
Vážení přátelé, 
 
Nadační fond Josefa Luxe vyhlásil v roce 2009 soutěž o Cenu Josefa Luxe. Její periodicita je dvouletá, 
druhý ročník proto připadá na rok 2011. Soutěže se mohou zúčastnit vysokoškolští studenti a 
doktorandi, kteří do 30. 6. 2011 odevzdají originální badatelské odborné práce z oborů historie, 
politologie nebo sociologie v rozsahu 40-70 normostran, vztahující se k tématu soutěže.  
 
Práci je nutno odevzdat i v elektronické podobě. 
 
Do soutěže není možno přihlásit dvakrát tutéž práci. 
 
 
Téma: Transformace české společnosti po roce 1989 a rozvoj demokracie do současnosti.  
 
Do soutěže se mohou přihlásit práce zaměřené na složitost přechodu k demokracii vzhledem k utváření 
etických, duchovních, sociálních a ekonomických pravidel a hodnotových kriterií. Dále na vytváření 
pluralitního stranického systému v 90. letech minulého století a na postupnou krystalizaci tří základních 
proudů – konzervativně liberálního, sociálně demokratického a křesťansko demokratického, jež se staly 
ideovou oporou obnovené demokracie v českých poměrech.  
 
V neposlední řadě vhodným tématem bude rozvoj občanské společnosti ve všech jejích dimenzích a 
vztah mezi občanskou sférou a politikou. K tomu patří též vzájemná komunikace politických stran a 
komunikace mezi politickými stranami a veřejností, jakož i realizace politických teorií v praxi. Zaměřit se 
lze i na specifické společenské a politické fenomény, jako je veřejné mínění a důvěra občanů v politické 
instituce. K tématu patří i mediální reflexe politických záměrů a kroků a její etický rozměr. Role P.R. v 
politice ČR po roce 1989 a proces formování společenského vědomí.  
 
Cena Josefa Luxe bude provázena příspěvkem pro vítěze ve výši 50 000 Kč.  
 
Porota 
 
Odevzdané práce budou hodnotit tito porotci: 
 
Předseda poroty: 
Jan Sokol (FHS UK) 
 
Členové: 
Vladimíra Dvořáková (FMV VŠE), Tomáš Halík (FF UK), Lubomír Mlčoch (FSV UK), Michal Pehr (MÚ 
AV ČR), Eva Rolečková (SR NFJL), Jaroslav Šebek (HÚ AV ČR), Jiřina Šiklová (FF UK), Oldřich Tůma 
(ředitel ÚSD AV ČR) 
 
Práce splňující uvedená kriteria je třeba poslat do 30. 6. 2011 spolu s přihláškou, v níž bude 
uvedeno jméno, adresa, fakulta, obor a ročník studia a podepsané prohlášení, že se jedná o 
původní odbornou práci. Přihlášku je třeba poslat na adresu:  
 
Irena Sargánková 
Modletínská 2 
100 00 Praha 10 
 
Dotazy a žádosti o doplnění informací je možno zasílat na tyto e-mailové adresy:  



 
irena.sargankova@focolare.cz 
rolecci@volny.cz 
 
 
 
Věra Luxová        
předsedkyně SR NFJL 
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