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Jak vznikla Opoziční smlouva? Jaká byla role Václava Havla, Miloše Zemana, Václava Klause, Josefa Luxe či Jana Rumla? Z čeho se zrodila krize
v České televizi a jaké byly její důsledky? Existují
zahraniční analogie Opoziční smlouvy? Vedlo
spojenectví ČSSD a ODS z let 1998–2002 k deformaci či tunelování demokracie? Proč se česká
politika barbarizovala?
Čtivá práce známého politologa je pokračováním
jeho předchozí knihy Éra nevinnosti. Česká politika 1989–1997. Autor zde mapuje důležitý předěl
v dějinách české politiky, spojený s kontroverzní
Opoziční smlouvou, a nabízí pronikavou analýzu
klíčových událostí této doby. Text doplňují dobové
fotografie, které dokreslují specifickou atmosféru let
1998–2002.

„Opoziční smlouva je další produkt Klausova pojmového kejklířství… Prostě ryzí základ uzavřeného
politického systému. Vedoucí úloha jedné strany, kterou jsme měli za komunismu, by byla nahrazena
vedoucí úlohou stran dvou.“ – Václav Havel
„V každé zemi s menšinovou vládou existuje nějaká forma dohody s opozicí neboli opoziční smlouva.
Jestli všech stran, nebo jen části, jestli jde o dohody organizované zespoda nebo shora, panem
králem nebo královnou či prezidentem, to jsou technické maličkosti.“ – Václav Klaus
„Mám-li s odstupem let hodnotit opoziční smlouvu, myslím si, že byla pro obě zúčastněné strany
pozitivní…“ – Miloš Zeman

O AUTOROVI
LUBOMÍR KOPECEK (*1975) je docentem politologie na Fakultě
sociálních studií Masarykovy univerzity. Věnuje se hlavně české politice a
srovnávací politologii.
Je autorem nebo spoluautorem řady knih, mimo jiné Politické strany
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of Political Parties (Farnham 2010), Éra nevinnosti. Česká politika
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NAPSALI O PŘEDCHOZÍ KNIZE ÉRA NEVINNOSTI
„Kromě fundovanosti a preciznosti nechybí textu další
důležitá věc: autor se nebojí dávat věci do zdánlivě zapomenutých a zapomenutelných kontextů. Víc než prospěšná práce!“
Jakub Železný,
v anketě Lidových novin Kniha roku 2010

„Nová, autorsky zralá kniha Lubomíra Kopečka nepostrádá kvalitu ani ambici a bezesporu se na několik příštích let
stane nepostradatelnou učebnicí pro studenty politologie,
soudobé historie a dalších sociálních věd.“
Ladislav Cabada,
Středoevropské politické studie č. 4, 2010

DALŠÍ KNIHY AUTORA

„Lubomír Kopeček napsal skvělou knihu, jaká na českém knižním trhu dosud chyběla. Jeho Éra nevinnosti je
prací vyváženou, výborně koncipovanou a především
originální, jak napovídá již její titul. Vyhýbá se běžným
výkladovým klišé a poutavě líčí éru, kdy česká politika
teprve hledala svoji podobu, se všemi jejími tehdejšími
nedostatky i přednostmi…“
František Mikš,
šéfredaktor časopisu Kontexty

PRO VÍCE INFORMACÍ:
HANA FERTIGOVÁ
TEL.: 545 211 015
E-MAIL: distribuce@barrister.cz
Barrister & Principal, o. p. s., Martinkova 7, 602 00 Brno, www.barrister.cz,
tel.: 545 211 015, e-mail: obchod@barrister.cz

