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Nar. 1973
Nyní programový poradce CEVRO a prorektor pro studium vysoké školy CEVRO Institut
Do září 2009 ředitel CEVRO a člen správní rady CEVRO Institutu
Vzděláním politolog, absolvoval doktorské studium na Institutu politologických studií Fakulty
sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (disertační práce obhájena na téma: Formování české
pravicové politiky po roce 1989: zdroje, vývoj, instituce, program, typologie a perspektivy - 2008)
V rámci CEVRO a vysoké školy CEVRO Institut se kromě managementu a fundraisingu věnuje
hlavně ideové a programové přípravě vzdělávacích projektů (Liberálně-konzervativní akademie,
Politický manažer profesionál, 15 let poté, Volby 2002, Volby 2004, Volby 2006, Polské a německé
volby 2005, České parlamentní strany 2007: křižovatky a cesty, Parlamentní volby 2005/6 v zemích
V4...), na kterých se také zpravidla lektorsky podílí
Specializuje se na problematiku české politiky ve všech jejích podobách, volební a
stranické systémy, politiku v zemích střední a východní Evropy, volební geografii a v
poslední době také na politický marketing
Kromě vysoké školy CEVRO Institut (kursy Politologie, Problémy moderní demokracie, Český
politický systém, Místní a regionální politika, Komparativní politologie) a Liberálně-konzervativní
akademie přednášel také na FSV UK Praha (kursy: Český politický systém, Český
parlamentarismus: vývoj a současnost, Formování české pravicové politiky po roce 1989)
Autorsky a editorsky se podílel na celé řadě publikací, které vydalo CEVRO i jiné akademické
instituce (např. Reforma volebního systému - změna k lepšímu nebo k horšímu?; Krajské volby
2000 - fakty, názory, komentáře; Polské volby 2001 - zamyšlení pro českou pravici; Volby do
Poslanecké sněmovny 2002; Analýzy - Parlamentní volby ve Velké Británii; 15 let poté; ODS a česká
politika; 15 let zahraniční politiky ODS; Parlamentní volby 2006 a česká politika, Krajské volby
2008...)
Je autorem řady textů v odborných a odborně-populárních periodikách: Parlamentní zpravodaj,
Politologický časopis, Revue Proglas, CEVRO Revue...
Komentuje aktuální politické dění pro server Aktuálně.cz, MF Dnes, týdeník Respekt, ČT 24 a další
média
Emaily: ladislav.mrklas@vsci.cz, mrklas@cevro.cz
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