
dou představenstva Fondu rizikového kapitálu, člen pracovní skupiny 
pro rozvoj průmyslu a podnikání Evropské hospodářské komise OSN, 
členem výboru European Business and Innovation Network apod. Půso-
bil také jako ředitel odboru podpory výzkumu a vývoje v CzechInvestu 
a jako náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro oblast 
výzkumu a vysokých škol. Od roku 2005 je konzultantem v oblasti vý-
zkumu, vývoje a inovací.

Pavel Baran vystudoval na Masarykově univerzitě v Brně obory filoso-
fii a historii. V současné době působí na Filozofickém ústavu Akade-
mie věd ČR. V rámci své pedagogické činnosti působil na Vysoké škole 
ekonomické v Praze a poté na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, 
kde přednáší do současnosti (zejména dějiny novověké filosofie, dějiny 
české filosofie a politickou filosofii). Na počátku 90. let se v rámci ob-
novení činnosti Filosofického ústavu AV ČR podílel na založení pracov-
ní skupiny Morální a politické filosofie. V letech 2000–2001 vykonával 
funkci vedoucího této pracovní skupiny. Od roku 2005 působil ve funkci 
ředitele Filosofického ústavu Akademie věd ČR, kde nyní působí jako 
zástupce ředitele pro koncepční rozvoj. Dále v rámci Akademie věd ČR 
zastává pozici místopředsedy AV ČR. Dlouhodobě se zabývá problema-
tikou vědní politiky v ČR, na různých úrovních se zasazuje o odpovídající 
postavení vědy a výzkumu v rámci veřejných politik.

Jan Klesla dříve působil jako ekonomický redaktor a editor Hospodář-
ských 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 hos-
podářským tématům. 

Jaroslav Šebek na Univerzitě Karlově v Praze vystudoval historii a tam-
též získal i doktorát. Později se habilitoval na Masarykově univerzitě v 
Brně, kde doposud pedagogicky působí. Je vědeckým pracovníkem 
oddělení dějin 20. století na Historickém ústavu Akademie věd ČR a za-
bývá se především dějinami první republiky, historií meziválečného Čes-
koslovenska a Německa v průběhu 20. století. V roce 2012 získal cenu 
předsedy Akademie věd ČR za propagaci či popularizaci výzkumu, ex-
perimentálního vývoje a inovací. Je autorem a spoluautorem několika 
odborných publikací a řešitelem několika grantů.

Josef Lazar vystudoval elektrická měření a automatizaci na Vysokém 
učení technickém v Brně, pokračoval v postgraduálním doktorském stu-
diu taktéž na VUT v Brně v oboru elektronika. V roce 2009 byl jmenován 
docentem po obhájení habilitační práce - Vysoce koherentní polovodi-
čové lasery. V letech 1998–2003 byl vedoucím Laboratoře vysoce kohe-
rentních laserů a nanotechnologií Ústavu přístrojové techniky Akademie 
věd ČR. V roce 2003 se stal vedoucím oddělení Koherenční optiky.  V 
letech 2003–2006 byl předsedou Ústavu přístrojové techniky AV ČR. 
Nyní působí jako předseda Rady pro spolupráci AV ČR s podnikatel-
skou a aplikační sférou. Zajímá se o problematiku laserů a o koherenční 
optiku.

Vít Hloušek vystudoval historii a politologii na Filosofické fakultě a Fa-
kultě sociálních studií Masarykovy univerzity. V roce 2007 se na FSS MU 
habilitoval v oboru politologie a v roce 2015 byl jmenován profesorem. 
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 téma utváření a vývoje moderní 
masové politiky ve střední Evropě.

