Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.
vystudovala magisterské studium oboru mezinárodní vztahy a evropská
studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Doktorát získala v oboru politologie v roce 2010 na téže fakultě. Působí jako odborná
asistentka na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS. Od
roku 2008 působí také jako asistentka a poradkyně europoslance Hynka
Fajmona. Odborně se zajímá o problematiku Ruské federace, energetické
bezpečnosti, politik v EU, či integrace a rozšiřování ES/EU.

PhDr. Daniel Kunštát, Ph.D.
vystudoval politologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.
V současnosti je vedoucím katedry politologie a mezinárodních vztahů na Vysoké škole CEVRO institut a vědeckým pracovníkem Sociologického ústavu Akademie věd ČR. Odborně se zaměřuje na sociologii
veřejného mínění, teorii demokracie, volební chování, politickou komunikace či moderní české politické myšlení.

Martin Kastler, M.A.
vystudoval historii a politologii v Erlangenu, částečně i v Praze. Působil
jako člen zahraničního odboru Kanceláře prezidenta ČR za úřadu Václava
Havla. V letech 2003 a 2008 byl členem Evropského parlamentu, svou
pozici obhájili v letošních volbách. V Evropském parlamentu je členem
frakce EPP a Výboru pro zaměstnanost a sociální otázky.Taktéž působí jako mluvčí skupiny CSU v EP pro agendu sociální politiky a politiky
rozvoje.

PaedDr. Alena Gajdůšková
vystudovala Pedagogickou fakultu v Ostravě a poté Vysokou školu
ekonomickou v Praze. Mezi léty 2002 a 2004 působila jako poradkyně premiéra Vladimíra Špidly. V současné době vykonává pozici 1. místopředsedkyně Senátu a zároveň místopředsedkyně ČSSD. V minulosti
byla členkou Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu ČR a mezi hlavní oblasti svého politické zájmu uvádí mimo jiné právě Evropskou unii.

Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský
absolvoval obory pedagogika volného času a humanitní studia na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích. Je členem strany KDU-ČSL, kde
se dlouhodobě zabývá marketingem a kampaněmi. Působil taktéž jako
mediální poradce při Úřadu vlády ČR. V roce 2014 byl zvolen za KDU-ČSL
poslancem Evropského parlamentu, kde je členem Výboru pro rozpočtovou kontrolu a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci.
Tomáš Zdechovský je taktéž známým novinářem a spisovatelem.

Mgr. Jan Šmakal
vystudoval magisterské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, v současné době působí jako doktorský student tamtéž. V rámci
své disertační práce se zaměřuje na vliv judikatury zahraničních ústavních
soudů na Ústavní soud ČR. Od roku 2013 působí na Nejvyšším správním
soudu jako asistent soudce. V loňském roce publikoval článek s názvem
“Uzavírací klauzule pro volby do Evropského parlamentu: německá cesta
(ne)hodná následování?”
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MEZINÁRODNÍ POLITOLOGICKÝ ÚSTAV, FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ MASARYKOVY UNIVERZITY, KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG,
ZASTOUPENÍ V ČR A EURACTIV SI VÁS DOVOLUJÍ POZVAT NA KONFERENCI: NOVÁ TVÁŘ EVROPSKÉ UNIE?

Úvodní slovo

PETRA KUCHYŇKOVÁ a VRATISLAV HAVLÍK

Doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity

vystudoval historii a politologii na Filosofické fakultě a Fakultě sociálních
studií Masarykovy univerzity. V roce 2007 se habilitoval v oboru politologie. Od července 2012 působí jako ředitel Mezinárodního politologického
ústavu MU. 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.

DANIEL KUNŠTÁT
Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR

Děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

VÍT HLOUŠEK
Ředitel mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity

WERNER BÖHLER
Ředitel Konrad Adenauer Stiftung, zastoupení v ČR a SR

14:00 - 15:45

BŘETISLAV DANČÁK

Uzavírací klauzule do EP – Je EP silný
lev nebo papírový tygr?
Expertní diskusní panel
Moderátor: DAN MAREK

Dr. Werner Böhler
absolvoval studium ekonomiky národního hospodářství a sociologie
na univerzitě v Mannheimu. Působil jako ředitel zastoupení Kondrad-Adenauer-Stiftung v Nicaragui a jako referent pro Latinskou Ameriku.
Od roku 2012 je ředitelem zastoupení Kondrad-Adenauer-Stiftung v České republice a ve Slovenské republice.

9:15

Filozofická fakulta Univerzity Palackého

Princip subsidiarity a přiměřenost
výkonu kompetencí EU
Keynote speech
AGATHE-CÉLINE CARO
Konrad Adenauer Stiftung

MARTIN KASTLER

Dr. Agathe-Celiné Caro

Bývalý evropský poslanec CSU

vysokoškolské vzdělání získala na univerzitách v Paříži a Drážďanech.
Mezi léty 2007 až 2010 působila jako odborná asistentka katedry
Francouzských studií na univerzitě v Drážďánech. V současné době působí jako expertka a koordinátorka pro evropskou politiku a integraci pro
Konrad Adenauer Stiftung.

ALENA GAJDŮŠKOVÁ
1. místopředsedkyně Senátu PČR

TOMÁŠ ZDECHOVSKÝ

10:15 - 12:00

Poslanec Evropského parlamentu za KDU-ČSL

Test subsidiarity – kde má své místo
EU a kde národní státy?
Panel

JAN ŠMAKAL
Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Medailonky účastníků

Moderátor: DAN MAREK
Filozofická fakulta Univerzity Palackého

VOJTĚCH BELLING
Bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti

AGATHE-CÉLINE CARO
Konrad Adenauer Stiftung

Doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
vystudoval magisterské studium oboru politologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Ve stejném oboru získal titul Ph.D. a v roce
2008 se habilitoval na Fakultě sociálních studií v Brně. V rámci své
pedagogické činnosti se zabývá energetickou bezpečností, geopolitikou či transatlantickými vztahy. V roce 2008 byl zvolen jako proděkan
pro zahraniční vztahy Fakulty sociálních studií MU v Brně, od září 2011
poté působí jako děkan na téže fakultě. Nadále působí jako docent na
Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU.

Doc. Daniel Marek, Ph.D., M.A.
vystudoval magisterské studium oboru Český jazyk a literatura na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dále získal titul M.A. v oboru Evropská
integrace a kooperace na britské University of Hull. Doktorské studium
absolvoval v roce 2000 a v roce 2010 se habilitoval v oboru politologie. Působil na řadě zahraniční univerzit jako externí lektor - např. Grinnel
College v USA či University of Hague. Do oblasti jeho působnosti patří
Evropská unie a její vztahy s USA nebo navzájem mezi členskými státy.

PhDr. Vojtěch Belling, Ph.D.
absolvoval Institut mezinárodních studií na Fakultě sociálních věd a historii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2007–2010
pobýval na dlouhodobém výzkumném pobytu na Institutu politických
věd Univerzity v Heidelbergu, kde také přednášel politickou teorii. V minulosti působil na Ministerstvu zahraničních věcí a na Ministerstvu práce
a sociálních věcí ČR. Od roku 2009 pracuje na Úřadu vlády ČR, kde
vystřídal více pozic - zástupce ředitelky odboru koncepčního a institucionálního (2009); ředitel odboru koordinace evropských politik (2010).
V letech 2011 až 2014 působil jako státní tajemník pro EU při Úřadu
vlády ČR. Mimo to přednáší evropské právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

