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Jak se pozná populista? Mají volební systémy vliv na systém politických stran? Jak chápat
dnešní krizi politických stran? Proč se počet poslanců Německého spolkového sněmu mění
každé volby nebo jak může prezidentské volby v USA vyhrát kandidát s druhým nejvyšším
počtem hlasů? To vše a více bude součástí úvodního vhledu do světa volebních a stranických
systémů.
Cílem kurzu je seznámit studující s klíčovými pojmy v tématu politických stran a volebních
systémů. Přestože má kurz formu přednášky, jeho významná část bude postavena nejen na
frontální výuce, ale také na práci ve skupinách a diskusích nad literaturou. Účast na
přednáškách tedy sice není povinná, ale vysoce vítaná. Přestože část literatury bude
v angličtině, její pokročilá znalost není potřebná.
Z hlediska studia jednotlivých zemí se zaměříme na státy, které sloužily jako modely pro vznik
jednotlivých typů stranických a volebních systémů: USA, Velká Británie, Francie, Německo a
další. V případě volebních systémů se budeme věnovat také České republice.
Hlavní témata:
●
●
●
●
●

vývoj politických stran - masová strana, catch-all strana, kartelová strana
typologie stranických systémů - bipartismus a multipartismus
populismus a krize politických stran
volební systémy - většinové, poměrné, smíšené
vztah volebních a stranických systémů

Podmínky získání atestace a hodnocení:
●
●
●

odevzdávání dvou seminárních prací v rozsahu 2 - 4 normostran (váha 2 x 25 %)
závěrečný test (váha 50 %)
podmínkou pro získání zkoušky je dosažení hodnocení ve výši alespoň 55 %
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Literatura k jednotlivým hodinám bude uložena na Moodle UK,
https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5442

