
Habilitoval se v roce 2009 v oboru politologie na Fakultě sociálních 
studií Masarykovy univerzity v Brně. Odborně se zabývá teorií 
politiky, zejména demokratickými a nedemokratickými politickými 
režimy, politickou opozicí. Dále také politickými systémy zemí 
střední a východní Evropy, především Polska. V současnosti 
působí jako proděkan pro vědu a výzkum a pro doktorské studium 
FSV UK. 

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 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.

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. 

Tomáš Lebeda
Vystudoval politologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy 
v Praze. V současnosti je docentem politologie a vedoucím 
Katedry politologie a evropských studií na Filozofické fakultě 
Univerzity Palackého v Olomouci. Specializuje se na oblast 
voleb, volebních systémů a volebního chování. Věnuje se též 
vlivu ústavně institucionálních mechanismů na politický proces a 
oblasti komparativní empiricko-analytické politologie.

Roman Chytilek
Vystudoval politologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy 
univerzity v Brně, kde v současné době působí jako docent a 
rovněž jako proděkan pro studium. Odborně se zaměřuje zejména 
na studium volebních systémů, systémů politických stran a na 
experimentální politologii.

Michal Tóth
Vystudoval bakalářský studijní program Politologie na Fakultě 
sociálních studií MU. Nyní zde studuje v navazujícím magisterském 
studijním programu. Je členem týmu experimentální politologie při 
Mezinárodním politologickém ústavu MU. Odborně se zaměřuje na 
výzkum rozhodování v politice. 

Břetislav Dančák
Vystudoval politologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity 
v Brně. Doktorát získal v roce 2002 na Fakultě sociálních studií 
a zde se také v roce 2008 habilitoval. V letech 2004-2009 
působil jako ředitel Mezinárodního politologického ústavu MU. 

Od roku 2002 se věnuje výuce na Katedře mezinárodních vztahů 
a evropských studií MU. V letech 2008-2011 byl proděkanem 
pro zahraniční vztahy FSS MU a od roku 2011 je děkanem téže 
fakulty. Odborně se zaměřuje zejména na témata související s 
energetickou bezpečností středoevropských zemí, Ruska a USA, 
geopolitiku a transatlantické vztahy.

Ladislav Cabada
Vystudoval politologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy 
v Praze a je emeritním děkanem (2005 – 2009) Fakulty filozofické 
Západočeské univerzity v Plzni. V současnosti pracuje na Katedře 
politologie a humanitních studií Metropolitní univerzity Praha, 
kde je rovněž prorektorem pro akademický rozvoj a vedoucím 
univerzitního střediska v Plzni. Od roku 2012 je prezidentem 
Středoevropské asociace pro politické vědy (CEPSA). Zabývá se 
srovnávací politologií středovýchodní Evropy, zejména politickými 
systémy, aktéry a politickou kulturou.

Miroslav Novák
Patří mezi polistopadové zakladatele oboru politologie v českých 
zemích. Doktorát v oboru sociologie získal na Ženevské universitě 
roku 1988. V roce 2004 se stal prvním profesorem politologie na 
Univerzitě Karlově, odkud po čtvrtstoletém působení odešel na 
počátku roku 2015, ale stále se věnuje doktorským studentům. V 
letech 2006-2009 byl rektorem vysoké školy CEVRO Institut, kde 
v současné době působí jako odborný garant oboru Politologie a 
mezinárodní vztahy. Od roku 2015 přednáší také na vedlejší úvazek 
na A.R.C. v Kutné Hoře. Specializuje se na komparativní politickou 
sociologii, zejména na stranické systémy a typy demokracie.

Vladimíra Dvořáková
Působí na Katedře politologie Fakulty mezinárodních vztahů 
Vysoké školy ekonomické v Praze, zároveň je předsedkyní 
Akreditační komise, ČR. Přispěla k rozvoji tohoto vědního oboru 
a jeho mezinárodnímu zakotvení. Založila časopis Politologická 
revue, v letech 2003-2006 byla viceprezidentkou International 
Political Science Association, v současnosti je koeditorkou 
časopisu World Political Science. V roce 2009 získala cenu Pelikán 
za zásluhy o politickou kulturu a dialog (redakce časopisu Listy), v 
roce 2012 cenu Františka Kriegla za občanskou statečnost (Nadace 
Charty 77).  V současnosti se zabývá zejména výzkumem korupce.

Aleš Gerloch
Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde získal 
v roce 1978 titul doktora práv. V roce 1981 obdržel vědecký titul 
kandidát právních věd, v roce  1989 se stal docentem teorie státu a 
práva a v roce 1999 docentem teorie, filozofie a  sociologie práva. 
Od roku 2001 je profesorem pro obor teorie, filozofie a sociologie  
práva. V roce 2014 se stal prorektorem pro akademické kvalifikace 
Univerzity  Karlovy. Dále také působí jako vedoucí Katedry teorie 
práva a právních učení a vedoucí Katedry ústavního práva. V 
letech 2006 až 2014 působil jako děkan  Právnické fakulty UK. 
Provozuje  také advokátní praxi a od roku 2006 je místopředsedou 
Legislativní rady vlády. Ve  své vědecké činnosti se zaměřuje 
zejména na metodologické problémy právní vědy, problematiku 
právního státu a demokratického politického systému, působení 
práva ve společnosti, otázky ústavnosti a legislativy.
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VÁS ZVOU NA KONFERENCI: XII. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM: REFORMA ÚSTAVNÍCH INSTITUCÍ.

