2003-2006 viceprezidentka Mezinárodní politologické asociace
(IPSA) a předsedkyně České společnosti pro politické vědy. Zakladatelka a dlouholetá šéfredaktorka časopisu Politologická revue, v
letech 2003-2006 viceprezidentka světové politologické asociace
IPSA, v současnosti koeditorka časopisu World Political Science
(IPSA/de Gruyter). Dlouhodobě se zabývá komparativní politikou,
přechody k demokracii a konsolidací demokracie, v současnosti
se zaměřuje na výzkum korupce. 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).
Lukáš Linek
Lukáš Linek je vědeckým pracovníkem Sociologického ústavu AV
ČR, v.v.i. Mezi hlavní témata jeho výzkumu patří politické jednání
a politické postoje. Konkrétně se zabývá studiem volební účasti a
volby strany, postoji k politickým institucím a režimu, stranictvím
a vztahem uvedených témat k teorii demokracie. Dlouhodobě se
věnuje výzkumu volebního chování a v Česku spoluorganizoval již
pět povolebních studií, čtyři po volbách do Poslanecké sněmovny
(od roku 2006) a jednu po volbách do Evropského parlamentu
(2004). Je autorem knih Kam se ztratili voliči? Vysvětlení vývoje
volební účasti v České republice v letech 1990–2010 (Brno: CDK) a
Zrazení snu? Struktura a dynamika postojů k politickému režimu a
jeho institucí a jejich důsledky (Praha: SLON). Publikoval v zahraničních a českých odborných časopisech jako například Party Politics, Electoral Studies, Journal of Legislative Studies, Sociologický
časopis či Politologický časopis.
Miroslav Novák
Patří mezi polistopadové zakladatele oboru politologie v českých
zemích. Doktorát v oboru sociologie získal na Ženevské universitě
roku 1988. V roce 2004 se stal prvním profesorem politologie na
Univerzitě Karlově, odkud po čtvrtstoletém působení odešel na
počátku roku 2015, ale stále se věnuje doktorským studentům. V
letech 2006-2009 byl rektorem vysoké školy CEVRO Institut, kde
v současné době působí jako odborný garant oboru Politologie a
mezinárodní vztahy. Od roku 2015 přednáší také na vedlejší úvazek
na A.R.C. v Kutné Hoře. Specializuje se na komparativní politickou
sociologii, zejména na stranické systémy a typy demokracie.
Roman Chytilek
Výzkumný pracovník Mezinárodního politologického ústavu, současně působí na Katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (FSS MU) jako docent. Ve svém výzkumu se
zabývá zejména volebními systémy a politickými stranami, volebním chováním a experimentálním výzkumem volebního rozhodování (jak jeho ekonomickými, tak i sociálně-psychologickými aspekty).
Miloš Brunclík
Vystudoval politologii na Univerzitě v Hradci Králové a na Fakultě
sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, kde v současné době
přednáší. Dále je vyučujícím na Vysoké škole CEVRO Institut. Ve
své odborné činnost se věnuje především komparativní politologii,
ústavním institucím, stranám a stranickým systémům, politickým
systémům severských zemí a severským zemím v mezinárodních
vztazích.
Vít Hloušek
Vystudoval historii a politologii na Filosofické fakultě a Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kde se v roce
2007 habilitoval v oboru politologie. V roce 2015 se stal profesorem v oboru politologie. 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 sou-