Matthias Heinz pracuje od roku 2003 pro Spolkové ministerstvo zahra-
ničních věcí. Jako diplomat vedl hospodářský referát v Sarajevu. Před 
příchodem do Prahy pracoval v rozpočtovém oddělení Spolkového 
ministerstva zahraničních věci. Od roku 2014 vede na Velvyslanectví 
Spolkové republiky Německo v Praze referátu pro vědu a výzkum. Toto 

oddělení se zabývá česko-německou spoluprací v oblasti vědy, vzdělání a 
vývoje, informuje o vědeckých kooperačních programech a zprostředková-
vá kontakty mezi výzkumem a podniky. Ve středu pozornosti stojí přede-
vším výzkum v oblasti obnovitelných zdrojů, ochrany životního prostředí a 
energetické efektivity. Matthias Heinz je rovněž vedoucím hospodářského 
referátu velvyslanectví.

Jaroslav Šebek vystudoval obor historie na Filosofické fakultě Univerzity 
Karlovy. V roce 2009 se habilitoval v tomtéž oboru na Filozofické fakultě 
MU. V současné době působí jako vědecký pracovník oddělení dějin 20. 
století Historického ústavu AV ČR. Zároveň vyučuje na Filozofické fakultě 
MU. Odborně se zaměřuje a dějiny českých zemí 20. století v evropském 
kontextu, politické, sociální, církevní a intelektuální dějiny a problematiku 
česko-německých vztahů v moderní době až do současnosti. 

Jan Osička vystudoval mezinárodní vztahy  a mediální a komunikační stu-
dia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, kde v současnosti 
působí jako odborný asistent na Katedře mezinárodních vztahů a evrop-
ských studií a v Mezinárodním politologickém ústavu. Zároveň je členem 
výzkumného týmu projektu Grantové agentury MU zaměřeného na vý-
zkum lokálních opozic vůči infrastrukturním projektům. Odborně se zabývá 
zejména tématem mezinárodního obchodu s energetickými komoditami a 
rovněž nekonvenčními zdroji zemního plynu.

Ognian Hishow je absolventem oboru Business Administration and Engi-
neering na Technische Universität v Drážďanech. Doktorát získal na Hoch-
schule für Wirtschaft und Recht v Berlíně. Absolvoval řadu výzkumných 
pobytů, např. na Ruské akademii věd v Novosibirsku, na Universität Passau 
a v Center for European and Russian Studies na University of California v 
Los Angeles. V současnosti působí ve Spolkovém institutu pro Východo-
evropská studia v Kolíně nad Rýnem a na Institutu pro mezinárodní a bez-
pečností otázky v Berlíně. Odborně se zaměřuje na ekonomickou politiku 
s důrazem na měnové a fiskální aspekty, růst, inovace a zaměstnanost. Vě-
nuje se ekonomickým reformám EU, ekonomické integraci “nových” člen-
ských států a důsledkům rozšíření a globalizace na růst a zaměstnanost v 
EU.

Jiří Nantl je absolventem oboru politologie, sociální politika a sociální prá-
ce na Fakultě sociálních studií MU a oboru právo na Právnické fakultě MU. V 
letech 2005–2010 působil na Masarykově univerzitě nejprve jako vedoucí 
studijního odboru rektorátu, později jako kancléř a ředitel právních a kor-
porátních vztahů.  Na ministerstvu školství pracoval v letech 2010–2012 v 
pozici ředitele odboru vysokých škol a náměstka ministra. Dlouhodobě za-
bývá vysokoškolskou a vědní politikou, přednáší v této oblasti v České re-
publice i v zahraničí. Je členem správních rad několika veřejných vysokých 
škol a předsedou dozorčí rady Centra pro studium vysokého školství. A v 
současné době působí jako Operační ředitel Středoevropského technolo-
gického institutu v Brně (CEITEC). 

Iva Tahová absolvovala obory andragogika a anglická filologie na Filozofic-
ké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, dále sociologii a žurnalistiku na 
Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Nyní působí v obecně pro-
spěšné organizaci EDUin, a to jako koordinátorka programu Města vzdě-
lávání, v rámci kterého pracuje na tvorbě nových vzdělávacích strategií a 
jejich implementaci. Je rovněž koordinátorkou projektu Extra třída, který 
motivuje mladé lidi ke komunitním a občanským iniciativám. Mezi hlavní 
témata jejího zájmu patří inovativní přístupy na poli vzdělávání, inkluze a 
multikulturalismus. Na poli sociologickém poté především komparativní 
monitorování hodnot a postojů.  

