
mediální gramotnosti. Je spoluautorem (s Artem Siverblattem) 
monografie Mediální gramotnost. Jak rozumět obsahům médií. V 
současné době dokončuje projekt “Český novinář v komparativní 
perspektivě” podporovaný GAČR. Je členem redakčních rady 
odborných časopisů, Central European Journal of Communication, 
Mediální studia, Media Transformations.

Příspěvek: Kyberprostor jako zbraň a „terapie“ pro akcentované 
osobnosti 

Michael Skřivan
pracuje v oblasti médií a marketingu. Podílel se na několika projektech 
v oblasti sociálních sítí a působí jako konzultant na volné noze.

Příspěvek: Vnímání politických kampaní mladými lidmi

Jan Klesla
dříve působil jako ekonomický redaktor a editor Hospodářských 
novin se zaměřením na IT, právo a investice. Zvláště se věnoval 
telekomunikacím a jejich regulaci. Nyní je ve funkci zástupce 
vedoucího ekonomické rubriky Lidových novin, kde se věnuje 
ekonomickým a hospodářským tématům

Petra Vejvodová
je odborná asistentka na Katedře politologie FSS MU. Absolventka 
politologie a mezinárodních vztahů na FSS MU. Doktorské studium 
na politologii absolvovala s prací zaměřenou na mezinárodní 
spolupráci neonacistů v Evropě. Odborně se zaměřuje na 
problematiku politického extremismu a radikalismu v Evropě, 
jejich prevenci, na procesy radikalizace vedoucí k násilnému 
extremismu a deradikalizace, a v neposlední řadě se také věnuje 
bezpečnostní politice. Je autorkou či spoluautorkou řady odborných 
textů, pravidelně se účastní mezinárodních politologických a 
kriminologických konferencí a je členkou Radicalization Awareness 
Network a European Expert Network on Terrorism Issues.

Příspěvek: Nová média jako nástroj šíření propagandy

Jakub Fučík
v letech 2007 – 2010 absolvoval bakalářský obor Mezinárodní 
vztahy a Bezpečnostní a strategická studia a v letech 2010 – 2012 
magisterský obor Mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních studií 
Masarykovy univerzity v Brně. Zde taktéž působí jako doktorand 
na katedře Mezinárodních vztahů a Evropských studií. Současně 
v letech 2009 – 2015 vystudoval magisterský obor Právo a právní 
věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od února 
2016 působí jako akademický pracovník na Centru bezpečnostních 
a vojenskostrategických studií Univerzity obrany. Odborně se 
zaměřuje na výzkum tzv. vojenských revolucí, strategické kultury a 
strategického významu vesmíru a kyberprostoru.

Příspěvek: Kybernetické hrozby pro státní instituce

Jiří Skuhrovec
vystudoval ekonomii a informatiku, živí ho práce s daty. V rámci 
neziskového spolku EconLab a sesterské firmy Datlab vede tým, 
který sbírá a analyzuje informace o veřejných zakázkách, evropských 
dotacích, insolvencích a dalších radostných věcech. Vede vývoj 
projektů VšechnyZakázky.cz,PolitickéFinance.cz a zIndex.cz, píše 
protikorupčně orientované analýzy s přesahem do seriózního 
ekonomického výzkumu na domovské FSV UK.

Příspěvek: Digitální technologie jako cesta k větší transparentnosti

Tomáš Rezek
je analytik Výzkumného centra AMO se specializací na kybernetickou 
bezpečnost a business intelligence. Vystudoval mezinárodní obchod 
a komerční komunikace na Vysoké škole ekonomické v Praze. Na 
VŠE se rovněž účastnil programu Honors Academia, navazujícího 
programu magisterského studia s ekonomickým zaměřením pro 
vynikající studenty a profesionály. Uskutečnil stipendijní studijní pobyt 
na University of Edinburgh se zaměřením na mezinárodní obchod a 
matematické programování. Od roku 2009 pracoval jako konzultant 
pro mezinárodní poradenskou společnost v oboru informačních 
technologií se zaměřením na finanční instituce. Zaměřuje se na 
problematiku datových skladů a jejich zabezpečení. V roce 2015 
obhájil dizertační práci v rámci doktorského studia na Univerzitě 
Karlově v Praze s tématem Kybernetický terorismus jako hrozba pro 
bezpečnostní politiku Spojených států. Poslední dva roky působí jako 
projektový manažer pro mezinárodní projekty v oddělení datových 
skladů významné české banky.

