
studijní pobyt na London School of Economics and Political 
Science a stáž v britském parlamentu. Specializuje se na 
oblast voleb, volebních systémů, administrace voleb a voleb-
ního chování. Věnuje se též vlivu ústavně institucionálních 
mechanismů na polický proces a šířeji oblasti komparativní 
politologie. Publikoval řadu odborných statí v recenzovaných 
domácích a zahraničních odborných časopisech a kapitol  
v mnoha odborných knihách. Je autorem nebo spoluautorem 
pěti odborných monografií.

Lukáš Linek
Je vědeckým pracovníkem Sociologického ústavu AV ČR, 
v.v.i., člen oddělení Sociologie politiky, přednáší na Katedře 
sociologie FF UK. Zabývá se volebním chováním a postoji  
k politice a sociálnímu státu. Od roku 2006 organizuje povo-
lební dotazníková šetření, která se konají krátce po volbách 
do Poslanecké sněmovny a která slouží k výzkumu volebního 
chování českých občanů. Svá zjištění publikoval v řadě knih 
a článků. V poslední době knižně publikoval monografii Soci-
ální stát, nerovnosti, politika, v níž zkoumá stabilitu a změnu 
postojů k sociálnímu státu, jejich vztah k socio-ekonomické-
mu statusu a volebnímu chování. Časopisecké studie publi-
koval v zahraničních a českých odborných časopisech jako 
například Electoral studies, Party Politics, Journal of Commu-
nist Studies and Transitional Politics, Parliamentary Affairs, 
Journal of Legislative Studies, Sociologický časopis či Poli-
tologický časopis.

Daniela Ostrá
V současné době externí doktorandka na Katedře politologie 
a evropských studií na Univerzitě Palackého. Zaměřuje se na 
politický branding, politickou komunikaci, volební kampaně 
a volební chování. Podílela se na přípravě komunikačních  
a volebních kampaní pro pol. str.  ve volbách do PS, Evropské-
ho parlamentu, má zkušenosti z kontaktní kampaně pro La-
bour Party v UK. Absolvovala školení u National Democratic 
Institute i PES Academy za účasti lektorů z Democratic Party 

(USA) v oblasti přípravy a vedení volebních kampaní. Působí 
v představenstvu Masarykovy Demokratické Akademie, příle-
žitostně komentuje aktuální dění v Deníku Referendum.

Jan Outlý
Politolog, dlouholetý VŠ učitel a někdejší starosta. Od studií 
na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se 
zabývá financováním politických stran, stranickými a voleb-
ními systémy, českou i evropskou politikou. V roce 2017 se 
stal členem Úřadu pro dohled nad hospodařením politických 
stran a politických hnutí.

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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Sára Cigánková
Vystudovala politologii na Masarykově univerzitě v Brně  
a v současné době zde působí v rámci doktorského studia. 
Dlouhodobě se zajímá zejména o politickou komunikaci, po-
pulismus, a především roli emocí v politice.

Otto Eibl
Ve svém výzkumu se primárně zaměřuje na studium komuni-
kace a marketingu politických stran v době předvolební kam-
paně i mimo ni. Dlouhodobě se zabývá politickými tématy, je-
jich umisťováním v prostoru (na trhu) a způsobem, jakým jsou 
témata a (ne)úspěchy v nich prezentovány voličům. Na dané 
téma publikoval řadu příspěvků, v nedávné době společně 
s Milošem Gregorem editoval knihu Thirty Years of Political 
Campaigning in Central and Eastern Europe.

Jakub Charvát
Působí jako odborný asistent na Katedře politologie a anglo-
fonních studií Metropolitní univerzity Praha a jako zástupce 
vedoucího Katedry politologie Filozofické fakulty Univerzity  
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, současně zastává funkci 
vědeckého tajemníka České společnosti pro politické vědy  
a v letech 2018 až 2021 působil jako šéfredaktor Politologic-
ké revue. Dlouhodobě se zabývá problematikou volebních 
studií a zejména politikou volebních reforem, dále se odbor-
ně věnuje politické komunikaci a politice v ČR a ve střední 
Evropě. V těchto oblastech publikoval několik monografií  
a časopiseckých studií.

Tomáš Lebeda
Vedoucí Katedry politologie a evropských studií Filozofické 
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Doktorát a habilitaci 
z politologie získal na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlo-
vy v Praze, kde také do roku 2013 vyučoval. Profesní dráhu za-
čínal v Sociologickém ústavu Akademie věd ČR, kde působil 
jako vědecký pracovník deset let. Absolvoval postgraduální 
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„Politika v obrazech – předvolební  
komunikace na Instagramu“ 

Otto Eibl  (FSS MU)

„Ekonomická situace, pandemie a podpora vládních  
stran ve sněmovních volbách 2021“ 

Lukáš Linek  (Sociologický ústav AV ČR)

„„Zítra řeknu pravdu“ aneb populistické narativy  
v předvolební kampani v roce 2021“ 

Daniela Ostrá  (FF UPOL)

12:30 - 13:45 – Oběd (formou rautu)

13:45 - 15:15 

Kulatý stůl: Dlouhodobé důsledky voleb

Moderátor: Marcel Ladka  (KAS)

Viliam Buchert 
(Reflex)

15:15 – Závěr konference

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

Místo konání:  
Aula FSS MU, Joštova 10, Brno

9:00 - 9:10 – Zahájení sympozia

9:10 - 10:45 – 1. panel: Nový volební systém

a regulace volebních kampaní

Moderátor: Michal Kubát  (FSV UK)

„Promarněná šance? Malá politologická úvaha  
nad sněmovní volební reformou 2021“ 

Jakub Charvát  (MUP) 

„Slabá místa nového volebního systému pro PS PČR“

Tomáš Lebeda  (FF UPOL)

„Praxe, problémy a výzvy dohledu 
nad financováním kampaně“ 

Jan Outlý  (ÚDHPSPH)

„Nový volební systém – řešení,  
nebo další čekání na Ústavní soud?“  

Jakub Šedo  (FSS MU)

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

11:00 - 12:30 – 2. panel: Politické strany,   

voliči a volební kampaně

Moderátor: Miloš Gregor  (FSS MU)

„Emocionalita politických kampaní v roce 2021“

Sára Cigánková  (FSS MU)


