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Cena pro nejlepšího vyučujícího (PF UK)

2013

Outstanding Academic Achievement Award (udělena rektorem CEU absolventovi
s nejvyšším GPA v rámci programu)

2011–2013

Grantový projekt „Parlamentní forma vlády v ČR a možnosti její racionalizace“
(GA ČR, č. P408/11/P366) – hlavní řešitel

2006

stipendium Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF)

2005

Bolzanova cena (udělena rektorem Univerzity Karlovy za práci „Systém
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vedoucí katedry ústavního práva
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členství v redakčních radách odborných časopisů: Jurisprudence (od roku 2016 šéfredaktor), Acta
Iuridica Olomucensis
projekty v oblasti výzkumu a vývoje: v letech 2008–2021 podíl na 14 projektech (GA ČR, Primus,
SVV, UNCE, Progres apod.), z toho 9x jako hlavní řešitel
členství v oborových radách: ústavní právo a státověda (PF MU), Law and Legal Theory in
European Context (PF UK)
členství v odborných společnostech: Česká společnost pro evropské a srovnávací právo (v letech
2016–2018 člen výboru), Česká společnost pro politické vědy, International Association of
Constitutional Law
jiné odborné aktivity: v předchozích letech působil například jako člen hodnotícího panelu GA ČR
(P408: Právní vědy, politologie), člen pracovní komise pro veřejné právo I - komise pro správní
právo č. 3 (Legislativní rada vlády), člen výboru pro základní práva a předcházení diskriminaci (Rada
vlády pro lidská práva) či člen rozkladové komise Ministerstva zdravotnictví ČR

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M (* 18. 12. 1979) působí na katedře ústavního
práva PF UK. Na naší fakultě vystudoval magisterský studijní program právo a právní věda a
následně také doktorský studijní program v oboru veřejné právo I. (ústavní, mezinárodní veřejné a
evropské právo). Je také absolventem Fakulty sociálních věd, kde vystudoval magisterský program
politologie. Dva roky strávil v zahraničí: nejprve během doktorského studia na naší fakultě
absolvoval roční pobyt na univerzitě ve Stockholmu, následně v akademickém roce 2012/2013
vystudoval LL.M. program v oboru srovnávací ústavní právo na Central European University. Na
katedře ústavního práva působil nejprve jako interní doktorand, později jako odborný asistent a
docent, v červenci 2020 byl jmenován jejím vedoucím. V letech 2006–2008 a 2014–2018 byl členem
Akademického senátu PF UK, od roku 2018 působí jako proděkan pro komunikaci, IT a finance.
Odborně se zaměřuje především na ústavní problémy politického systému a na volby a volební
právo, publikoval však také řadu textů o dalších oblastech ústavního práva včetně lidských práv.
Byl a je řešitelem řady grantových projektů včetně několika grantů GA ČR, v současné době je
zapojen například do výzkumu ústavních zvyklostí v zemích střední Evropy. Společně s prof.
Wintrem na fakultě v roce 2006 založil tradici výjezdních seminářů, které se postupně rozšířily i do
dalších oborů. Kromě práva se věnuje také oblasti internetu, svoji první knihu o něm publikoval
již v roce 1996. Je šéfredaktorem časopisu Jurisprudence a členem redakční rady časopisu Acta
Iuridica Olomucensis (PF UP). Působí také v několika oborových radách (PF UK, PF MU). V roce
2019 získal na základě výsledků studentského hodnocení a hlasování studentů cenu pro nejlepšího
vyučujícího.

