Milan Znoj
Doc. PhDr. Ing. CSc.; narozen 1952
Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace
1977 - VŠE Praha, politická ekonomie
1983 – FFUK Praha, filozofie-sociologie
Obor a rok habilitačního řízení nebo udělení vědecké hodnosti
1985 – vědecká hodnost (CSc.), Ústav pro filozofii a sociologii ČSAV Praha (dějiny filozofie)
1993 – habilitace (Doc.), Filozofická fakulta UK Praha (dějiny filozofie)
Praxe od ukončení VŠ studia
1977 – 1985 odborný pracovník, Ústav pro filozofii a sociologii ČSAV v Praze
1985 –1993 odborný asistent, Katedra filozofie FFUK Praha
od 1993
vědecký pracovník, Filozofický ústav AV ČR Praha
od 2000
docent na Ústavu politologie FFUK, 2000-2009 ředitel ústavu
Údaje o působení v zahraničí
* Universität in Konstanz (SRN, měsíc v září 1992)
* Universität in Tübingen (SRN, tři týdny v červenci 1993)
* Universität in Tübingen (SRN, měsíc v září 1994)
* Forschungschwerpunkt Zeithistorische Studien (Potsdam, SRN, dva týdny v listopadu 1995)
* Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg (SRN, měsíc v prosinci 1996)
* Institute for Human Sciences (Wien, Rakousko, měsíc v prosinci 1997).
Členství v odborných organizacích
Předseda oborové rady politologie na Filozofické fakultě UK od 1999
Člen oborové rady politologie na FSV UK od 2007.
Člen výboru České společnosti pro politické vědy od 2000.
Člen České společnosti pro politickou a právní filozofii od 1994.
Člen redakční rady časopisu Přítomnost od 1994 do 2002.
Člen redakční rady časopisu Listy od 1998.
Politické aktivity
V letech 1983 - 1989 členem KSČ. V Listopadu 89´ je spoluautorem Provolání k akademické
obci a 19. listopadu se účastní založení OF v Činoherním klubu. Působí v Kruhu nezávislé
inteligence (KNI), je zvolen do 2. exekutivy. Od roku 1992 členem politické komise OH. Od
roku 1993 členem předsednictva a grémia Svobodných demokratů. Po sloučení se LSNS
v roce 1995 je členem předsednictva SD-LSNS. Po odchodu ze strany v roce zakládá spolu se
skupinou bývalých členů SD Stranu pro otevřenou společnost, je členem jejího výkonného
výboru a předsedou pražské organizace. V roce 2000 vystupuje ze strany SOS. Od roku 2007
je spolupracovníkem komise pro politické analýzy ČSSD.