Příspěvek: Technologie jako hrozba?

Alena Macková
je výzkumnou pracovnicí na Mezinárodním politologickém ústavu 
a na Institutu pro výzkum dětí, mládeže a rodiny na FSS MU, kde 
vystudovala sociologii a politologii, a výzkumnou pracovnicí na 
Institutu sociologických studií na FSV UK. Mezi její akademické zájmy 
patří zejména politická komunikace v nových médiích a aktivismus 
a občanská angažovanost a jejich projevy v nových médiích. V 
současnosti pracuje na evropském výzkumném projektu, v jehož 
rámci se zabývá participací a aktivním občanstvím mladých lidí.

Zdeněk Jirsa
je projetkový manažer neziskové organizace Demagog.cz.  
V projektu začal v roce 2012 jako stážista a později se více zapojil do 
dalších aktivit spojených především s grantovými projekty. V současné 
době je zodpovědný za administrativní záležitosti projektu, grantové 
žádosti a reprezentuje projekt v rámci mezinárodní factcheckové 
komunity.

Příspěvek: Podpora demokracie „zdola“

Pavel Šafr
je český novinář, komentátor a dlouholetý šéfredaktor novinových i 
časopiseckých titulů. Byl šéfredaktorem Lidových novin, Mladé fronty 
DNES, ředitelem skupiny Blesk a Reflexu. Nyní působí jako šéfredaktor 
v internetovém deníku Svobodné fórum.

Příspěvek: Média pod tlakem

Vladimír Škultéty
se kromě scenáristiky (např. Comeback, Ulice   TV Nova) živil jako 
asistent režie na celovečerních filmech (Perfect Days – Alice Nellis, 
Zoufalci – Jitka Rudolfová, Piko – Tomáš Řehořek, Anglické Jahody 
– Vladimír Drha), seriálech (Loves in Prague – Shin Woo chul, Kim 
Hyung shik) a reklamách. Pracuje jako castingový režisér reklam a 
filmů, herec, režisér propagačních videí a dokumentárních filmů 
(Mánes na vodě). V současnosti pro internetovou televizi Stream s 
Jiřím Maryškem natáčí jako režisér a spoluautor scénáře satirický 
pořad Kanál Maryško (dříve Zprávy s Jiřím Maryškem), kde se snaží 
kriticky a sarkasticky glosovat světové i domácí dění.

Příspěvek: Renesance politické satiry
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NOVINY, MAGAZÍN INDEX A EURACTIV.CZ VÁS ZVOU NA KONFERENCI: DIGITÁLNÍ REVOLUCE A DEMOKRACIE.

8:30 - 9:00 – REGISTRACE  
9:00 - 9:15 – ZAHÁJENÍ, ÚVODNÍ SLOVO

9:15 - 10:15 – KEYNOTE SPEECH

Tobias Wangermann
(Konrad Adenauer Stiftung) 

------------------------------------------------------------
10:15 - 10:30 – COFFEE BREAK

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

10:30 - 12:00

Panel 1: Digitální revoluce v politice

Moderátor: Otto Eibl
(Fakulta sociálních studií MU)

Frank Niebuhr
(CDU)

Miloš Gregor 
(Fakulta sociálních studií MU)

Petr Kolman
(Právnická fakulta MU)

Jaromír Volek 
(Fakulta sociálních studií MU)

Michael Skřivan
(PR konzultant)

------------------------------------------------------------
12:00 - 13:30 – OBĚD

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

13:30 - 15:00

Panel 2: Nové možnosti a hrozby pro demokracii

Moderátor: Jan Klesla
(Lidové noviny)

Petra Vejvodová
(Fakulta sociálních studií MU)

Jakub Fučík 
(Univerzita obrany, Brno)

Jiří Skuhrovec 
(Fakulta sociálních věd UK)

Tomáš Rezek 
(AMO)

------------------------------------------------------------
15:00 - 15:15 – COFFEE BREAK

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

15:15 - 16:45

Kulatý stůl: 
Zkvalitní nové technologie demokracii?

