klientelismu, stranické patronáže, atd. v kontextu stranické 

politiky apod. 

 

Autoři mohou též zasílat k otištění recenze publikací zaměřených především na stranickou 

politiku a nedávné volby. 

 

Publikačními jazyky monotematického čísla budou čeština, slovenština, angličtina a němčina. 

 

Termín pro zaslání návrhů příspěvků: 31. července 2018 

 

Termín pro zaslání textů: 31. října 2018 

 

Návrhy a hotové příspěvky zasílejte hostujícímu editorovi čísla Jakubu Charvátovi na adresu 

jakub.charvat@mup.cz  

 

Publikace článků bude závislá na výsledcích anonymního recenzního řízení a na rozhodnutí 

redakční rady. 

 

Prosíme zájemce o publikování o dodržení formální podoby příspěvků (zde: 

http://www.cejop.cz/pokyny-pro-autory/). 

 

 




