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CO NABÍZÍME

 ■ Transfer znalosti reforem, zkušeností, modelů, řešení z evrop-
ských zemí.

 ■ Vytváření podkladů a řešení pro komunální legislativu.
 ■ Poradenství v rámci našeho výzkumného zaměření.
 ■ Zpracování výzkumů a studií na různá témata z politologického 

výzkumu komunální úrovně, (např. otázky spojené se slučová-
ním obcí a meziobecní spoluprací, politickými aspekty finan-
cování obcí – finanční autonomií, problematikou zadlužených 
obcí).

 ■ Analýzy místního politického a stranického systému.
 ■ Spolupráci při zadávání témat závěrečných prací a studentské 

stáže.
 ■ Dále na přání zorganizujeme workshopy nebo přednášky na 

vybraná témata. V neposlední řadě pak můžeme nabídnout 
zprostředkování kontaktu s absolventy studijního oboru poli-
tologie (především se zaměřením na výzkum lokální politiky) 
např. formou propagace mezi studenty

CO UMÍME

 ■ Orientujeme se ve fungování komunální politiky v České repub-
lice a v Evropě.

 ■ Známe podrobně českou i evropskou legislativu, která se týká 
komunální úrovně státní správy a samosprávy.

 ■ Máme přehled o problémech obcí vyplývajících ze součas-
ných institucionálně–politických podmínek jejich fungování 
a umíme pro ně navrhnout řešení.

 ■ Známe nástroje, které mohou obce využívat v samosprávě, 
a umíme poradit s jejich zefektivněním.
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ŘEŠENÉ PROJEKTY

 ■ 2006–2008 GAČR č. 407/06P077 „Europeizace české komunální 
politiky. Analýza evropských legislativních trendů z politologic-
kého hlediska“

 ■ 2010–2012 GAČR č. P408/10/0811 „Nástroje slučování fragmen-
tovaných lokálních samospráv. Zkušenosti a praxe evropských 
zemí a analýza jejich možného využití v České republice“

 ■ 2010 FRVŠ „Inovace kurzu Evropská komunální politika dopl-
něním o problematiku fragmentace obcí a přístupy k jejímu 
řešení“

 ■ 2014 International Visegrad Found „SPIRAL“
 ■ GAUK 368214 „Finanční aspekty autonomie municipalit v poli-

tickém systému České republiky“
 ■ GAUK 126915 „Zhroucené obce v České republice“
 ■ GAUK 274415 „Program, ideologie a činnost etnoregionálních 

stran na komunální úrovni

NEJVĚTŠÍ DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY

 ■ Aktuální informace o činnosti skupiny jsou dostupné na www.
lokalnipolitika.cz.
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