Moderátor: Alena Macková 
(Fakulta sociálních studií MU)

Zdeněk Jirsa 
(Demagog.cz)

Pavel Šafr
(Svobodné fórum)

Vladimír Škultéty  
(Kanál Maryško – Stream.cz)

Tobias Wangermann
(Konrad Adenauer Stiftung)

------------------------------------------------------------
16:45 - ZÁVĚR KONFERENCE

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

lety 2012 a 2015 vedl oddělení manažerského poradenství. Od roku 
2015 vede projektový tým zaměřující se na problematiku digitalizace 
a technologií.

Příspěvek: Německá zkušenost s novými technologiemi

Otto Eibl
vystudoval politologii (dizertační práce na téma Issues v české 
politice) na Katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy 
univerzity, kde působí jako odborný asistent. Zde vyučuje kurzy s 
tematikou politické komunikace a politického marketingu. Do těchto 
oblastí také soustředí svůj badatelský zájem. V rámci Mezinárodního 
politologického ústavu zkoumá zejména politické značky, jejich 
obsahy a procesy, kterými jsou utvářeny a udržovány, umisťování 
politických témat v politickém prostoru a komunikační a marketingové 
strategie politických stran v rámci předvolebního období i mimo ně.

Frank Niebuhr
je odborníkem na vnitřní řízení politických stran. V současné době 
pracuje jako pověřenec pro vztahy s členskou základnou v CDU. 
Zároveň řídi proces reformy strany „Moje CDU 2017“. Mezi lety 2000 
a 2007 pracovat jako vedoucí kanceláře generálního tajemníka 
CDU.  Předtím působil v centrále CDU na pozici referenta pro životní 
prostředí a energetickou politiku a referenta pro oblast pracovního 
trhu a sociální politiky.

Příspěvek: Modernizace tradičních politických stran – případ CDU

Miloš Gregor
absolvoval magisterský stupeň politologie na Fakultě sociálních 
studií Masarykovy univerzity, kde v současnosti dokončuje doktorské 
studium a zároveň přednáší. Hlavním polem jeho výzkumného zájmu 
je především politický marketing, branding v politice či propaganda. 
Teritoriálně se věnuje zejména USA a České republice. Zkušenost 
má jak s výzkumy kampaní v ČR, tak s jejich realizací. Pro iDnes.cz 
komentuje současné předvolební klání v USA.

Příspěvek: Nová média ve volebních kampaních – případ USA

Petr Kolman
je vysokoškolský pedagog  PrF MU v Brně (obor správní právo), mj. 
člen rozkladové komise ÚOHS, člen rozkladové komise ČNB a člen 
legislativní komise Rady Jihomoravského kraje. Autor více než 300 
článků v odborném i populárním tisku. Mezi jeho hlavní specializace 
patří právo na informace, správní řízení, veřejné zakázky a tématika 
územní samosprávy. Je členem redakční rady recenzovaného 
časopisu Veřejné zakázky a PPP projekty. Pro Ústav práva a právní 
vědy o.p.s. externě vypracovává posudky na práce studentů.
 
Příspěvek: Legislativní změny ve správním právu spojené  
s digitální revolucí

Jaromír Volek
působí na Fakultě sociálních studií Masarykovy university, kde se 
zabývá teorií masové komunikace, kritickými teoriemi médií, analýzou 
chování mediálních publik a výzkumem novinářské profese. Od roku 
2013 je členem mezinárodního týmu DIMLE (Digital International 
Media Literacy eBook Project), který se zabývá podporou rozvoje 

Tobias Wangermann
se narodil v Lipsku v roce 1963. Studoval německou literaturu, dějiny 
umění a pedagogiku v Greifswaldu, Berlíně a Essenu. Pro Nadaci 
Konrada Adenauera pracuje od roku 1996. Nejprve zde zastával 
funkci výzkumného pracovníka pro oblast politického vzdělávání a 
poté od roku 2004 působil jako konzultant v oblasti politologie. Mezi 


