
David Klimeš
Komentátor ekonomického a politického dění pro Aktuálně.cz a 
Český rozhlas Plus. Na Fakultě sociálních věd UK vyučuje komu-
nikaci, komentář a ekonomiku. Vystudoval žurnalistiku a mediál-
ní studia na FSV UK a historii na FF UK. V roce 2012 na FSV UK 
obhájil titul Ph.D. za práci o infotainmentu. V letech 2008–2014 byl 
komentátorem politiky a ekonomiky v deníku E15, v letech 2014–
2017 v Hospodářských novinách a v letech 2017–2019 byl ana-
lytikem týdeníku Ekonom. V roce 2018 získal Novinářskou cenu 
v kategorii komentáře, předtím byl na ní několikrát nominován. V 
stejném roce obdržel novinářskou Cenu Karla Havlíčka Borovské-
ho.

Marcela Konrádová
Doktorka politologie pracující jako odborná asistentka na katedře 
Marketingové komunikace a public relations FSV UK. V jejím vý-
zkumném zaměření se kombinuje politická a vládní komunikace, 
politický marketing, personalizace politiky a její důsledky a rovněž 
také volební kampaně. Absolvovala stáže a tréninkové programy 
v organizacích KohoVolit.eu, Demagog.cz a dalších. Externě také 
spolupracovala s Institutem politického marketingu. Podílela se 
na přípravě kampaně hnutí ANO 2011 a také slovenské Svobody a 
Solidarity. Dříve pracovala jako analytička v rámci mezinárodních 
projektů v Německu, Srbsku, Bulharsku a dalších zemích. Rovněž 
zastávala funkci mluvčí obecního úřadu Prahy 8.

Lubomír Kopeček
Publikoval články v řadě časopisů, mimo jiného v East European 
Politics and Societies, Europe-Asia Studies, Communist and Po-
st-Communist Studies. Je také autorem a spoluautorem řady kniž-
ních monografií, například „The Rise of Entrepreneurial Parties in 
European Politics“ (s Vítem Hlouškem a Petrou Vodovou, Palgrave 
Macmillan 2020), „Od Palackého k Babišovi. Česká politika 19 až 
21. století“ (se Stanislavem Balíkem a dalšími, Dokořán 2019), „Mi-
loš Zeman: Příběh talentovaného pragmatika“ (Barrister & Princi-
pal 2017), „Éra nevinnosti. Česká politika 1989-1997“ (Barrister & 
Principal 2010), „Origin, Ideology and Transformation of Political 
Parties. East-Central and Western Europe Compared“ (s Vítem 
Hlouškem, Ashgate 2010).

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 evropských studií FF 

UP v Olomouci. Specializuje se na problematiku volebních kam-
paní, politického marketingu, politické komunikace a demokratic-
kých teorií. Publikovala řadu odborných textů a několik monografií 
v oblasti volebních kampaní, politického marketingu, politické ko-
munikace a české politiky.

Josef Mlejnek 
Zabývá se přechody k demokracii, ústavními a volebními systémy 
a historií, kulturou i politikou střední a východní Evropy. Jako ko-
mentátor domácího i zahraničního dění spolupracuje s řadou tiš-
těných i elektronických médií.

Anna Shavit
Politoložka a odborná asistentka na katedře Marketingové komu-
nikace a public relations FSV UK. Do jejího výzkumného zaměření 
spadá politický marketing (s důrazem na politické strany, občan-
skou participaci a demokratický proces), vládní komunikaci (ze-
jména v českém prostředí) a volební kampaně (jejich profesiona-
lizace, role politických konzultantů apod.). Spolu se svými kolegy 
vytvořila úspěšnou strategii kampaně pro slovenskou politickou 
stranu Svoboda a Solidarita, která v tamních parlamentních vol-
bách v roce 2016 překvapivě obsadila druhé místo. Anna Shavit 
pracovala také v zemích západního Balkánu. Je držitelkou Fulbri-
ghtova stipendia na Columbia University New York 2007/2008. V 
současnosti edituje publikaci Current Trends in Political Marke-
ting.

Marcel Schepp
Od března 2021 je konzultantem pro mezinárodní stranický dialog 
v Oddělení pro demokracii, právo a politické strany. Předtím byl od 
roku 2016 konzultantem v oddělení evaluace a od roku 2011 do 
roku 2016 výzkumným spolupracovníkem v KAS v Indii, z toho dva 
a půl roku pro regionální projekt SAARC a další dva roky pro jiné 
projekty v Indii. Vystudoval politologii a sociologii na univerzitě v 
Trevíru, poté začal pracovat pro KAS a absolvoval stáž v oddělení 
pro Asii a Pacifik.

