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tový manažer na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity. Projek-
tové a konzultační činnosti se také profesně věnoval před vstupem 
do politiky.

Petr Jüptner
Petr Jüptner je ředitelem Institutu politologických studií Fakulty soci-
álních věd Univerzity Karlovy. Odborně se zabývá komunální politikou, 
aktuálně je řešitelem projektu Technologické agentury České republi-
ky „Přímá volba starostů“ (2019-2021).

Tereza Kučerová
V letech 2006 až 2011 vystudovala Právnickou fakultu v Plzni, kde bě-
hem studia působila jako praktikantka v advokátní kanceláři Volopich, 
Tomšíček & spol., po ukončení studia na právnické fakultě působila 
jako koncipientka v advokátní kanceláři JUDr. Zdeňka Drtiny, Ph. D.  
v Českých Budějovicích, od roku 2012 působila jako asistentka soud-
ce na správním úseku Krajského soudu v Českých Budějovicích,  
v roce 2013 úspěšně složila rigorózní zkoušku na Právnické fakultě 
Univerzity Karlovy, v roce 2015 složila odbornou justiční zkoušku jako 
výtečně způsobilá, v roce 2017 byla jmenována soudkyní správního 
úseku Krajského soudu v Českých Budějovicích, kde působí doposud, 
od roku 2019 přednáší správní právo na Jihočeské univerzitě v Čes-
kých Budějovicích a vede přípravné kurzy veřejné správy na zkoušky 
zvláštní odborné způsobilosti.

Tomáš Lebeda
Vedoucí Katedry politologie a evropských studií Filozofické fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci. Doktorát a habilitaci z politolo-
gie získal na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, kde 
také do roku 2013 vyučoval. Profesní dráhu začínal v Sociologickém 
ústavu Akademie věd ČR, kde působil jako vědecký pracovník deset 
let. Absolvoval postgraduální studijní pobyt na London School of 
Economics and Political Science a stáž v britském parlamentu. Spe-
cializuje se na oblast voleb, volebních systémů, administrace voleb  
a volebního chování. Věnuje se též vlivu ústavně institucionálních me-
chanismů na polický proces a šířeji oblasti komparativní politologie. 
Publikoval řadu odborných statí v recenzovaných domácích a zahra-
ničních odborných časopisech a kapitol v mnoha odborných knihách. 
Je autorem nebo spoluautorem pěti odborných monografií.

Eva Lebedová
Absolvovala magisterské studium politologie a evropských studií na 
Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a studijní pobyt 
na Loughborough University ve Velké Británii. Působí jako odborná 
asistentka na Katedře politologie a evropských studií FF UP v Olo-
mouci. Specializuje se na problematiku volebních kampaní, politic-
kého marketingu, politické komunikace a demokratických teorií. Pub-
likovala řadu odborných textů a několik monografií v oblasti volebních 
kampaní, politického marketingu, politické komunikace a české po-

litiky. Přednáší mimo jiné kurzy Politologie 1 a 2, Volební kampaně  
a politický marketing, Politická komunikace, Teorie demokracie, Poli-
tologický výzkum.

Markéta Lehká
Své dva doktoráty získala na Západočeské univerzitě v Plzni, při-
čemž v rigorózní práci se zabývala anglickým parlamentarismem 
a v dizertační práci soudobým rekodifikačním projektem českého 
soukromého práva. Svoji profesní dráhu zahájila v justici u Okresní-
ho soudu v Mostě a od roku 2003 působí jako soudce u Krajského 
soudu v Ústí nad Labem – úsek správního soudnictví, kde řeší i kau-
zy týkající se volebního soudnictví. V současné době je místopřed-
sedkyní tohoto soudu, kdy zaštiťuje úsek správního soudnictví a 
agendu znalců a tlumočníků. Je autorkou několika odborných člán-
ků z odvětví správního a občanského práva a také spoluautorkou 
knihy Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů v o.s.ř. a s.ř.s. 
(Leges, 2014, 4. vydání), či spoluautorkou komentářové knihy Zákon  
o právu shromažďovacím (C. H. Beck, 2016, 2. vydání). Svá rozhod-
nutí z právní praxe pravidelně publikuje zejména v Soudních rozhle-
dech (C. H. Beck) a ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 
(ASPI), podílela se na vzniku sedmé novely zákona o právu shromaž-
ďovacím č. 252/2016 Sb.

Petr Mlsna
Český právník, státní úředník a vysokoškolský pedagog. Pracuje na 
Ministerstvu vnitra jako náměstek pro řízení sekce legislativy, státní 
správy a územní samosprávy; současně působí na Katedře ústavní-
ho práva Právnické fakulty a Katedře německých a rakouských studií 
Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Dříve byl ministrem 
bez portfeje a předsedou Legislativní rady vlády, dále také náměst-
kem ministryně spravedlnosti a náměstkem ministra školství, mláde-
že a tělovýchovy. Je členem redakční rady časopisu Správní právo, 
redakční rady Czech Yearbook of International Law a členem Grémia 
Jednoty českých právníků. Jako autor publikoval více jak 100 statí  
a odborných článků v oblasti ústavního, evropského a mezinárodního 
práva. Je držitelem medaile Leopolda Heyrovského za monografii Me-
zinárodní smlouvy v českém právu.

