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Srdečně Vás zveme na představení knihy o výsledcích výzkumu mezinárodních
zájmových skupin. Na akci budu přítomni všichni tři editoři (Jürgen Grote, Achim Lang a
Volker Schneider). Upozorní na současný výzkum formování a uplatnění skupinových zájmů
stejně jako představí cesty vývoje tohoto směru výzkumu v minulém století – od státně
korporatistických vizí a skutečností přes pluralistické teorie a praxe až k neo-korporatistickému
zprostředkovávání zájmů a nejnovějším příspěvkům myšlenkové školy policy analysis.
Toto setkání, konané pod záštitou vedoucího Centra pro sociální a ekonomické strategie
Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy prof. Martina Potůčka, osvětlí také místa a osoby,
které ovlivnily moderní výzkum zprostředkování zájmů v podmínkách rostoucí globalizace a
europeizace. Hlavně se však zaměří na otázku, do jaké míry internacionalizace ovlivnila
strategie, chování a struktury etablovaných systémů zprostředkování zájmů na národní úrovni.
Během posledních několika desetiletí prodělaly politické systémy ve vyspělých
průmyslových společnostech bouřlivý vývoj. Globalizace a liberalizace trhů – částečně
poháněna revolucí komunikačních technologií – se prolínala s bezprecedentní mobilitou
kapitálu, zboží a služeb, stejně jako se zvyšující se závislostí národních politik na politických a
ekonomických procesech mimo dosah jejich bezprostřední kontroly. Ačkoliv tyto změny
nezpečetily konec národního státu, jak předpokládaly některé varovné úvahy, nepochybně
transformovaly struktury politické moci. Důležitou otázkou je, jak tato hluboká strukturální
změna ovlivnila politický subsystém institucionálního zprostředkování zájmů.
Autoři se při sledování této otázky opírají o koncept kolektivní akce a uplatňují také
nejnovější pohledy teorie organizace, evoluční teorie a teorií komplexní adaptace. Jedním
z nejdůležitějších příspěvků této nové publikace je systematické užívání výzkumných technik
empirické síťové analýzy. V analýze několika klíčových sektorů - jako například chemického
průmyslu a sektoru informačních a komunikačních technologií, v knize jsou také kapitoly
o mlékárenském a automobilovém průmyslu - autoři důsledně využívali identické dotazníky.
Jsou tedy v pozici, kdy mohou představit sektorové institucionální systémy zprostředkování
zájmů ve formě síťově-analytických grafů a vizuálních prezentací, které nebyly dosud nikdy
k dispozici. Autoři představí empirické výsledky, které získali vyhodnocením stovek interview
s výkonnými řediteli průmyslových svazů v USA, Velké Británii, Německu, Švýcarsku a
Rakousku.

Po prezentaci bude prostor pro diskusi. Zeptáme se, zda končí doba, kdy byla
organizovaným zájmům připisována klíčová role ve vládnutí ve vysoce industrializovaných
zemích, případně co může nabídnout výzkum skupinových zájmů pro teoretické porozumění
procesům vládnutí a jaké může být jeho praktické využití v zemích jako je Česká republika.

