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Obecně prospěšná společnost energeia, o. p. s. 
a Univerzita Pardubice pořádají v rámci projektu  
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Program

13.00	 zahájení

13.05–14.30	 Jakub	Jinek
  Stát jako osoba

14.30–14.35	 přestávka

14.35–16.00	 Miroslav	Novák
	 	 Stranické systémy: jejich teorie  
	 	 a jejich	transformace

16.00	 ukončení

Seminář je pro účastníky zdarma. Proběhne v pardubickém Divadle D29 a online 
na platformě YouTube. Přihlášky: kontextyhumanity.cz/prihlaska  
nebo mailem na: kontexty@energeia.cz

Informace k osobní účasti nebo k připojení online dostanete e-mailem.
Účastníci v Divadle D29 obdrží zajímavou knihu k danému tématu.
Adresa Divadla D29: Pardubice, Svaté Anežky České 29.

https://kontextyhumanity.cz/prihlaska/
mailto:kontexty@energeia.cz


doc. Mgr. Jakub Jinek, Dr. phil.
Stát jako osoba

Přednáška objasní původ a význam suverénního státu jako klíčového pojmu politického myšlení. 
V úvodním historickém přehledu ukážeme konstituci tohoto pojmu ze specifických dobových 
doktrinálních i politicko-mocenských střetů (mezi republikány a autory knížecích zrcadel, mezi 
zastánci lidové vlády a zastánci absolutismu). Vykreslíme obraz nečekaného triumfu státu jako 
aktéra, který je na jedné straně popisován teatrálním výrazivem, a na druhé straně se mu přisuzují 
vlastnosti všemohoucí božské autority. Vysvětlíme jak jeho polemický náboj, tak jeho trvalou 
relevanci a nezničitelnost, schopnost přestát dlouhá desetiletí kritiky a snah o definitivní vyškrtnutí 
z politického slovníku. V závěru ukážeme, co stát po teoretické i praktické stránce nabízí pro řešení 
nejvýznamnějších politických výzev současnosti.

prof. Dr. Miroslav Novák
Stranické systémy: jejich teorie a jejich transformace

Systém stran neboli stranický systém, jak napovídá už sám název, je „systém“, tj. uspořádaný 
celek, složený z politických stran. Pro pochopení fungování ne sice všech politických režimů, ale 
všech moderních politických režimů, jak demokratických, tak nedemokratických, tj. autokratic-
kých, hraje stranický systém prvořadou roli, jak to přesvědčivě vyložili americký politolog Elmer 
Eric Schattschneider, francouzští politologové Maurice Duverger a Raymond Aron nebo nověji 
italský politolog Giovanni Sartori. Stranický systém určuje podle Sartoriho, zda je politický systém 
demokratický nebo autokratický, zda autokratický režim je spíše totalitární nebo spíše „jen“ 
autoritářský, zda demokratický režim je funkční nebo nefunkční, stabilní nebo nestabilní atd. 
Nastíníme, jaké jsou základní stavební prvky stranických systémů a jaké jsou jejich hlavní vysvět-
lující proměnné. Seznámíme se s hlavními typologiemi stranických systémů a s tím, jak se stranic-
ké systémy měří a samozřejmě jak se mění v čase.



Vytváříme interdisciplinární platformu, jejímž cílem je v kontextu 
soudobého poznání znovu pochopit smysl a důležitost humanitní 
vzdělanosti pro naši civilizaci.

Kontakt a přihlášky

Daniel Raus
+420 606 634 843

Přihláška:
kontextyhumanity.cz/prihlaska
nebo mailem na adresu:
kontexty@energeia.cz

www.kontextyhumanity.cz
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