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OSOBNÍ INFORMACE  

 
◼ Datum narození:  18. 12. 1979 

◼ Místo narození:  Praha 

ZAMĚSTNÁNÍ 

 
2020– Univerzita Karlova, Právnická fakulta 

 docent na katedře ústavního práva 

 

2007–2020 Univerzita Karlova, Právnická fakulta 

 odborný asistent na katedře ústavního práva 

VZDĚLÁNÍ 

 
Central European University (CEU)   Budapešť 

◼ 2013 – LL.M. (obor Comparative Constitutional Law) 

◼ téma závěrečné práce: “Fiscal Stability Rules in European Constitutions“  

Univerzita Karlova, Právnická fakulta   Praha 

◼ 2008 – Ph.D. (obor Veřejné právo I. – ústavní právo, mezinárodní právo, evropské právo) 

◼ téma disertační práce: “Principy voleb v České republice v kontextu demokratických zemí“  

Stockholm University, Department of Law   Stockholm 

◼ 2006–2007 – roční studijní pobyt 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta   Praha 

◼ 2003 – Mgr. (obor právo), 2004 – JUDr. 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd   Praha 

◼ 2005 – Mgr. (obor politologie), PhDr. 
 

JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI 

 
Angličtina (aktivně), němčina (pasivně) 

HLAVNÍ OBLASTI ODBORNÉHO ZÁJMU  

 
◼ ústavní problémy politického systému 

◼ volby a volební právo 

◼ racionalizovaný parlamentarismus 



◼ přezkum ústavnosti zásahů do sociálních práv 

◼ dluhové brzdy v ústavách evropských zemí 

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PUBLIKACE  

 
◼ Antoš, Marek. Principy voleb v České republice. Praha: Linde Praha, 2008, 192 stran. 

◼ Antoš, Marek. Fiscal Stability Rules in Central European Constitutions. In: Adams, Maurice, 
Fabbrini, Federico a Larouche, Pierre (eds.): The Constitutionalization of European Budgetary 
Constraints. Oxford: Hart Publishing, 2014, str. 205–222. 

◼ Antoš, Marek. Pravomoci prezidenta republiky po zavedení přímé volby. AUC Iuridica, 2011, č. 
4, str. 27–41. 

◼ Antoš, Marek. Judikatura Ústavního soudu k sociálním právům: Nikoliv nutně nejlepší, 
nejvhodnější, nejúčinnější či nejmoudřejší? Jurisprudence, 2014, roč. 20, č. 6, str. 3–14. 

◼ Antoš, Marek. The Constitutional Right to Information in the Czech Republic: Theory and 
Practice. International Comparative Jurisprudence, 2019, roč. 5, č. 1, str. 47–55. 

 

◼ Antoš, Marek a Horák, Filip. Proportionality Means Proportionality. European Constitutional Law 
Review, 2021 (přijato k publikaci) 

 

Celkem více než 80 tuzemských i zahraničních publikací a 320 citací. 
 

DALŠÍ AKADEMICKÉ AKTIVITY A OCENĚNÍ  

 2019  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 
prezidentských voleb v USA a jeho dopady na voličskou účast a volební výsledky“) 

2020–  vedoucí katedry ústavního práva 

2018–  proděkan pro komunikaci, IT a finance 

2006–2008 a 2014–2018 člen Akademického senátu PF UK 

 

 

 



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. 