dobých dějin a na problematiku utváření a vývoje moderní masové
politiky ve střední Evropě.
Lubomír Kopeček
Vystudoval politologii, historii a právo na Masarykově univerzitě v
Brně. Od roku 2001 přednáší na Katedře politologie Fakulty sociálních studií MU. Je taktéž zástupcem ředitele Mezinárodního politologického ústavu. Odborně se věnuje zejména stranickým a politickým systémům evropských zemí, teorii demokracie a české politice.
Tomáš Lebeda
Tomáš Lebeda je docentem politologie a vedoucím Katedry politologie a evropských studií na FF UP v Olomouci. Profesní dráhu
začínal v Sociologickém ústavu AV ČR a na Fakultě sociálních věd
UK v Praze. Specializuje se na oblast voleb, volebních systémů a
volebního chování. Věnuje se též vlivu ústavně-institucionálních
mechanismů na polický proces a šířeji oblasti komparativní empiricko-analytické politologie. Publikoval odborné stati v domácích
i zahraničních, recenzovaných i impaktovaných odborných časopisech a v mnoha odborných knihách. Je autorem monografie Volební systémy poměrného zastoupení: Mechanismy, proporcionalita a
politické konsekvence.
Otto Eibl
Vystudoval politologii (dizertační práce na téma Issues v české politice) na Katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy
univerzity, kde působí jako odborný asistent. Zde vyučuje kurzy s
tematikou politické komunikace a politického marketingu. Do těchto oblastí také soustředí svůj badatelský zájem. V rámci Mezinárodního politologického ústavu zkoumá zejména politické značky,
jejich obsahy a procesy, kterými jsou utvářeny a udržovány, umisťování politických témat v politickém prostoru a komunikační a marketingové strategie politických stran v rámci předvolebního období
i mimo ně.
Jakub Šedo
V roce 2001 absolvoval Filosofickou fakultu Masarykovy univerzity, studijní kombinace historie – politologie. Od roku 2002 je asistentem Katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy
univerzity a od roku 2007 zde působí jako odborný asistent. Od
roku 2005 je výzkumným pracovníkem Institutu pro srovnávací politologický výzkum a od roku 2012 Mezinárodního politologického
ústavu. Odborně se zaměřuje na volební systémy.
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
Zabývá se kvalitou demokracie, politickými institucemi a studiem
veřejného mínění. Areálově se věnuje postkomunistickým evropským zemím, kde dříve také vyučoval angličtinu a nyní zde dlouhodobě pobývá a vyučuje na Katedře politologie na Fakultě sociálních
studií MU. V současnosti se zaměřuje především na studium kvality demokracie v regionu. Mezi jeho aktuální výzkumné projekty se
řadí studium volebních slibů, problematiky reprezentace na politické úrovni, role politických vůdců, myšlení v politologii atd. Kromě svých hlavních odborných zájmů v politologii se věnuje kvalitě
vzdělávání na univerzitní úrovni a populární kultuře v postkomunistických evropských zemích.

MEZINÁRODNÍ POLITOLOGICKÝ ÚSTAV MASARYKOVY UNIVERZITY, FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ MU A NADACE KONRADA ADENAUERA
VÁS ZVOU NA KONFERENCI: XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOSIUM: PARLAMENTNÍ A PREZIDENTSKÉ VOLBY
Konference se koná pod záštitou děkana FSS MU Břetislava Dančáka

PROGRAM KONFERENCE
9:30 - 10:00 - REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
10:00 - 10:15 - ZAHÁJENÍ KONFERENCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Problematika nominace prezidentských kandidátů
Jakub Šedo
(Fakulta sociálních studií MU)

Stanovisko ústavní komise Senátu k zavedení přímé
volby prezidenta republiky šest let poté
Jan Kysela

(10:15 - 11:45)

(Právnická fakulta UK)

1. PANEL: PARLAMENTNÍ VOLBY

Vztah přímé volby prezidenta a jeho postavení
v politickém systému ČR

Moderátor: Michal Kubát
(Fakulta sociálních věd UK)

Jeden nebo více světů? Voliči českých stran
politických podnikatelů a jejich hodnoty
Roman Chytilek
(Fakulta sociálních studií MU)

Co narušuje integritu voleb v České republice
Tomáš Lebeda
(Filozofická fakulta UPOL)

Kampaně na sociálních sítích:
deníček politiků, či něco víc?
Miloš Gregor & Otto Eibl
(Fakulta sociálních studií MU)

Výsledky parlamentních voleb v roce 2017 optikou
konfliktních linií a nadnárodních stranických uskupení
Ladislav Cabada
(Metropolitní univerzita Praha)

Miloš Brunclík & Michal Kubát
(Fakulta sociálních věd UK)

