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Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D.  

 politické instituce v evropských zemích 

 politické strany v evropských zemích 

 volby, politická participace v evropských zemích 

 skandinávská politika 

 radikalismus, extremismus, populismus 

 

Navržená témata 

 1) Populistické radikálně pravicové strany v evropských zemích (Populist Radical 

Right Parties in European Countries) 

Zásady pro vypracování  

Téma práce bude specifikováno a konkretizováno po dohodě se studentem, jenž o něj 

projeví zájem. Zájemce tedy prosím, aby mě před registrací na téma kontaktovali. 

Bakalářskou práci lze pojmout buď jako analýzu jedné strany, nebo srovnání více 

stran.  

Výzkumné otázky mohou být zaměřeny na: 

1) Ideologicko-programovou analýzu a diskurz stran (o jaký typ strany se jedná; co je 

podstatou jejich ideologicko-programových východisek či jak se mění v průběhu času; 

jaký je postoj k nějakému konkrétnímu tématu - např. imigrace a migrační krize, 

evropská integrace, gender, ekonomický program).  

2) Příčiny volební podpory těchto stran (kdo a proč je volí, jak se volební podpora 

vyvíjí v čase atd.). 

3) Dopad existence a podpory těchto stran v příslušných zemích (jaká je jejich role ve 

stranickém systému, jak ovlivňují politickou agendu a veřejnou debatu v daných 

zemích, jaký mají dopad na realizovanou politiku). 

Seznam doporučené literatury  

V závislosti na konkretizaci tématu. Např.: 



Grabow, Karsten; Hartleb, Florian, eds. Exposing the Demagogues. Right-wing and 

National Populist Parties in Europe. Berlin: Centre for European Studies and Konrad 

Adenauer Stiftung. Available from http://www.kas.de/wf/doc/kas_35420-544-2-

30.pdf?140519123322   

Minkenberg, Michael. 2015. Transforming the transformation? The East European 

radical right in the political process. London: Routledge. 

Mudde, Cas. 2007. Populist Radical Right Parties in Europe. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Pirro, Andrea L. P. 2015. The Populist Radical Right in Central and Eastern Europe. 

Ideology, impact, and electoral performance. London: Routledge. 

Pytlas, Bartek. 2016. Radical Right Parties in Central and Eastern Europe. London: 

Routledge. 

 

 2) Volební integrita v zemích středních a východní Evropy ( Electoral Integrity in 

Central and Eastern Europe) 

Zásady pro vypracování  

Téma práce bude specifikováno a konkretizováno po dohodě se studentem, jenž o něj 

projeví zájem. Zájemce tedy prosím, aby mě před registrací na téma kontaktovali. 

  

Bakalářskou práci lze pojmout buď jako analýzu jedné země, nebo srovnání více zemí. 

Lze určit různé časové vymezení - jedny konkrétní volby, vývoj v čase.  

Výzkumné otázky mohou být zaměřeny na: 

1) Jaký je stav voleb v dané zemi/v daném období - zda splňují mezinárodní standardy 

pro spravedlivé a soutěživé volby, v čem jsou případné nedostatky, zejména v 

kontextu typu daného politického režimu. 

2) Volební podvody a manipulace - jaké jsou projevy a formy volebních podvodů, jak 

je lze odhalovat, jak jim lze zabraňovat. 

Seznam doporučené literatury  

Odborná literatura např.: 

Alvarez, M.;  Hall, T. E.; Hyde, S. D. (2008, eds.): Election Fraud. Detecting and 

Deterring Electoral Manipulation, Washington, the Brookings Institution Press. 



Birch, S. (2011): Electoral Malpractice, Oxford, Oxford University Press.  

Kelley, J. (2012): Monitoring Democracy. When International Election Observation 

Works, and Why It Often Fails. Princeton and Oxford, Princeton University Press. 

Lehoucq, F. (2003): Electoral Fraud: Causes, Types, and Consequences, Annual Review 

of Political Science, roč. 6, s. 233?256.  

Myagkov, M. ; Ordeshook P. C. ; Shakin D. (2009): The Forensics of Election Fraud. Russia and 

Ukraine. Cambridge, Cambridge University Press. 

V závislosti na zvoleném tématu lze využít např. 

