
témem Evropské unie a zkoumáním rozvoje nástrojů a forem 
víceúrovňového vládnutí v Evropské unii.

Pavlína Janebová
Je ředitelkou pro výzkum v Asociaci pro mezinárodní otázky 
(AMO). Odborně se zabývá českou zahraniční a evropskou 
politikou a vztahy mezi středoevropskými státy. Je autorkou 
publikací na tato témata a editorkou výroční publikace AMO 
Agenda pro českou zahraniční politiku. Je studentkou doktor-
ského studia v oboru Mezinárodní vztahy a evropská politika 
na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.

Jan Kysela
Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, kde v roce 2001 
získal doktorát. V roce 2006 se habilitoval v oboru politologie, 
v roce 2017 byl jmenován profesorem v oboru Ústavní právo 
a státověda. V současnosti působí jako vedoucí Katedry po-
litologie a sociologie na PF UK. Je rovněž tajemníkem Stálé 
komise Senátu Parlamentu ČR pro Ústavu ČR a parlamentní 
procedury, členem pracovní komise Legislativní rady vlády 
pro veřejné právo. Napsal knihy o dvoukomorových parla-
mentech, zákonodárné delegaci, právu na odpor a ústavní 
teorii.

Tomáš Lebeda
Působí na Katedře politologie a evropských studií Filozofické 
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Doktorát a habilitaci 
z politologie získal na Fakultě sociálních věd Univerzity Kar-
lovy v Praze, kde také do roku 2013 vyučoval. Profesní dráhu 
začínal v Sociologickém ústavu Akademie věd ČR, kde půso-
bil jako vědecký pracovník deset let. V roce 2002 absolvoval 
pětiměsíční badatelský pobyt na University of Edinburgh. Ab-
solvoval také postgraduální studijní pobyt na London School 
of Economics and Political Science a stáž v britském parla-
mentu. Specializuje se na oblast voleb, volebních systémů, 
administrace voleb a volebního chování. Věnuje se též vlivu 
ústavně institucionálních mechanismů na politický proces  
a šířeji oblasti komparativní politologie. Publikoval řadu od-
borných statí v recenzovaných domácích a zahraničních od-
borných časopisech a kapitol v mnoha odborných knihách. 

Je autorem nebo spoluautorem pěti odborných monografií.  
V únoru 2023 přijal nabídku na vedení vnitropolitického od-
boru v kanceláři prezidenta republiky Petra Pavla.

Eva Lebedová
Absolvovala magisterské studium politologie a evropských 
studií na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 
a studijní pobyt na Loughborough University ve Velké Británii. 
Působí jako odborná asistentka na Katedře politologie a ev-
ropských studií FF UP v Olomouci. Specializuje se na proble-
matiku volebních kampaní, politického marketingu, politické 
komunikace a demokratických teorií. Publikovala řadu odbor-
ných textů a několik monografií v oblasti volebních kampaní, 
politického marketingu, politické komunikace a české politi-
ky. Přednáší kurzy Politologie 1 a 2, Volební kampaně a po-
litický marketing, Politická komunikace, Teorie demokracie, 
Politologický výzkum atd.

Anna Shavit
Je doktorkou politických věd a působí jako odborná asis-
tentka na Katedře marketingové komunikace a PR Univerzity 
Karlovy v Praze. Jejími výzkumnými oblastmi jsou politický 
marketing (se zaměřením na vztahy k politickým stranám, 
participaci občanů a demokratický proces), vládní komunika-
ce (pokrývající především české prostředí) a volební kampa-
ně (profesionalizace kampaní, role politických poradců atd.). 
Kampaním se věnuje i jako konzultantka a má velké zkuše-
nosti s mnoha kampaněmi jak v ČR, tak na Slovensku.