Werner Böhler absolvoval studium ekonomiky národního hospodářství a 
sociologie na univerzitě v Mannheimu. Působil jako ředitel zastoupení Kon-
drad - Adenauer-Stiftung v Nikaragui a jako referent pro Latinskou Ame-
riku. Od roku 2012 je ředitelem zastoupení Kondrad-Adenauer-Stiftung v 
České republice a na Slovensku.



MEZINÁRODNÍ POLITOLOGICKÝ ÚSTAV MASARYKOVY UNIVERZITY, FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ MU, KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG – ZASTOUPENÍ V ČR, LIDOVÉ NOVINY, 

MAGAZÍN LIDOVÝCH NOVIN INDEX, A EUROCENTRUM BRNO VÁS ZVOU NA ČESKO-NĚMECKÝ DEN NA MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ.

8:30 - 09:00 – REGISTRACE
9:00 - 09:30 – PŘIVÍTÁNÍ ÚČASTNÍKŮ 

Prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
Mezinárodní politologický ústav MU

Dr. Werner Böhler 
Konrad Adenauer Stiftung

9:30 - 10:30 – ÚVODNÍ PŘÍSPĚVKY 

Matthias Heinz 
Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze 

– Hospodářský referát

PhDr. Pavel Baran, CSc. 
Akademie věd České republiky; Rada pro vědu, výzkum a inovace, 

Úřad vlády České republiky

10:30 - 10:45 – PŘESTÁVKA NA KÁVU 

Hodnocení a financování sociálněvědního 
výzkumu v ČR – Panel I

Moderátor: Jan Klesla 
Lidové noviny

Prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. 
Vysoká škola finanční a správní

Prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
Masarykova Univerzit

Ing. Pavel Komárek, CSc.
Technologická agentura České republiky

PhDr. Pavel Baran, CSc.
Akademie věd České republiky; Rada pro vědu, výzkum a inovace, 

Úřad vlády České republiky

12:30 - 14:00 – Oběd (formou rautu) 

Společenské vědy a inovace – Panel II

Moderátor: Jan Klesla 
Lidové noviny

Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.
Dozorčí komise Akademického sněmu Akademie věd České republiky, 

Historický ústav AV ČR

Prof. Ing. Josef Lazar, Dr.
Rada pro spolupráci Akademie věd ČR s podnikatelskou 

a aplikační sférou

Mgr. Jan Osička, Ph.D. 
Center for Energy Studies, Masarykova univerzita

Dr. oec. Ognian Hishow
Stiftgung Wissenschaft und Politik, Berlín

Mgr. Jiří Nantl, LL.M.
Central European Institute of Technology, Česká republika

15:45 - 16:15 – PŘESTÁVKA NA KÁVU 

Kulatý stůl: Přínos humanitních a sociálněvěd-
ních oborů pro konkurenceschopnost ČR

Moderátor: Prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
Mezinárodní politologický ústav MU

Iva Tahová 
EDUin

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. 
emeritní rektor MU

Prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.  
Masarykova univerzita

PhDr. Pavel Baran, CSc. 
Akademie věd České republiky; Rada pro vědu, výzkum a inovace, 

Úřad vlády České republiky

Prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. 
Vysoká škola finanční a správní

