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Ing. Vít Beneš (1980) je výzkumným pracovníkem ÚMV, přednáší na Vysoké škole ekono-
mické v Praze a na Metropolitní univerzitě v Praze. Specializuje se na Evropskou unii (rozši-
řování, institucionální reformy) a na česko -ruské vztahy. 

JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA (1975), je výzkumnou pracovnicí ÚMV a odbor-
nou asistentkou Katedry mezinárodního práva Právnické fakulty UK v Praze. Zaměřuje se na 
mezinárodní právo, zejména použití síly, mezinárodní humanitární právo, lidská práva, mezi-
národní trestní právo a mezinárodní organizace (OSN).

PhDr. Jaroslav Bureš (1953) je výzkumným pracovníkem ÚMV se zaměřením na problema-
tiku Blízkého východu, Středomoří a islámu. Je představitelem Nadace Anny Lindhové pro 
dialog kultur v České republice.

Doc. Ing. Petr Drulák, Ph.D. (1972), je ředitelem ÚMV, přednáší na Fakultě sociálních věd UK 
v Praze. Specializuje se na teorii mezinárodních vztahů a na evropskou integraci.

PhDr. Ondřej Ditrych (1982) je doktorandem mezinárodních vztahů na Fakultě sociálních věd 
UK. Zabývá se zejména americkou zahraniční politikou, diskurzem o terorismu, energetickou 
bezpečností, politikou na Kavkaze a dějinami myšlení v mezinárodních vztazích.

Ing. Bc. Rudolf Fürst, Ph.D. (1958), je výzkumným pracovníkem ÚMV. Zabývá se oblastí Dál-
ného východu, zejména Číny.

JUDr. Vladimír Handl, CSc. (1957), je výzkumným pracovníkem ÚMV, přednáší na Fakultě 
sociálních věd UK v Praze. Zaměřuje se na německou zahraniční a bezpečnostní politiku, 
česko -německé vztahy, českou zahraniční politiku a transformaci komunistických stran ve 
střední Evropě.

Ing. Ondřej Horký (1980) je výzkumným pracovníkem ÚMV a doktorandem na Vysoké škole 
ekonomické v Praze. Zabývá se zejména teoriemi rozvoje a českou rozvojovou politikou.
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Ing. Jan Hřích, CSc. (1964), je akademickým pracovníkem Metropolitní univerzity Praha. 
Předmětem jeho odborného zájmu je především evropská ekonomická integrace a různé as-
pekty ekonomické diplomacie jako nástroje pro prosazování cílů zahraniční politiky v ekono-
mické oblasti.

PhDr. Jan Karlas, M.A., Ph.D. (1978), působí jako výzkumný pracovník ÚMV a je odborným 
asistentem na Fakultě sociálních věd UK v Praze. Specializuje se na evropskou integraci, teo-
rii mezinárodních vztahů a obecnou problematiku mezinárodních organizací.

PhDr. Michal Kořan, Ph.D. (1977), je vedoucím výzkumného oddělení ÚMV a odborným asi-
stentem Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU v Brně. Zaměřuje se na 
tvorbu zahraniční politiky, středoevropský prostor a fi lozofi i sociálních věd.

Mgr. Petra Kuchyňková (1979) postgraduálně studuje na Katedře mezinárodních vztahů a ev-
ropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, kde zároveň působí jako asi-
stentka. Je rovněž analytičkou v Centru pro studium demokracie a kultury. Oblasti zaměření: 
vnější vztahy EU (post -sovětský prostor), vybrané problémy zahraniční politiky Ruské fede-
race, společná zemědělská politika EU.

Mgr. Vlastimil Nečas (1980) působí na Katedře mediálních studií FSV UK v Praze a v Socio-
logické ústavu AV ČR, v.v.i. Zabývá se politickou komunikací a teoriemi mediálních účinků, 
resp. vzájemnými vztahy mezi mediální, veřejnou a politickou sférou.

Ing. Jana Peterková, Ph.D. (1971), je odbornou asistentkou Střediska mezinárodních studií 
Jana Masaryka, Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze. Zabývá se oblastí diplomatic-
kých studií, zejména tématem veřejné diplomacie, otázkami mezinárodního vyjednávání a ko-
munikace.

PhDr. Vít Střítecký (1980) je výzkumným pracovníkem ÚMV, přednáší na Fakultě sociálních 
věd UK v Praze a na Metropolitní univerzitě v Praze. Specializuje se na bezpečnostní studia 
a konfl iktní studia, teorii mezinárodních vztahů a bezpečnostní situaci v postsovětském pros-
toru.

Mgr. Filip Tesař (1969) je výzkumným pracovníkem ÚMV. Odborně se zaměřuje na Balkán, 
etnické konfl ikty a jejich řešení.

Mgr. Eliška Tomalová (1979) je výzkumnou pracovnicí ÚMV. Specializuje se na francouzskou 
zahraniční politiku a kulturní diplomacii.

Elsa Tulmets, M.A., Ph.D. (1977), působí jako výzkumná pracovnice v ÚMV. Do jejího odbor-
ného zaměření patří vnější vztahy EU, proces rozšiřování EU a Evropská politika sousedství.