Selektivní ne/účast v prezidentských
volbách v roce 2018.
Lukáš Linek
(Sociologický ústav AV ČR)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14:30 - 14:45 – PŘESTÁVKA NA KÁVU
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(14:45 - 16:15)
KULATÝ STŮL: KVALITA DEMOKRACIE
V ČESKÉ REPUBLICE
Moderátor: Vít Hloušek
(Fakulta sociálních studií MU)

Miroslav Novák
(CEVRO Institut)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11:45 - 13:00 – PŘESTÁVKA NA OBĚD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vladimíra Dvořáková

(13:00 - 14:30)

(Fakulta sociálních studií MU)

2. PANEL: PREZIDENTSKÉ VOLBY
Moderátor: Lubomír Kopeček
(Fakulta sociálních studií MU)

(Vysoká škola ekonomická v Praze)

Andrew Roberts

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16:15 - ZÁVĚR KONFERENCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEDAILONKY

Michal Kubát
doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. vystudoval politologii na Institutu
politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
Absolvoval roční studijní pobyt na Institutu politických věd Jagellonské univerzity v Krakově. V současnosti je docentem politologie na FSV UK a Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni.
Přednášel také na New York University in Prague. Publikoval velké
množství odborných monografií mimo jiné v angličtině, polštině a
němčině. Je autorem mnoha odborných časopiseckých a sborníkových studií a statí a několika odborných překladů z polštiny. Zabývá se teorií politiky (hlavně demokratickými a nedemokratickými
politickými režimy, politickou opozicí) a politickými systémy zemí
středovýchodní Evropy, především ČR a Polska).
Ladislav Cabada
doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. (1973) působí jako politolog na
Katedře politologie a humanitních studií Metropolitní univerzity
Praha, kde je rovněž prorektorem pro akademický rozvoj a vedoucím univerzitního střediska v Plzni. Současně je Visiting Scholar
na National University of Public Service v Budapešti. V roce 2005
spoluzaložil mezinárodní odborný časopis Politics in Central Europe, jehož je šéfredaktorem. V letech 2006–2012 byl předsedou
České společnosti pro politické vědy, od roku 2012 působí jako
předseda Středoevropské asociace pro politické vědy. Je emeritním děkanem (2005–2009) Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Zabývá se komparativní politologií středovýchodní
Evropy, zejména politickými systémy, aktéry a politickou kulturou.
K těmto tématům sám či spoluautorsky publikoval více než 20 knih
a více než 100 dalších odborných publikací, z nich cca polovinu v
zahraničí.
Miloš Brunclík
Miloš Brunclík je odborným asistentem na Katedře politologie FSV
UK a působí též na Vysoké škole CEVRO Institut. Odborně se zabývá ústavním systémy Evropy se zaměřením na parlamentní a
poloprezidentské režimy. Publikoval řadu článků v českých i zahraničních odborných časopisech a je spoluautorem několika odborných knih, např. Kdo vládne Česku? Poloprezidentský režim, přímá
volba a pravidla hry. Brno: Barrister & Principal, 2017, společně s
Michalem Kubátem
Miloš Gregor
Miloš Gregor je odborným asistentem Katedry politologie FSS MU
a výzkumníkem v Mezinárodním politologickém ústavu. Jeho odborným zájmem jsou volební kampaně, politický marketing nebo
branding, ale i temná strana politické komunikace – propaganda.
Podílel se na výzkumu kampaní pro volby do Poslanecké sněmovny 2010, podobný výzkum pak v roce 2017 spolukoordinoval. Jako
supervizor je zodpovědný za studentský projekt Zvol si info přednášející pro středoškolské studenty o kritickém myšlení a politické
gramotnosti. Je spoluautorem popularizační knihy Nejlepší kniha o
fake news, dezinformacích a manipulacích!!! Krom akademického
působení se podílel i na několika kampaních, od komunálních voleb
až po volby parlamentní či prezidentské.
Vladimíra Dvořáková
Vladimíra Dvořáková (1957) profesorka politologie na VŠE v Praze,
v letech 2006-2016 předsedkyně Akreditační komise, ČR. V letech