Dr. oec. Ognian Hishow 
Stiftgung Wissenschaft und Politik, Berlín

18:00 – ZÁVĚR

Petr Fiala vystudoval český jazyk, literaturu a dějepis na Filozofické fa-
kultě Masarykovy univerzity v Brně. Po roce 1989 se podílel na založení 
oboru politologie v českém prostředí a v roce 1993 se stal vedoucím 
katedry politologie na Filozofické fakultě MU, která se později přesunula 
na Fakultu sociálních studií. V roce 1996 se habilitoval na Univerzitě Kar-
lově v Praze a v roce 2002 byl jmenován prvním profesorem politologie 
v ČR. V letech 1996–2004 působil na pozici ředitele Mezinárodního po-
litologického ústavu a v letech 2002-2004 jako vedoucí Katedry mezi-
národních vztahů a mezinárodních studií FSS MU. Mezi lety 2004–2011 
byl rektorem Masarykovy univerzity a v letech 2009–2011 předsedou 
České konference rektorů. Je držitelem Jean Monnet Chair. V letech 
2012–2013 působil jako ministr školství, mládeže a tělovýchovy. Od roku 
2012 je poslancem PČR. Je autorem 14 knižních monografií a více než 
200 odborných prací. Odborně se zaměřuje na srovnávací politologii, 
politické zprostředkování zájmů, politickou dimenzi náboženství a ev-
ropskou politiku.   

Petr Matějů vystudoval sociologii a teorii kultury na Filozofické fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1976–1998 pracoval v Sociologickém 
ústavu Akademie věd ČR, resp. Československé akademie věd. V letech 
1994–2003 působil jako hostující profesor na Department of Sociology 
UCLA v Los Angeles, Northwestern University v Evanstonu a na dalších 
zahraničních univerzitách. V roce 1999 se habilitoval na Fakultě sociál-
ních studií MU, kde byl v roce 2004 rovněž jmenován profesorem. Mezi 
lety 1998–2002 byl poslancem PČR. V letech 2003–2005 byl prorek-
torem pro výzkum na Anglo-americké vysoké škole v Praze. Mezi lety 
2008–2014 byl předsedou Grantové agentury ČR. V současnosti je dě-
kanem Fakulty sociálních studií Vysoké školy finanční a správní. Odbor-
ně se věnuje tématům sociální a vzdělanostní nerovnosti a stratifikace, 
mobility, konkurenceschopnosti a sociální transformace ve střední a vý-
chodní Evropě.

Petr Dvořák získal titul kandidáta věd v oboru obecná zootechnika/
specializace imunologie/imunogenetika na Ústavu živočišné fyziologie 
a genetiky Akademie věd ČR. Absoloval několik dlouhodobých studij-
ních pobytů v zahraničí (Ústav fyzikálního a chemického výzkumu v Ja-
ponsku, Laboratoř vývojové biologie Národního ústavu zemědělského 
výzkumu ve Francii). V roce 2000 se habilitoval v oboru molekulární 
a buněčná biologie a genetika na Přírodovědecké fakultě Jihočeské 
univerzity. V roce 2010 byl jmenován profesorem v oboru molekulární 
biologie a genetika na Přírodovědecké fakultě MU. V současnosti pů-
sobí jako prorektor Masarykovy univerzity pro vědu a výzkum. Odborně 
se dlouhodobě věnuje biologii kmenových buněk, konkrétně signálními 
drahami růstových faktorů na modelu lidských pluripotentních kmeno-
vých buněk a několika specifickými tématy souvisejícími s diferenciací, 
genomickou stabilitou, vývojem léčiv a modelováním genetických one-
mocnění pomocí kmenových buněk. Je autorem více než 60 odborných 
prací na toto téma.

Pavel Komárek je absolventem Českého vysokého učení technického 
v Praze, fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, obor stavba a vlastnosti 
materiálů. Má za sebou dlouholetou výzkumnou činnost v oblasti bio-
mechaniky, zejména mechanických vlastností lidských tkání. Posledních 
dvacet let se věnuje využití výsledků výzkumu a vývoje v aplikační sféře. 
Založil a vedl Technologické a inovační centrum ČVUT v Praze. Během 
své dlouholeté praxe získal rozsáhlé znalosti a zkušenosti v oblasti trans-
feru technologií, ochrany duševního vlastnictví, licencí, zakládání tech-
nologicky orientovaných firem, rizikového kapitálu apod. Byl členem 
výboru a prezidentem Společnosti vědeckotechnických parků, předse-
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