Petra Vodová
Vystudovala politologii a religionistiku na Masarykově univerzitě, 
pracuje jako odborná asistentka na Katedře politologie Univerzity 
Hradec Králové. Odborně se zaměřuje na koaliční vládnutí, vnitřní 
organizaci politických stran, analýzu poslaneckých projevů a lo-
kální politiku. Je autorkou nebo spoluautorkou článků publikova-
ných v časopisech Political Geography, Urban Affairs Review, East 
European Politics and Societies, a European Political Science.
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Oľga Gyárfášová
Vystudovala sociologii na FiF UK v Bratislavě, doktorské studium 
a habilitaci obhájila v oboru komparativní politologie, přednáší na 
Ústavu evropských studií a mezinárodních vztahů FSEV UK. Je za-
kládající členkou a dlouhodobou spolupracovnicí Institutu pro ve-
řejné otázky. Věnuje se výzkumu voličského chování, populismu, 
politické kultury a extremismu. Je národní koordinátorkou projektu 
Evropská volební studia (EES) a Srovnávací studia volebních sys-
témů (CSES). Publikuje v odborných časopisech a politické dění 
často komentuje i v médiích.

Vladimír Handl
Vyučující Katedry německých a rakouských studií Institutu mezi-
národních studií FSV UK a seniorní spolupracovník Ústavu mezi-
národních vztahů. Dlouhodobě se zabývá vývojem německé poli-
tiky, a to především zahraniční, evropské a bezpečnostní a rovněž 
česko-německými vztahy. 

Vlastimil Havlík 
Pracuje jako docent na Katedře politologie a Mezinárodním polito-
logickém ústavu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. V 
letech 2017-2018 působil jako Fulbright-Masaryk Visiting Scholar 
na Northwestern University ve Spojených státech. Odborně se 
zaměřuje na politiku ve střední a východní Evropě, populismu a 
politické strany. Publikoval v řadě odborných časopisů jako East 
European Politics and Societies, Problems of Post-Communism, 
Perspective on European Politics and Society nebo Communist 
and Post-Communist Studies a je autorem nebo spoluautorem 
několika knih týkajících se zejména české politiky a populismu. Je 
šéfredaktorem českého Politologického časopisu.

Kilian Kirchgeßner
Novinář dlouhodobě se věnující České republice a Slovensku. V 
obou zemích sleduje ekonomické, politické a sociální změny. Jeho 
články jsou publikovány v německých časopisech jako například 
Financial Times Deutschland, Die Zeit, Frankfurter Rundschau a 
mnoha dalších. Spolupracuje také s německým veřejnoprávním 
rádiem ARD. Vystudoval univerzity v Mnichově a v Praze a účastnil 
se rovněž Německé školy žurnalistiky v Mnichově. Obdržel oce-
nění Axel-Springer-Preis (2007), the EU Young Journalist Award 
(2008), n-ost-Reportagepreis (2011) a také Česko-německou no-
vinářskou cenu za roky 2016 a 2017.
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„Krize tradičních stran jako matoucí pojem?  
Andrej Babiš a Jiří Paroubek“ 

Josef Mlejnek  (FSV UK)

„Krize politických elit v ČR – případová studie  
leadershipu v pandemii Covid 19“ 

Anna Shavit a Marcela Konrádová  (FSV UK)

„Jak stranická a odborná zkušenost ovlivňuje práci  
ministrů ve prospěch jejich stran?“ 

Petra Vodová  (FF UHK)

12:30 - 13:45 – Oběd (formou rautu)

13:45 - 15:15 – Kulatý stůl: Tradiční strany  

a střední Evropa – současnost a budoucnost

Moderátor: Marcel Ladka  (KAS)

Kilian Kirchgeßner 
(Weltreporter.net)

David Klimeš 
(Aktuálně.cz)

Eva Lebedová 
(FF UPOL)

15:15 – Závěr konference

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

Místo konání:  
FSS MU, Joštova 10, Brno

09:00 - 9:10 – Zahájení konference

09:10 - 10:45 – 1. panel: Střední Evropa

pod palbou populismu

Moderátor: Vít Hloušek  (FSS MU)

„Obyčajní ľudia bojujú proti korupcii“ 

Oľga Gyárfášová  (FSEV UK) 

„AfD: stále ještě na rozcestí?“

Vladimír Handl  (FSV UK)

„Přežití českých politických stran a význam 
stranické organizace“ 

Lubomír Kopeček  (FSS MU)

„Spolkové volby 2021 –  
Konec populismu v Německu“  

Marcel Schepp  (KAS)

10:45 - 11:00 – Přestávka (Coffee break)

11:00 - 12:30 – 2. panel: Česká republika  

jako laboratoř krize

Moderátor: Stanislav Balík  (FSS MU)

„Neinformovaní nebo dezinformovaní? Politická znalost, 
potřeba poznání a populismus v České republice“

Vlastimil Havlík  (FSS MU)