The Electoral Integrity Project - https://www.electoralintegrityproject.com/ 

Zprávy mezinárodních pozorovatelských volebních misí OBSE 

 

doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc. 

 politické systémy v Africe 
 politické strany a stranické systémy v Africe 
 volby a volební systémy v Africe 
 nedemokracie 
 demokratizace 
 tranzice 
 africká stranická legislativa 
 institucionalizace politických institucí 
 

Mgr. Milan Hrubeš, Ph.D. 

 občanská společnost 

 politický aktivismus 

 policy analýza a analýza politického jazyka 

 

Mgr. Karel Kouba, M.A., Ph.D. 

 volební systémy 

 volební chování 

 determinanty volební účasti 

 srovnávací politologie Latinské Ameriky 

 politické instituce v Latinské Americe 

 poměrné zastoupení v díle Karla Sladkovského 

 



Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.  

 Čína 
 Japonsko 
 mezinárodní vztahy 
 mezinárodní bezpečnost 
 

Mgr. Barbora Vališková 

 politický protest 

 sociální hnutí 

 lidská práva, práva původních obyvatel 

 občanská společnost a politická participace 

 Latinská Amerika 

 

Mgr. Jan Prouza, Ph.D. 

 teorie mezinárodních vztahů 

 africké politické systémy 

 teorie konfliktů 

 konflikty a stabilita v subsaharské Africe 

 mezinárodně-vztahová témata zaměřené na subsaharskou Afriku  

 rozvojová problematika v subsaharské Africe 

 etnicita v subsaharské Africe 

 integrace v subsaharské Africe 

 

Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.  

 politické strany a instituce Latinské Ameriky 

 sociální hnutí v Latinské Americe 

 problematika postavení a politické participace domorodého obyvatelstva ve 

vybraných zemích Latinské Ameriky 

 extraktivismus v zemích Latinské Ameriky 

 vybrané aspekty bolívijské politiky 

 Západní Sahara a její mezinárodní status a další souvislosti spojené s ne/řešením této 

otázky 

 politické strany a instituce ve Španělsku  

 zahraniční politika Španělska a pozice Španělska v EU 

 katalánský (případně i jiný) separatismus 

 



 

prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D. 

Bakalářské studium 

 analýza politických stran, 

 dějiny politických stran (bakalářské práce s uplatněním přístupů obvyklých 

v kvalitativním výzkumu zaměřující se na analýzu a/nebo dějiny vybrané relevantní 

politické strany nebo skupiny stran)  

 

Magisterské studium 

 teorie modernizace, jejich analýza a kritické hodnocení (diplomové práce 

interpretativního charakteru soustřeďující se na vybranou výseč problematiky vývoje 

a aplikací teorií modernizace od padesátých let minulého století do současnosti) 

 analýza povstaleckých a protestních hnutí (kvalitativní výzkum vybraných 

povstaleckých a protestních hnutí, eventuálně teoreticky orientované práce 

zaměřené na metodologické otázky výzkumu povstaleckých a protestních fenoménů) 

 

Mgr. Lenka Špičanová, Ph.D. 

 konflikty a jejich řešení (případové studie konfliktů, peacekeeping, peacebuilding, role 

regionálních organizací apod.) 

 nedemokratické režimy, hybridní režimy, přechody k demokracii  

 politická geografie a geopolitika (energetická bezpečnost, geostrategie, migrace apod.) 

 regionální zaměření: Latinská Amerika, subsaharská Afrika, Portugalsko, Španělsko 

 

Mgr. Martin Schmiedl 

 mezinárodní vztahy 
 konflikty 
 intervence 
 terorismus 
 Afrika 
 

Mgr. Jaroslav Bílek 

 nedemokratické politické režimy 
 hybridní režimy 
  kvalita demokracie 
 teorie demokracie 
 přechody k demokracii 
 vojenské převraty 
 politizace armády 



 strany jednoho tématu 
 
Navržená témata: 

 1)Když prezidenti nechtějí odejít: prezidentské volby v hybridních režimech Východní 
Evropy, Afriky a Latinské Ameriky v komparativní perspektivě 

 2)Jsou volby příčinou demokratizace? Test Lindber. hypotézy na vybraných případech 
voleb hybridních režimů po roce 1990 

 3)Svoboda médií a cenzura: K vysvětlení příčin vzrůstající cenzury médií v současných 
demokratických a hybridních režimech 

 4)Příčiny neúspěchu vojenského převratu v Turecku v roce 2016 

 5)Vojenské převraty po roce 2000 v komparativní perspektivě 

 6)Příčiny (ne)úspěchu stran jednoho tématu v krajských volbách 2016 

 7)Podmínky úspěšné institucionalizace nových politických stran v České republice po 
roce 2013 


