VYBRANÁ LITERATURA K ČESKÉ ZAHRANIČNÍ POLITICE VYDANÁ V ROCE 2010

O AUTORECH

TICHÝ, Lukáš: Energetika v bilaterálních vztazích mezi Českou republikou a Ruskem. Bulletin Cetra ázerbájdžánských a kaspických studií. Bilaterální vztahy mezi
kaspickými a evropskými státy. 2010, č. 4, s. 16–20. ISSN 1803-8611.
TICHÝ, Lukáš: Problematika vzájemné závislosti v energetických vztazích mezi Českou republikou a Ruskou federací a působení Evropské unie. Středoevropské politické studie. 2010, roč. 12, č. 2–3, s. 159–182. ISSN 1212-7817.
TOMSKÝ, Alexander; SLAČÁLEK, Ondřej: Národní zájem. Mezinárodní politika.
2010, roč. 34, č. 5, s. 23. ISSN 0543-7962.
TSIVOS, Konstantinos: Československá angažovanost v řecké občanské válce a ve
speciálních misích KS Řecka. Slovanský přehled. 2010, roč. 96, č. 3–4, s. 283–
297. ISSN 0037-6922.
VESELÝ, Josef: Mezinárodní politika očima redaktorského eléva z let 1967 až 1969.
Mezinárodní politika. 2010, roč. 34, č. 9, s. 5–7. ISSN 0543-7962.
VYHLÍDAL, Milan: Češi v Iráku. K činnosti expertní skupiny na Military Technical College v Bagdádu v letech 1978–1985. Historie a vojenství. Časopis Vojenského historického ústavu Praha. 2010, roč. 59, č. 3, s. 84–97. ISSN 0018-2583.
WAISOVÁ, Šárka: The Change of value preferences in Czech society and of foreign
policy makers as one of the prerequisites of the transformation of the character of
czech foreign policy. Politics in Central Europe. The Journal of the Central European Political Science Association. 2010, vol 6, no. 2, s. 98–114. ISSN 1801-3422.
ZAORAL, Karel: Černá eurodíra. Řecko. Euro. 2010, č. 19, s. 32–35. ISSN 12123129.
ZBOŘIL, Zdeněk: Mezinárodní politika v letech transformace a internetu. Mezinárodní politika. 2010, roč. 34, č. 9, s. 8–11. ISSN 0543-7962.
–ZZ-: Česko-korejská vzájemnost ve stínu Drnové střechy. Mezinárodní politika.
2010, roč. 34, č. 6, s. 3. ISSN 0543-7962.

O autorech

Ing. Vít Beneš, Ph.D. (1980), je výzkumným pracovníkem ÚMV, přednáší na Vysoké
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