
Eliška Wagnerová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity 
Karlovy a v roce 1977 složila advokátní zkoušku.  Postgraduální 
doktorské studium absolvovala na katedře politologie Masarykovy 
univerzity v Brně. V roce 1996 se stala soudkyní Nejvyššího soudu 
ČR, kde v letech 1998 –2002 působila jako předsedkyně. V letech 
2002–2012 zastávala pozici soudkyně a místopředsedkyně 
Ústavního soudu ČR. Wagnerová byla také členkou Legislativní 
rady vlády ČR a pedagogicky působila na Právnické fakultě UP 
v Olomouci v oboru srovnávací ústavní systémy a na Fakultě 
sociálních studií MU. V roce 2012 byla zvolena senátorkou.  
Odborně se věnuje problematice lidských práv, parlamentarismu 
a ústavních systémů. 

Jan Kysela 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 
procedury, členem pracovní komise Legislativní rady vlády pro 
veřejné právo I. Napsal knihy o dvoukomorových parlamentech, 
zákonodárné delegaci, právu na odpor a ústavní teorii. 

Jan Wintr je absolventem oboru právo na Právnické fakultě 
Univerzity Karlovy a historie a politologie na Filozofické 
fakultě tamtéž. V roce 2014 se na téže univerzitě habilitoval  
v oboru teorie, filozofie a sociologie práva.. Od roku 2004 se 
na Univerzitě Karlově věnuje pedagogické činnosti. Mezi oblasti 
jeho odborného zájmu patří interpretace práva, tvorba práva, 
parlamentní kultura a ústavní soudnictví. Od roku 2012 je členem 
Rady České tiskové kanceláře  a od roku 2014 členem Legislativní 
rady vlády.

Marian Kokeš je absolventem oboru Právo a právní věda 
na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a politologie  
a mezinárodní vztahy a evropská studia na Fakultě sociálních 
studií tamtéž. V roce 2014 ukončil na PrF MU doktorské studium v 
oboru Teoretické právní vědy. V současnosti pedagogicky působí 
jako odborný asistent na Katedře ústavního práva PrF Univerzity 
Palackého v Olomouci. Mezi oblasti jeho odborného zájmu patří 
např. ústavní soudnictví, lidská práva, zákonodárství či politické 
strany. Od roku 2006 současně působí jako asistent na Ústavním 
soudu ČR, v současnosti u ústavního soudce Vojtěcha Šimíčka.

Pavel Molek vystudoval právo a právní vědu na Právnické 
fakultě MU, LL.M. program Law in European and Global Context 
na Katolické univerzitě v Lisabonu a dvouobor politologie/
mezinárodní vztahy a evropská studia na Fakultě sociálních studií 
MU. V současnosti působí jako docent na Katedře ústavního 
práva a politologie Právnické fakulty MU. Byl asistentem soudce 
na Nejvyšším správním soudě a poté asistentem soudkyně na 
Ústavním soudu. Odborně se zabývá otázkami demokratizace a 
lidských práv.



MEZINÁRODNÍ POLITOLOGICKÝ ÚSTAV MASARYKOVY UNIVERZITY, FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ MU, KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG – ZASTOUPENÍ V ČR, 

KATEDRA ÚSTAVNÍHO PRÁVA A POLITOLOGIE PRF MU VÁS ZVOU NA KONFERENCI: PŘÍMÁ DEMOKRACIE.

9:00 – PREZENCE ÚČASTNÍKŮ KONFERENCE 

9:15 – ZAHÁJENÍ 

Moderátorka: Eliška Wagnerová 

9:30 - 10:30

Referendum jako součást 
české ústavní politiky

Jan Kysela  
PrF UK Praha

10:00 - 10:30

Forma a právní síla závazného výsledku 
referenda a otázky z referenda vyloučené

Jan Wintr 
PrF UK Praha

------------------------------------------------------------

10:30 - 10:45 – DISKUZE

10:45 - 11:00 – PŘESTÁVKA

------------------------------------------------------------

11:00 - 11:30

Referendum: nástroj posílení demokracie, 
anebo populismu?

Marian Kokeš 
PrF UP Olomouc

11:30 - 12:00

O otázkách přípustných a nepřípustných, 
aneb ptejte se mě, na co chcete...?

