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Vladimír Naxera

Úvodní slovo
Nové číslo časopisu Acta FF je číslem monotematickým, které se zaměřuje primárně na problematiku politické moci a některá témata s mocí spojená. Téma politické moci, které dle
většiny odborníků stojí (či by mělo stát) v samém centru zájmu politické vědy, bylo a stále
do velké míry je v rámci české politologie poměrně opomíjeno. I proto jsme rádi, že můžeme
toto monotematické číslo „otevřít“ studií, která představuje základní přehled teorií moci
a zároveň analyzuje podobu českého politologického diskurzu týkajícího se výzkumu moci,
přičemž poukazuje na způsob reprodukce tohoto diskurzu na stránkách učebnic a úvodů
do politické vědy z per českých politologů. Tématem, které s politickou mocí neodmyslitelně
souvisí, je otázka legitimity moci. Některé další texty v tomto čísle jsou proto zaměřeny
na tento fenomén. V časopise můžete nalézt studii věnující se reprodukci legitimity státních
institucí prostřednictvím udílení trestů, studii zkoumající charismatickou legitimitu na příkladu Vladimíra Mečiara nebo Roberta Fica, text věnující se zpochybňování a delegitimizaci
Trianonské smlouvy v současném Maďarsku, ale například i články propojující téma legitimity s tématy zahraniční politiky, secesionismu nebo postkonfliktní rekonstrukce. Kromě
těchto témat naleznete v novém čísle studie zaměřující se na korupční jednání a lobbing
v postkomunistických státech a na jejich vliv a spojení s rozvojem občanské společnosti
v těchto zemích, což jsou témata, která jsou s politickou mocí rovněž úzce spojena, a zároveň jim doposud česká politologie nevěnovala příliš pozornosti.
Kromě studií a recenzí na nové knihy obsahuje číslo také rozhovor s doc. PhDr. Karlem B. Müllerem, Ph.D. z Vysoké školy ekonomické v Praze, který je předním českým odbor-
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níkem v oblasti výzkumu občanské společnosti a lobbingu. V rozhovoru vedeném Petrem
Krčálem kriticky hodnotí stav občanské společnosti, občanské participace a politické kultury
v České republice.
Jménem kolektivu přispěvatelů, kteří jsou povětšinou (ale ne výhradně) akademičtí pracovníci a doktorští studenti na Katedře politologie a mezinárodních vztahů FF ZČU
v Plzni, bych rád vyjádřil očekávání, že celé číslo tohoto časopisu napomůže rozvinutí debaty o některých doposud opomíjených či nepříliš diskutovaných tématech v rámci české politické vědy. V závěru bych ještě rád poděkoval naší katedře za podporu při přípravě a vydání
tohoto čísla.
V Plzni dne 5. 12. 2012
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