Sociologie Politiky I
Zimní semestr, čtvrtek 15:00 – 16:35, místnost 2075
Konzultace: 16:40 – 17:00 ve 2075
Tématem politické sociologie, oboru na rozhraní sociologie a politologie, je teoretická analýza sociálního
rozměru politických procesů a institucí obecně jakož i analýza sociologických předpokladů moderní
demokratické politiky.
Dvousemestrální úvodní kurs do politická sociologie je rozvržen do dvou částí: v prvním semestru se
budeme zabývat definicí moci, od klasických sociologických teorií dominance a autority, po moderní kritické
teorie moci, autority, nadvlády atd. Druhá, letní část, se bude soustředit na předpoklady, podmínky a
instituce demokratického politického jednání a jeho změny, reflektované v politické sociologii.
Kurs se bude opírat výklad a o společnou četbu a analýzu textů. Texty jsou dostupné v elektronické formě
na Moodlu.
Aktivní a současná účast je podmínkou, jakož i výběr a vypracování čtyř úkolů: shrnutí a analýzy klasického
textu, referát a vypracování dvou esejů na zadané téma.

Podmínky účasti
- aktivní účast, nejméně 80 % sezení.
- recenze / shrnutí vybrané knihy do 9. 11.
- referát textu či tématu
- první esej (5-7 stran) do 16. 11.
- druhý esej (5-7 stran) do 4. 1.
Struktura ocenění:
- 20 % aktivní účast
- 10 % referát
- 30 % první esej
- 50 % druhý esej

Struktura kurzu
Zimní semestr: Moc, autorita, nadvláda
1. Původ sociologie politiky ve zkoumání a kritice první modernizace
2. Co je, jak vzniká a jak se udržuje moc (Popitz, Marx)
3. Moc, násilí a autorita (Arendt)
4. Moc a legitimní řád, konfrontační pohled (Weber)
5. Moc, normy a hodnoty, holistický pohled (Durkheim, Foucault)
6. Moc a instituce: teorie byrokracie
7. Moc a instituce: moderní stát, válka (Weber, Tilly)
8. Moc a instituce: autonomní moc státu (Mann, Skocpol)
9. Kdo vládne? Teorie elit
10. Kdo vládne? Tři vrstvy moci
11. Moc jako hegemonie a diskurs (Gramsci, Foucault)
12. Moc jako symbolická nadvláda (Bourdieu)
13. Závěr
Základní literatura
Jan Keller, Dějiny klasické sociologie, SLON 2005
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Sociologie Politiky II – výhled do letního semestru
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Reflexivita modernity a nové sociologické otázky: demokratická politika, veřejnost, stát
4 pohledy na demokracii (pluralismus, institucionalismus, třídní boj, teorie elit)
Volební participace
Dilemata kolektivního jednání I: Skupiny a zájmy
Dilemata kolektivního jednání II: Sociální kapitál
Funkce a proměny občanské společnosti
Proměny politických stran
Proměny sociálních hnutí
Politická kultura
Sociologie vědění
Masová média a veřejnost a veřejný názor
Internet a virtuální společenství
Globalizace a národní stát