8:30 - 9:00 – REGISTRACE  

9:00 - 9:30 – ZAHÁJENÍ, ÚVODNÍ SLOVO

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

9:45 - 11:30

Panel 1: Politologické a právní pohledy 
na reformu ústavních institucí

Moderátor: Lubomír Kopeček
(Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity) 

Vojtěch Šimíček 
(Ústavní soud ČR)

Vít Hloušek 
(Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity)

Miloš Brunclík 
(Univerzita Karlova, CEVRO Institut)

Petr Just 
(Metropolitní univerzita Praha)

------------------------------------------------------------
11:30 - 13:00 – OBĚD

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

13:00 - 14:45

Panel 2: Politologické aspekty reformy 
volebních institucí a volebního práva

Moderátor: Michal Kubát
(Univerzita Karlova)  

Marek Antoš
(Univerzita Karlova) 

Stanislav Balík
(Masarykova univerzita) 

Tomáš Lebeda
(Univerzita Palackého) 

Roman Chytilek
(Masarykova univerzita)

Michal Tóth 
(Masarykova univerzita)

 

------------------------------------------------------------
14:45 - 15:00 – COFFEE BREAK

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

15:00 - 16:45

Kulatý stůl: Budoucí výzvy ústavním
institucím ČR

Moderátor: Břetislav Dančák
(Masarykova univerzita) 

Michal Kubát
(Univerzita Karlova) 

Ladislav Cabada
(Metropolitní univerzita Praha) 

Miroslav Novák
(Univerzita Karlova, CEVRO Institut) 

Vladimíra Dvořáková
(Vysoká škola ekonomická) 

Aleš Gerloch
(Univerzita Karlova)

------------------------------------------------------------
ZÁVĚR

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

Lubomír Kopeček
Vystudoval politologii, historii a právo na Masarykově univerzitě 
v Brně. Od roku 2001 přednáší na Katedře politologie Fakulty 
sociálních studií MU. Je taktéž zástupcem ředitele Mezinárodního 
politologického ústavu. Odborně se věnuje zejména stranickým a 
politickým systémům evropských zemí, teorii demokracie a české 
politice.

Vojtěch Šimíček
Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty 
Purkyně v Brně (v současné době Masarykova univerzita). V roce 
1995 ukončil na této fakultě i postgraduální studium a habilitoval 
se v roce 2001. V letech 1996 až 2003 pracoval jako asistent 
soudce na Ústavním soudu. V roce 2003 byl jmenován soudcem a 
přidělen k Nejvyššímu správnímu soudu. Kromě funkce předsedy 
senátu finančně správního kolegia zde působil také jako předseda 
sedmičlenného senátu ve věcech volebních a ve věcech politických 
stran a šestičleného kárného senátu ve věcech soudců.V roce 2014 
byl jmenován soudcem Ústavního soudu. Od roku 1992 vyučuje 
ústavní právo na Právnické fakultě MU.

Vít Hloušek
Vystudoval historii a politologii na Filosofické fakultě a Fakultě 
sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kde se v roce 2007 
habilitoval v oboru politologie. V roce 2015 se stal profesorem 
v oboru politologie.  Od července 2012 působí jako ředitel 
Mezinárodního 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.

Miloš Brunclík
Vystudoval politologii na univerzitě v Hradci Králové a na Fakultě 
sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, kde v současné době 
přednáší. Dále je vyučujícím na Vysoké škole CEVRO Institut. Ve 
své odborné činnost se věnuje především komparativní politologii, 
ústavním institucím, stranám a stranickým systémům, politickým 
systémům severských zemí a severským zemím v mezinárodních 
vztazích.

Petr Just
Vystudoval politologii na Fakultě společenských věd Univerzity 
Karlovy v Praze, kde v letech 2005-2011 působil jako odborný 
asistent. V současnosti je vedoucím katedry Politologie a 
humanitních studií Metropolitní univerzity v Praze, kde vyučuje od 
roku 2006 a kde v letech 2007-2013 zastával funkci prorektora 
pro studentské záležitosti. Odborně se specializuje na komparaci 
politických systémů České republiky, Slovenska, středoevropských 
a vybraných západoevropských zemí a USA. Je autorem řady 
odborných publikací na toto téma.

Michal Kubát
Je absolventem oboru Politologie na Fakultě sociálních věd 
Univerzity Karlovy v Praze, kde v současnosti působí jako docent.  


