
  

 

 

 

Tisková zpráva 

 

3. ročník mezinárodní konference o populismu 

„Současný populismus v Evropě a role médií“ 
 

22. – 23. května 2017 se uskuteční 3. ročník mezinárodní konference o populismu „Současný 

populismus v Evropě a role médií“. V těchto dnech se v Praze setká přes 70 badatelů z více než 20 

evropských zemí a někteří přední myslitelé z oblasti politických a sociálních věd, aby společně 

diskutovali nad příčinami úspěchu současného populismu v Evropě a jeho propojeností s mediálním 

prostorem. 

Radikalizace a rozšíření populismu představuje jednu z výzev, kterým musí evropské liberální 

demokracie čelit. Abychom porozuměli dynamice populistického chování, je důležité pochopit, jakým 

způsobem populisté v současnosti využívají (a zneužívají) takzvanou uprchlickou krizi, geopolitické výzvy, 

terorismus, ekonomické a sociální nerovnosti ve společnosti a jak k tomuto využívají pomoci nejen 

bulvárních médií. Důležitým aspektem současného populismu je právě jeho provázanost s mediálním 

prostorem, ať už tím mainstreamovým či alternativním, což může vést ke stále rostoucímu vlivu médií na 

politické dění. Konference přinese komparativní analýzy rétoriky a aktivit jednotlivých populistických 

uskupení v Evropě v mediích, či jejich využívání nových sociálních sítí. Zvláštní pozornost bude věnována 

roli médií během Brexitu, nástupu Donalda Trumpa ve Spojených státech a mediální rétorice režimů 

neliberální demokracie v Polsku a Maďarsku. 

Během konference vystoupí se svými příspěvky přední experti na populismus – profesorka Nadia 

Urbinati (Columbia University, New York), která bude mluvit o populismu v éře „posluchačské 

demokracie“; profesor Hanspeter Kriesi (European University Institute, Florencie) se bude zabývat 

výzvami současného populismu; profesor Wolfgang Merkel (Wissenschaftszentrum für Sozialforschung, 

Berlín) bude hovořit o rozdílech mezi populismem na západě a východě Evropy. 



  

 

 

Konference je rozdělena do 11 panelů. Během prvního dne se příspěvky budou zaměřovat na teoretické 

přístupy k populismu a rolí médií v otázce Brexitu. Večer pak bude následovat panelová diskuze předních 

novinářů ze středoevropských zemí, kteří budou debatovat nad jejich vnímáním vztahu populismu a 

médií. Druhý den konference přinese množství případových a komparativních studií jednotlivých 

populistických uskupení, jejich rétoriky, působení v mediálním prostoru a využívání nových sociálních 

médií.  

Konference je organizována Institutem mezinárodních studií na Fakultě sociálních věd Univerzity 

Karlovy, pražskou kanceláří Heinrich-Böll-Stiftung a Goethe-Institutem. Záštitu nad konferencí převzal 

rektor Karlovy Univerzity v Praze, profesor Tomáš Zima. V příloze naleznete podrobnější informace o 

hlavních řečnících, stejně jako kompletní program. 
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Webové stránky konference: http://populism.fsv.cuni.cz/ 
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Hlavní řečníci 

  

Nadia Urbinati (Columbia University, New York) 

Nadia Urbinati je politická teoretička, která se zabývá současným politickým 
myšlením a teorií demokracie. Doktorát získala na European University Institute 
ve Florencii. Před svým působením na Kolumbijské univerzitě vyučovala na New 
York University, University of Pennsylvania a na Pricentonu. Na Kolumbijské 
univerzitě vede seminář o politickém a sociálním myšlení a workshop na téma 
politika, náboženství a lidská práva. Urbinati je také spolueditorkou časopisu 
Constellations: An International Journal of Critical and Democratic Theory. Jejím 
nejznámějším dílem je kniha Democracy Disfigured (Harvard University Press 
2014) 

  

  

Hanspeter Kriesi (European University Institute, Florence) 

Hanspeter Kriesi je profesorem komparativní politologie na EUI ve Florencii. 
Doktorát ze sociologie získal v roce 1976 na univerzitě v Curychu, kde se v roce 
1980 habilitoval ve stejném oboru. V roce 1984 se stal profesorem politického 
chování na univerzitě v Amsterdamu, v letech 1988-2002 působil jako profesor 
komparativní politologie na univerzitě v Ženevě a v letech 2002-2012 na stejné 
pozici v Curychu. Od roku 2012 je držitelem Stein Rokkan Chair v komparativní 
politologii na European University Institute ve Florencii. Mezi jeho vědecké zájmy 
patří komparativní politologie, politické chování, sociologie, politická komunikace 
a sociální hnutí. 

  

 
Wolfgang Merkel (Berlin Social Science Center) 

Wolfgang Merkel je profesorem komparativní politologie na Humboldtově 
univerzitě v Berlíně a vedoucím výzkumného týmu „Demokracie a demokratizace“ 
v Berlínském centrum pro výzkum společenských věd (WZB). Doktorát z politologie 
získal na univerzitě v Heidelberku a v roce 1994 se stal profesorem politologie na 
univerzitě v Mohuči. V roce 2007 byl jmenován členem Braniborské akademie věd. 
V roce 2016 působil v Centru pro evropská studia na Harvardu. Mezi jeho vědecké 
zájmy patří politické režimy, proces demokratizace, politické strany a sociální 
spravedlnost. 

 