Pavel Molek 
PrF MU Brno

------------------------------------------------------------

12:00 - 12:30 – DISKUZE

12:30 - 13:15 – OBĚD (FORMOU RAUTU)

------------------------------------------------------------

13:15 - 13:45

Uplatňovanie priamej demokracie v SR, 
cesta plná prekážok

Peter Kresák 
PrF UK Bratislava

13:45 - 14:15

Místní referendum v judikatuře 
správních soudů

Tomáš Langášek

14:15 - 14:45

Fungování referenda na lokální úrovni

Stanislav Balík  
FSS MU Brno

14:45 - 15:15

Referenda v Evropě

Marek Antoš
PrF UK Praha

------------------------------------------------------------

15:15 - 16:00 – DISKUZE

16:00 – PLÁNOVANÝ ZÁVĚR KONFERENCE

------------------------------------------------------------

Peter Kresák absolvoval studium na Právnické fakultě Univerzity 
Komenského v Bratislavě, kde se v roce 1991 se habilitoval 
na docenta v oboru státní právo. Podílel se na tvorbě ústavy 
Slovenské republiky a Ústavy České a Slovenské Federativní 
republiky. V roce 1992 působil jako soudce československého 
ústavního soudu. V letech 1998-2002 byl poslancem Národní 
rady Slovenské republiky.  Zastupoval Slovensko u Evropského 
soudu pro lidská práva. V letech 2005-2012 byl vedoucím 
Zastupitelského úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky na 
Slovensku. Absolvoval řadu zahraničních výzkumných pobytů.  
Pedagogicky působí na Právnické fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislavě, kde zastává funkci vedoucího katedry Ústavního 
práva. Zároveň pracuje jako poradce veřejné ochránkyně práv SR.

Tomáš Langášek je absolventem Právnické fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze. Na Central European University v Budapešti 
získal diplom LL.M. v oboru srovnávacího ústavního práva.  
V letech 2001-2003 působil v Kanceláři veřejného ochránce 
práv a zabýval podněty dovolávajícími se ochrany základních 
práv a svobod, nejčastěji v oblasti vězeňství, ústavní a ochranné 
výchovy a sociálně-právní ochrany dětí. V letech 2002-2005 
byl členem Výboru pro zabránění mučení a jinému nelidskému 
nebo ponižujícímu zacházení nebo trestání při Radě vlády 
České republiky pro lidská práva; v této Radě působil v letech 
do roku 2010 též jako stálý zástupce členky Rady. Od roku 
2003 téměř deset let působil u Ústavního soudu, nejprve jako 
asistent předsedy, později jako vedoucí analytického odboru  
a od roku 2009 jako generální sekretář Ústavního soudu. V letech 
2009-2013 byl členem Rady Justiční akademie a od roku 2010 
je zastupujícím členem Správní rady Agentury Evropské unie 
pro základní práva. V březnu 2013 se stal soudcem Nejvyššího 
správního soudu.

Stanislav Balík vystudoval obory historie a politologie na  
Filosofické fakultě a Fakultě sociálních studií Masarykovy 
univerzity v Brně. Doktorát získal v oboru politologie a v roce 
2008 se habilitoval v témže oboru na Fakultě sociálních studií. 
V současnosti působí jako vedoucí Katedry politologie FSS  
a od roku 2015 také jako předseda a člen Akademického senátu 
MU. Odborně se zajímá o moderní českou politiku, komunální 
politiku a nedemokratické režimy. Stanislav Balík je autorem řady 
odborných článků a knih např. Teorie a praxe nedemokratických 
režimů, Politický systém českých zemí 1848-1989 a další. 

Marek Antoš vystudoval právo na Právnické fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze a politologii na Fakultě sociálních věd UK. Je také 
absolventem Central European University v Budapešti, kde získal 
titul LL.M. v oboru srovnávacího ústavního práva (Comparative 
Constitutional Law), a rok pobýval i na Stockholm University. Od 
roku 2007 působí jako odborný asistent na Právnické fakultě 
UK, kde vyučuje zejména ústavní právo a státovědu. Odborně 
se věnuje například ústavním problémům politického systému, 
volbám a volebnímu právu či financování politických stran ve 
vazbě na úroveň vnitrostranické demokracie.


