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čtvrtek 25. března 2021 

 

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

republice 

Místo konání: Online konference 

● 9:00 – 9:05 – Zahájení  

9:05 – 10:30 – 1. panel: Demokratické deviace ve střední a východní Evropě 

● Moderátor: Monika Gabriela Bartoszewicz (FSS MU) 

● Attila Gyulai (Hungarian Academy of Sciences Centre of Excellence) – „A realist take on regime 

trajectories in Central and Eastern Europe“ 

● Ireneusz Pawel Karolewski (University of Leipzig) 

● Andrew Lawrence Roberts (Northwestern University/FSS MU) – „A Republic of Billionaires?“ 

● Věra Stojarová (FSS MU) – „Western Balkans – moving towards EU membership and away 

from liberal democracy“ 

10:30 –11:00 – Přestávka 

11:00 – 12:30 – 2. panel: Degenerace české liberální demokracie? 

● Moderátor: Lubomír Kopeček (FSS MU) 

● Seán Hanley (SSEES London) 

● Jan Hruška (FSS MU) – „Víme, kam (ne)volíme? Neznalost instituce jako faktor ovlivňující 

nízkou volební účast při senátních volbách“ 

● Jan Kysela (PrF UK) – „Rozpad shody, která možná nikdy neexistovala” 

● Lenka Strnadová (FF ZČU) – „Krize (české) liberální demokracie jako krize soucitu“ 

12:30 – 13:00 – Přestávka 

13:00 – 14:30 – Kulatý stůl: Jaká je budoucnost liberální demokracie v ČR a střední Evropě? 

● Moderátor: Vít Hloušek (FSS MU) 

● Vladimíra Dvořáková (MÚVS ČVUT) 

● Petr Honzejk (Hospodářské noviny) 

14:30 – Závěr sympozia 

 

 

 

 

XVII. Brněnské politologické sympozium: Ústup demokracie 
ve střední a východní Evropě? 



Profily účastníků 

Vladimíra Dvořáková  

Profesorka politologie, v letech 2006-2016 předsedkyně Akreditační komise, ČR. V letech 2003-
2006 viceprezidentka Mezinárodní politologické asociace (IPSA) a předsedkyně České 
společnosti pro politické vědy. Zakladatelka a dlouholetá šéfredaktorka časopisu Politologická 
revue, v letech 2014-2018 koeditorka časopisu World Political Science (IPSA/de Gruyter). 
Dlouhodobě se zabývá komparativní politikou, zejména přechody k demokracii a konsolidací 
demokracie, v současnosti se zaměřuje na výzkum korupce a problematiku dohledových institucí 
a kapacity státu. V roce 2009 získala cenu Pelikán za zásluhy o politickou kulturu a dialog (uděluje 
redakce časopisu Listy), v roce 2012 získala cenu Františka Kriegla za občanskou statečnost 
(uděluje Nadace Charty 77). 

Attila Gyulai 

Pracuje jako vedoucí Katedry demokratické a politické teorie v Centru pro sociální vědy v 
Budapešti. Je rovněž výzkumným pracovníkem ve Výzkumném institutu pro politiku a vládu na 
budapešťské Univerzitě veřejné služby. Profesně se zaměřuje na realistickou politickou teorii, 
teorii demokracie a politický systém Maďarska. Je spoluautorem publikace „The Orbán Regime: 
Plebiscitary Leader Democracy in the Making“, kterou nakladatelství Routledge vydalo v loňském 
roce. 
 
Seán Hanley 

Působí na Katedře slovanských a východoevropských studií při University College v Londýně. V 
minulosti působil např. na Brunel University. Odborně se věnuje České republice a Slovensku, 
případně komparativní politice a pravicovým stranám v této části Evropy, o kterých nedávno 
vydal publikaci „Centre-Right Parties in Post-Communist East-Central Europe“.  
 
Petr Honzejk 

Český novinář a komentátor Hospodářských novin. Vystudoval geografii a tělesnou výchovu na 
Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. V letech 1993–2005 pracoval v Českém 
rozhlase, do roku 1997 jako reportér v Ústí nad Labem, v letech 1997–2000 jako univerzální 
reportér ČRo 1. V období od 1. září 2000 do 31. května 2003 působil jako editor vysílání. Od 1. 
června 2003 se stal šéfredaktorem Radiožurnálu. Z Českého rozhlasu přešel v únoru 2005 do 
Hospodářských novin, kde působí jako komentátor, zastával rovněž funkce hlavního editora a 
vedoucího názorové rubriky. V roce 2014 získal Novinářskou cenu v kategorii Nejlepší komentář 
za sérii komentářů o prezidentu Miloši Zemanovi, o dva roky později pak Cenu Ferdinanda 
Peroutky. 

