
Životopis 
  

Tomáš Lebeda, nar. 11. září 1976 

  

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. 

  

Vzdělání  

2009 Doc. Politologie, FSV UK v Praze 

2005 Ph.D. Politologie, FSV UK v Praze 

2001 PhDr. Politologie, FSV UK v Praze 

2001 Mgr. Politologie, FSV UK v Praze 

1998 Bc. Základy humanitní vzdělanosti, PF UJEP 

  
Akademické profesní zkušenosti 

2008 – dosud Filozofická fakulta FF UP v Olomouci, Katedra politologie a evropských studií 
– docent, vedoucí katedry, dříve odborný asistent 

2003 – 2012 Fakulta sociálních věd UK v Praze, Institut politologických studií – docent, 
dříve asistent, odborný asistent. 

2003 – 2006 Filosofická fakulta UK v Praze, Ústav politologie – asistent. 

2001 – 2010 Sociologický ústav AV ČR – vědecký pracovník, Oddělení Hodnotové 
orientace ve společnosti. 

2001 – 2003 Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem Katedra společenských věd – 
asistent, později odborný asistent. 

  



Zahraniční stáže a studijní pobyty  

2004  studijní pobyt na London School of Economics and Political Science. 

2004  stáž v dolní sněmovně britského parlamentu. 

  
Členství v odborných institucích a radách  

Člen International Political Science Association 

Člen České společnosti pro politické vědy 

Člen hodnotícího panelu Grantové agentury ČR – P408 Právní vědy, politologie 

Člen pracovní skupiny akreditační komise pro sociální vědy 

Člen vědecké rady FF UP v Olomouci 

Člen vědecké rady FSS MU v Brně 

Člen redakční rady Sociologického časopisu (recenzovaný časopis s IF) 

Člen redakční rady Data a výzkum (recenzovaný časopis) 

Člen redakční rady Evropských volebních studií - European Electoral Studies (recenz. 
časopis) 

  

Vedení výzkumných projektů 

2011 – 2012 Vliv médií na vytváření politických postojů a na volební chování české 
veřejnosti. IGA FF UP 

2010 – 2011 Česká volební studie 2010 – rozšíření výzkumu. IGA FF UP. 

2007 – 2009 Analýza volebního chování ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky 
v letech 1996 – 2008. GA ČR 

2006 – 2007  Česká volební studie 2006. Financováno interně z výzkumného záměru SOÚ 
AV ČR, v.v.i. 

2003 – 2005  Teorie reálné kvóty, alternativní přístup k měření proporcionality volebních 
formulí poměrných systémů. GA AV ČR 

  

Spolupráce na výzkumných projektech 



2010 – 2011 Continuity and Change in Electoral Behaviour in the Czech Republic, 

  1990–2009. GA ČR 

2005 – 2010  Výzkumný záměr FSV UK, Rozvoj české společnosti v Evropské unii: výzvy a 
rizika 

2004 – 2006  Postavení hlavy státu v parlamentních a poloprezidentských režimech. GA ČR. 

2004 – 2006  Volební systémy a charakter exekutivy, testování vlivných teorií na případech 
významných volebních reforem. GA UK 

2004 – 2006  Participace, demokracie a občanství v České republice a mezinárodní 
komparace. GA ČR 

2004 – 2005  Evropský sociální výzkum II. GA ČR 

2002 – 2004  Kvalita výzkumů volebních preferencí. GA AV ČR 

2001 – 2003  Volební reformy, stranické systémy: připravované české změny v mezinárodním 
srovnání. GA ČR 

  

Kvantitativní ukazatele vědecké činnosti 

Počet článků v časopisech s IF: 8 

Počet citací na Web of Science: 29 citovaných prací, 44 citací 

H-index dle Web of Science:  2 
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