Pavel Šaradín
Působí na Katedře politologie a evropských studií FF UP v Olomouci. 
Zabývá se vývojem politického systému v ČR, lokální politikou, teorie-
mi demokracie, v poslední době se podílí na výzkumech občanského 
vzdělávání, demokratických inovací, jejich hodnocením, zaváděním 
a úspěšností, a to zejména v souvislost s projekty GAČR a TAČR.  
V loňském roce spolu s kolegy z katedry realizoval odbornou zprávu 
pro přípravu Koncepce obřanského vzdělávání v ČR. Poslední vyda-
nou knihou, na níž se podílel, je „Studie o politice na lokální úrovni. 
Olomouc a Opolí ve třetí dekádě demokratického vládnutí“.
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Stanislav Balík
Profesor politologie a děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy 
univerzity. Odborně se zaměřuje na komunální politiku, moderní čes-
kou politiku a na vztah státu a církve. Autor a spoluautor řady domá-
cích i zahraničních monografií a článků.

Václav Bubeníček
Akademický a vědecký pracovník na Katedře humanitních věd Pro-
vozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze, kde 
působí již od roku 2006. V souladu se specializací univerzity se zabývá 
studiem komunální politiky převážně v rurálních oblastech ČR, ve kte-
rém se věnuje tématům lokálních modelů demokracie, mechanismu 
místních stranických systémů a komunálního volebního inženýrství. V 
současnosti spolupracuje na projektu Fakulty sociálních věd Univer-
zity Karlovy, který je zaměřen na problematiku přímých voleb starostů.

Barbora Burešová
Vystudovala magisterské studium Politologie na FSS MU, v součas-
nosti studuje doktorský studijní program Politologie na stejné kate-
dře. V rámci svého výzkumu se zabývá problematikou konfliktního 
štěpení a rozhodování na komunální úrovni. Zaměřuje se především 
na malé (a nejmenší) obce v ČR. Dále se věnuje tématu místních refe-
rend a dalších forem přímé demokracie na lokální úrovni.

Jaroslav Čmejrek
Působí na Katedře humanitních věd PEF ČZU v Praze a na Katedře 
regionálního managementu EF JČU v Českých Budějovicích. V rámci 
politologie a veřejné správy se soustřeďuje na problematiku demokra-
cie v lokálním politickém prostoru. Zvláštní pozornost věnuje politic-
kým a správním aspektům rozvoje malých měst a venkovských obcí.

Vratislav Havlík
Odborně se zaměřuje na výzkum evropeizace, víceúrovňového vlád-
nutí, paradiplomacie a roli měst v EU, dále na maďarskou a německou 
politiku a maďarsko-slovenské vztahy. Je autorem monografie Města 
jako partner v procesu vládnutí (2013), dále též odborných textů na 
témata v oblasti implementace územní dimenze kohezní politiky EU a 
evropeizace měst a regionů, publikovaných v prestižních časopisech 
Journal of Common Market Studies a European Planning Studies.

Petr Hladík
V současnosti působí jako 1. náměstek primátorky města Brna. Ve 
své gesci má životní prostředí, zdravotnictví, školství, sport, rodinnou 
politiku a územní plánování. Je také místopředsedou KDU-ČSL, kde 
se prioritně věnuje životnímu prostředí. Od roku 2010 je zastupitelem 
městské části Brno-sever a od roku 2014 také zastupitelem brněn-
ského zastupitelstva. V letech 2015-2016 působil jako místostaros-
ta městské části Brno-sever. Na tuto pozici rezignoval, když se stal  
v roce 2016 náměstkem primátora. Petr Hladík je vystudovaný projek-
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Pořadatelé: Mezinárodní politologický ústav MU  
a Nadace Konrad-Adenauer-Stiftung v České republice

Místo konání: aula Fakulty sociálních studií Masarykovy 
univerzity, Joštova 10, Brno

08:30 – Prezence účastníků sympozia

09:00 - 9:10 – Zahájení sympozia

09:10 - 9:20 – Úvodní slovo Markéty Vaňkové 
(primátorka statutárního města Brna)

09:20 - 10:50 – 1. panel: Demokracie na lokální úrovni

Moderátor: Dan Ryšavý  (FF UPOL)

„Demokratické inovace na komunální úrovni“ 

Barbora Burešová  (FSS MU) 

„Komunální politika: Participace? Kompetence?  
Kariérní postup? Tři otázky a desítky odpovědí“

Petr Jüptner  (FSV UK)

„Demokracie zdola? Participace: lokální versus národní?“ 

Eva Lebedová  (FF UPOL)

„Demokratické inovace na lokální úrovni. 
Česká zkušenost“ 

Pavel Šaradín  (FF UPOL)

10:50 - 11:00 – Přestávka na kávu

11:00 - 12:30 – 2. panel: Problémy lokální politiky

Moderátorka: Petra Mlejnková  (FSS MU)

„Malé obce jako problém, anebo příležitost 
pro demokracii?“ 

Stanislav Balík  (FSS MU) 

„Účinnost a akceschopnost komunální politiky v případě 
zavedení přímé volby starostů: slovenský, polský  

a chorvatský systém jako inspirace pro ČR.“

Václav Bubeníček  (PEF ČZU)

„Mezi identitou a efektivitou: malé obce ČR 
a limity jejich samosprávy“ 

Jaroslav Čmejrek  (PEF ČZU, EF JČU)

„Implementace urbánní dimenze v ČR“ 

Vratislav Havlík  (FSS MU)

12:30 - 13:30 – Oběd (formou rautu)

13:30 - 14:45 – Kulatý stůl: 

Volební systém zralý na reformu?

Moderátor: Michal Pink  (FSS MU)

Petr Hladík 
(1. náměstek primátorky města Brna)

Tereza Kučerová 
(Krajský soud v Českých Budějovicích)

Tomáš Lebeda 
(FF UPOL)

Markéta Lehká 
(Krajský soud v Ústí nad Labem)

Petr Mlsna 
(Ministerstvo vnitra ČR)

14:45 – Závěr sympozia