Jan Hruška 

Je doktorským studentem na katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, 
kde v minulém roce dokončil magisterské studium politologie. V minulosti rovněž absolvoval 
půlroční studijní pobyt na Boloňské univerzitě. Odborně se zaměřuje především na aspekty 
českého politického systému s důrazem na problematiku českého bikameralismu a dále na 
volební chování. Se svoji diplomovou prací, ze které vychází jeho konferenční příspěvek, je 
momentálně ve finále soutěže o cenu F. L. Riegra, kterou uděluje předseda Poslanecké sněmovny 
za nejlepší kvalifikační práci věnující se tématu parlamentarismu. V současnosti se Jan Hruška v 
rámci stipendia Interní grantové agentury Masarykovy univerzity věnuje výzkumu faktorů 
ovlivňující důvěru občanů k horní komoře Parlamentu a jejich vztahu k volební účasti. 

 

 

 



Ireneusz Pawel Karolewski  

Profesor politické teorie a výzkumu demokracie na Univerzitě v Lipsku. Dříve působil například 
na Vratislavské či Postupimské univerzitě, kde získal doktorát a profesuru. Pracoval ovšem i na 
zámořských univerzitách, například na Harvardu, New Yorku či Montrealu. Odborně se zaměřuje 
především na otázky občanský, kolektivní identity, demokratické teorie a nacionalismu. Je mj. 
autorem publikací „The Nation and Nationalism in Europe“ and „Citizenship and collective 
Identity in Europe“. Ireneusz Karolewski je rovněž členem vědecké společnosti Academia 
Europaea, editorem každoročního vydání Evropských a Globálních studií, předsedá také  řídícímu 
výboru skupiny ECPR zabývající se výzkumem identity. 

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 politologie a sociologie na PrF UK. Je rovněž 
tajemníkem Stálé komise Senátu Parlamentu ČR pro Ústavu ČR a parlamentní procedury, členem 
pracovní komise Legislativní rady vlády pro veřejné právo I. Napsal knihy o dvoukomorových 
parlamentech, zákonodárné delegaci, právu na odpor a ústavní teorii. 

Andrew Lawrence Roberts 

Přednáší politologii na Severozápadní univerzitě v Evanston, Illinois a rovněž na brněnské 
Masarykově univerzitě. Je autorem publikace o kvalitě demokracie, populární kultuře a 
způsobech, jak získat lepší vzdělání. Také napsal množství odborných článků o politických 
institucích a politickém chování. V současnosti se ve svém výzkumu zaměřuje především na roli 
bohatství v politice a genderovou nerovnost. 

Věra Stojarová 

Pracuje jako akademická výzkumnice na katedře politologie Fakulty sociálních studiích 
Masarykovy univerzity. Profesně se zaměřuje na politiku a bezpečnost v zemích Balkánu. V roce 
2004 absolvovala studijní pobyt na institutu J. F. Kennedyho v Berlíně, S podporou nadace Konrad-
Adenauer-Stiftung rovněž pobývala v letech 2005-2006 v Heidelbergu a díky stipendiu nadace 
Andrewa Mellona působila v roce 2009 na IWM ve Vídni. Věra Stojarová rovněž hostovala na 
několika univerzitách, včetně Univerzity Bělehrad, Sarajevské univerzity, Univerzity v Prištině, 
Tiranské univerzity, Univerzity v Belfastu a mnoha dalších. 

Lenka Strnadová 

Působí jako odborná asistentka na katedře politologie a mezinárodních vztahů Fakulty filozofické 
Západočeské univerzity v Plzni. Její specializací je oblast současné anglosaské normativní 
politické teorie i kritická teorie veřejnosti. Ve své práci se soustředí především na konceptuální, 
kritické a normativní zkoumání fenoménu občanské společnosti a vztahu občanství a demokracie. 
V kontextu teorií občanství, veřejnosti a demokracie stojí ve středu jejího zájmu především téma 
inkluze, resp. marginalizace, a to s ohledem na feministickou reflexi, ale také inkluzi ve vztahu k 
etnicky, nábožensky či hodnotově vymezeným menšinám. Aktuálně se zabývá i tématem výchovy 
k demokratickému občanství. Je autorkou odborných knih a článků. V minulosti byla zapojena do 
mezinárodních evropských projektů zkoumajících témata normativního pluralismu evropských 
společností, možností utváření společného evropského étosu a fenoménů respektu a tolerance v 
kontextu politické teorie i praxe evropských společností. 


