
Mgr. et Mgr. Jiří Baroš Ph.D.
vystudoval právo na Právnické fakultě MU a politologii na Fakultě sociální 
studií  MU. V roce 2014 získal doktorát v oboru politologie. Věnuje se ze-
jména politickým ideologiím, lidsko-právním otázkám a moderní politické 
filozofii.

Doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D. 
absolvoval studium práva a v roce 2012 se stal docentem v tomto oboru. 
Působí jako asistent místopředsedkyně Ústavního soudu ČR Milady Tom-
kové a jako předseda akademického senátu Právnické fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci, kde také vyučuje. 

JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M. 
vystudoval právo na Právnické fakultě MU, v roce 2007 získal titul LL.M. 
na Central European University v Budapešti v oboru  Human Rights Law. 
V roce 2013 studoval na School of Law v New Yourku. Působí jako asistent 
soudkyně Kateřiny Šimáčkové na Ústavním soudu a jako odborný asistent 
na Katedře ústavního práva a politologie PrF MU. Věnuje se problematice 
migrace, azylu, svobodě slova a lidským pávům. 

Mgr. Hubert Smekal, M.A., Ph.D. 
absolvoval studium práva na Právnické fakultě MU a roční MA program 
„Governance and Politics of European Integration“ na Fakultě politických 
věd Universita di Bologna, kampus Forli, v Itálii. Absolvoval doktorský pro-
gram Evropská studia na Fakultě sociálních studií MU. Akademický rok 
2010/2011 strávil jako Fulbright-Masaryk Visiting Post-Doc Researcher při 
Center for Study of Law and Society na UC Berkeley. V červenci 2013 byl 
jmenován členem Rady vlády pro lidská práva a také spoluzaložil Centrum 
pro lidská práva a demokratizaci, které od roku 2012 vede. Zabývá se pře-
devším problematikou evropského práva, lidských práv a také fenomé-
nem judicializace mezinárodní politiky.

Prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D. 
vystudoval historii a ruský jazyk a literaturu na Filosofické fakultě MU  
a politologii na Fakultě sociálních studií MU. Působí jako profesor na  
katedře politologie FSS MU a vědecký pracovník Mezinárodního polito-
logického ústavu, dále pak jako místopředseda České společnosti pro 
politickou vědu. Odborně se zaměřuje na teorii nedemokratických a hyb-
ridních režimů, teorii demokratizace v kontextu vývoje politických režimů 
postkomunistických zemí, zejména Ruska a postsovětských republik, po-
stavením politologie jako akademické disciplíny a moderní českou politi-
kou.

JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M. 
studoval právo na Právnické fakultě MU a politologii na Fakultě sociál-
ních studií MU. V současné době působí jako asistent soudkyně Kateřiny  
Šimáčkové na Ústavním soudu a jako odborný asistent na Katedře ústav-
ního práva a politologie PrF MU. Odborně se zaměřuje na problematiku 
státovědy, volebního práva a lidských práv. 

Mgr. et Mgr. Ľubomír Majerčík, LL.M.
vystudoval mezinárodní vztahy a evropská studia na Fakultě sociálních 
studií MU a právo na Právnické fakultě MU. Nyní působí jako vedoucí ana-
lytického odboru Ústavního soudu ČR. Dříve zastával pozici vedoucího 
sekretariátu a tajemníka Rady vlády pro lidská práva. Působil taktéž jako 
právník u Evropského soudu pro lidská práva a v Radě Evropy. Odborně se 
věnuje zejména problematice válečných zločinů a lidským právům.  

Doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
vystudoval historii a politologii na Filosofické fakultě a Fakultě sociálních 
studií Masarykovy univerzity. Od července 2012 působí je ředitel Meziná-
rodního politologického ústavu. Odborně se zaměřuje na problematiku 
komparativní politologie, zejména na srovnávání politických a stranických 
systémů evropských zemí, na výzkum soudobých dějin a na problematiku 
utváření a vývoje moderní masové politiky ve střední Evropě. 
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Alena Falathová, M.E.S.
vystudovala evropská studia v Centru pro studium evropské integrace 
při Univerzitě v Bonnu. Přes deset let působí v neziskovém sektoru, kde 
se věnuje občanskému vzdělávání a otázkám dobrého vládnutí. Působila  
v Asociaci pro mezinárodní otázky a think-tanku Evropské hodnoty.  
V době českého předsednictví v EU zastávala pozici liaison officer na 
Úřadu vlády České republiky. Od roku 2010 pracuje jako projektová  
manažerka v Konrad-Adenauer-Stiftung. 

Mgr. Pavel Dufek, Ph.D.
vystudoval politologii na Fakultě sociálních studií MU, kde v současnosti 
působí jako odborný asistent na katedře politologie. Odborně se zaměřuje 
na soudobou politickou filosofii, zejména teorie spravedlnosti, koncepty v 
politické filosofii, její metodologické a metateoretické předpoklady, filoso-
fické zdůvodnění lidských práv a normativní aspekty evropské integrace.

Doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D.
vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, kde v roce 2001 získal doktorát. 
V roce 2006 se habilitoval v oboru politologie. V současnosti působí jako 
vedoucí Katedry politologie a sociologie na PrF UK. Je rovněž tajemníkem 

Stálé komise Senátu Parlamentu ČR pro Ústavu ČR a parlamentní proce-
dury, členem pracovní komise Legislativní rady vlády pro veřejné právo  
I. Odborně se zabývá ústavním právem a zákonodárnou mocí.

Mgr. et Mgr. Michal Mochťak
absolvoval magisterské studium politologie a bezpečnostních a strategic-
kých studií na Fakultě sociálních studií MU, kde pokračuje v doktorském 
studiu politologie. Odborně se zaměřuje především na problematiku hyb-
ridních režimů a jejich demokratizaci, volební násilí a výzkum konfliktů.  
V současnosti pracuje jako výzkumník Mezinárodního politologického ústa-
vu v rámci skupiny Demokracie a demokratizace a jako odborný pracovník 
na Katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. 

Mgr. Petra Kuchyňková Ph.D.
vystudovala magisterské studium oboru mezinárodní vztahy a evropská 
studia na Fakultě sociálních studií Masarykovi univerzity. Doktorát získala v 
oboru politologie v roce 2010 na téže fakultě. Působí jako odborná asistent-
ka na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS. Od roku 2008 
působí také jako asistentka a poradkyně europoslance Hynka Fajmona. Od-
borně se zajímá o problematiku Ruské federace, energetické bezpečnosti, 

politik v EU, či integrace a rozšiřování ES/EU.  

JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.
absolvoval studium práva na Právnické fakultě MU a politologie na Fakul-
tě sociálních studií MU. Působí jako generální sekretář Ústavního soudu 
ČR a jako odborný asistent na Katedře mezinárodních vztahů a evrop-
ských studií FSS MU a na Katedře mezinárodního a evropského práva  
PrF MU. Mezi roky 2001 a 2002 pracoval v kanceláři veřejného ochránce 
práv. Odborně se zabývá judicializací mezinárodní politiky, ozbrojenými 
konflikty v mezinárodních vztazích po skončení studené války a proble-
matikou lidských práv. 

JUDr. Eliška Wagnerová,  Ph.D.
vystudovala právo na Právnické fakultě UK, kde získala magisterský titul  
a pokračovala v navazujícím doktorském studiu oboru politologie na Filo-
sofické fakultě MU. Dlouhodobě působila jako soudkyně Ústavního sou-
du ČR (2002-2012) a také jako soudkyně a předsedkyně Nejvyššího soudu 
ČR. Nyní je členkou Senátu ČR za Brno město. Je členkou řady vědeckých  
a správních rad. Hlavním polem jejího zájmu je problematika lidských 
práv. Věnuje se taktéž ústavním systémům evropských zemí a tranzici 
právních řádů ve střední Evropě po roce 1989. 


