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Úvodní slovo editorů
Sborník, který se Vám právě dostává do rukou, je výstupem konference Mladá
politologie, která proběhla na Katedře politologie a mezinárodních vztahů FF ZČU
v Plzni dne 29. listopadu 2013. Nápad na uspořádání této konference vznikl
během loňského politologického kongresu v Hradci Králové, na kterém jsme měli
možnost setkat se s mnoha doktorandy v našem oboru – tedy v politologii,
mezinárodních vztazích a jejich sub-disciplínách. A právě konference, na které
bychom prezentovali projekty svých disertačních prací, tedy prací, které by
v průběhu našeho doktorského studia měly být našimi hlavními odbornými
výstupy, nám přišla jako vhodný způsob, jak navzájem lépe poznat nejen sebe,
ale i své odborné zaměření. Domníváme se, že díky takové (a případným dalším
navazujícím) akcím může být do budoucna posílena spolupráce mezi mladými
badateli z nejrůznějších pracovišť. Druhým záměrem, se kterým byla konference
pořádána, byla snaha získat a zároveň poskytnout co možná nejpřínosnější reflexi
a komentář k jednotlivým projektům disertací. Snahou bylo zejména odhalit
možné slabiny projektů. Domníváme se, že při takové snaze je pohled „zvenčí“
(tedy pohled člena jiného pracoviště) vždy jen přínosný. Prohloubení tohoto
„vnějšího pohledu“ bylo navíc dáno i tím, že na konferenci vystoupilo několik
doktorandů z příbuzných společensko-vědních oborů (sociologie a antropologie),
kteří na danou problematiku opět pohlíží trochu odlišně.
Na konferenci byli pozváni doktorští studenti ze všech českých pracovišť,
na kterých probíhá výuka na doktorském stupni v oboru politologie či
mezinárodních vztahů. Potěšilo nás, že své přihlášky zaslali mladí badatelé téměř
ze všech oslovených kateder – celý program konference je přiložen v závěru
publikace. V tomto sborníku Vám přinášíme necelých dvacet z více než tří desítek
příspěvků, které na konferenci celkově zazněly. Vzhledem k nesystematické
„scientometrické“ podpoře a hodnocení vědy a výzkumu v ČR, díky kterým patří
kapitola ve sborníku mezi (z kvantifikačního hlediska) „bezhodnotné“ výstupy, se
někteří panelisté rozhodli písemnou podobu svého příspěvku nezaslat. Sborník
tak nezachycuje obsah konference v celé jeho šíři, ale přesto se domníváme, že
přináší alespoň částečně reprezentativní přehled témat, která řeší současná
mladá politologická generace. Jak je patrné, jde o témata, která jsou běžně
zkoumána i v zahraničních politologických komunitách – ve výběru témat tak
není mladá generace české politologie „pozadu“. Dodáváme, že příspěvky jsme
ve sborníku řadili abecedně podle příjmení autorů.
Sborník neobsahuje klasické vědecké příspěvky, ale nástin projektů
disertací jednotlivých studentů. I když jsou jednotlivé příspěvky podobně
strukturované (představují téma, stav jeho výzkumu, cíle práce, metodologický a
teoretický základ a nakonec reprezentativní přehled zdrojů, s jejichž využitím
bude při zpracování práce počítáno), nalézají se samozřejmě i odlišnosti – ty jsou
dány třeba tím, že vystupující studují odlišný počet let – u projektů doktorských
studentů z prvních ročníků se tedy může jednat o jakýsi prvotní záměr, bez
detailně propracovaného teoretického a metodologického rámce práce – spíše o
jakýsi prvotní „nástřel“, který bude v průběhu dalších ročníků dále zlepšován a
zpřesňován; naopak studenti ve vyšších ročnících, kteří mají často práce již
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rozepsané, se mohli podělit o některé problémy, se kterými se během psaní
setkali.
Na závěr bychom jako organizátoři konference chtěli poděkovat
některým kolegům z naší katedry za pomoc s přípravou a organizací konference
(jmenovitě jde o Jiřího Mertla a Ondřeje Stulíka), případně za ochotu, se kterou
se zhostili moderování jednotlivých panelů (jde o Magdu Leichtovou, Lubomíra
Luptáka, Lindu Piknerovou, Přemysla Rosůlka a Lenku Strnadovou). Poděkování
z tohoto důvodu patří i Vítu Benešovi z Ústavu mezinárodních vztahů a Vlastimilu
Havlíkovi z FSS MU. Poděkovat musíme i profesoru Miroslavu Novákovi, který do
našeho sborníku zaslal krátké úvodní slovo o doktorském studiu politologie. A
poděkování konečně patří i celé Západočeské univerzitě v Plzni, zejména pak
Fakultě filozofické a Katedře politologie a mezinárodních vztahů této fakulty, za
poskytnutí prostředí umožňujícího pořádání takovýchto akcí a v neposlední řadě
za poskytnutí projektu SVK2-2013-007, ze kterého byla financována konference a
vydání sborníku.

V Plzni 28. 12. 2013

Vladimír Naxera a Petr Krčál