Jakub Šedo
Je absolventem Masarykovy univerzity oborů historie a po-
litologie. V současné době pracuje jako odborný asistent 
na Katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy 
univerzity. Odborně a pedagogicky se zabývá problematikou 
volebních systémů, politických systémů a dějinami vojenství. 
Je autorem či spoluautorem několika monografií a odborných 
článků. V nich mimo jiné sleduje volební reformy, jejich dů-
vody, očekávání, která jsou s nimi spojena, a jejich praktický 
dopad.
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Miloš Brunclík
Ve své odborné činnosti se zaměřuje na trojúhelník institucí 
hlava státu – kabinet – parlament a jejich vzájemné interakce  
v kontextu studia parlamentních a poloprezidentských reži-
mů. Důraz je kladen na institucionální, resp. ústavní perspek-
tivu, kterou propojuje s neinstitucionálními či neformálními 
faktory ovlivňující charakter vazeb v rámci tohoto trojúhelní-
ku. Zabývá se dále moderními typy politických stran, ústavní-
mi zvyklostmi a úřednickými vládami. M. Brunclík je hlavním 
řešitelem grantu GAČR Ústavní zvyklosti ve střední Evropě 
(2020–2023). Výstupy tohoto projektu jsou například: • Brun-
clík, Miloš et al. 2023 (v tisku). Presidential Constitutional 
Conventions in Central Europe. Cham: Palgrave Macmillan. 
• Brunclík, Miloš a Michal Kubát. 2023. Constitutional Con-
ventions in Central Europe: Presidents in Government For-
mation Process. Problems of Post-Communism 70(1): 42-54. 
• Brunclík, Miloš. 2021. Three-Fold Gap: Researching Consti-
tutional Conventions in the Czech Republic: A Review Article. 
Politologický časopis 28(1): 20–36.

Miloš Gregor
Působí jako odborný asistent na Katedře politologie Fakulty 
sociálních studií Masarykovy univerzity. Hlavním polem jeho 
výzkumného zájmu jsou zejména politický marketing, volební 
kampaně a analýza propagandy a dezinformací. Krom akade-
mické práce se na řadě volebních kampaní jako konzultant 
i podílel. Je mj. spolueditorem knih Thirty Years of Political 
Campaigning in Central and Eastern Europe (Palgrave Mac-
millan 2019), Political Communication and COVID-19: Gover-
nance and Rhetoric in Times of Crisis (Routledge 2021) nebo 
připravované knihy Prezidentská volba 2023: Flanelem proti 
válce (Books&Pipes, září 2023).

Vít Hloušek
Vystudoval historii a politologii, působí na Katedře meziná-
rodních vztahů a evropských studií, Mezinárodním politolo-
gickém ústavu FSS MU a v Národním institutu SYRI. Odborně 
i pedagogicky se zaměřuje na problematiku soudobých dějin 
a komparativní politologie. Věnuje se především výzkumu 
měnících se vztahů mezi domácí politikou a politickým sys-
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11:10–11:30 – Přestávka (Coffee break)

11:30–13:00  

Kulatý stůl

Moderátor: Miloš Šenkýř
(Český rozhlas Brno)

Miloš Brunclík 
(FSV UK)

Vít Hloušek 
(FSS MU)

Tomáš Lebeda 
(FF UPOL)

Anna Shavit 
(FSV UK)

13:00–14:00 – Oběd (formou rautu)

Pořadatelé: Mezinárodní politologický ústav MU  
a Konrad-Adenauer-Stiftung v ČR

Místo konání:  
Aula FSS MU, Joštova 10, Brno

8:45–9:15 – Registrace

9:15–9:30 – Zahájení

9:30–11:10

Blok konferenčních příspěvků

Moderátor: Lubomír Kopeček  (FSS MU)

Otázka morálky a etiky (nejen)  
v prezidentských kampaních 

Miloš Gregor  (FSS MU) 

Zahraničněpolitická témata v prezidentské  
volební kampani

Pavlína Janebová  (AMO)

Soudní přezkum procesu prezidentské 
volby 2022–2023 

Jan Kysela  (PF UK)

Negativní kampaň v prezidentských volbách:  
Úspěšná strategie?  

Eva Lebedová  (FF UPOL)

Kandidáti prezidentských voleb  
ve volebních kalkulačkách  

Jakub Šedo  (FSS MU)


