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Bc. Bronislav Bechyňský (1987) je studentem magisterského programu Bezpečnostní 
a strategická studia na Fakultě sociálních studií MU v Brně, kde získal i bakalářský 
titul z Mezinárodních vztahů a Bezpečnostních a strategických studií. odborně se za-
měřuje především na bezpečnostní otázky v mezinárodních vztazích, zejména pak na
terorismus.

ing. Vít Beneš, ph.D. (1980), je výzkumným pracovníkem ÚMv, přednáší na vysoké 
škole ekonomické v praze a na Metropolitní univerzitě praha. specializuje se na ev-
ropskou unii (rozšiřování, institucionální reformy) a na českoruské vztahy.

JUDr. phDr. Veronika Bílková, ph.D., e.Ma (1975), je vědeckou pracovnicí ÚMv 
a odbornou asistentkou katedry mezinárodního práva právnické fakulty Uk v praze. 
zaměřuje se na mezinárodní právo, zejména použití síly, mezinárodní humanitární 
právo, lidská práva, mezinárodní trestní právo a mezinárodní organizace (osn).

Mats Braun, M.a., ph.D. (1976), je výzkumným pracovníkem ÚMv, přednáší na 
angloamerické vysoké škole v praze. specializuje se na teorii evropské integrace, 
vnitřní vývoj eU a proměny střední evropy a skandinávie v procesech evropské in-
tegrace.

Mgr. ing. Petra Cibulková (1977) je asistentkou střediska mezinárodních studií Jana 
Masaryka, Fakulty mezinárodních vztahů vysoké školy ekonomické v praze, a dok-
torandkou mezinárodních teritoriálních studií Fakulty sociálních věd Uk v praze. za-
měřuje se na region střední a východní evropy – zejména rusko, Ukrajinu, vnější 
vztahy eU a regionální spolupráci.

JUDr. phDr. Marek Čejka, ph.D. (1975), je výzkumným pracovníkem Ústavu mezi-
národních vztahů a přednáší na několika vysokých školách (Metropolitní univerzita 
praha, evangelická teologická fakulta Uk v praze). specializuje se na problematiku 
Blízkého východu, izraelskopalestinský konflikt, izraelskou politiku a náboženství.

phDr. Ondřej Ditrych, M.phil., ph.D. (1982), je výzkumným pracovníkem Ústavu 
mezinárodních vztahů. zabývá se zejména americkou zahraniční politikou, diskur-
zem o terorismu, energetickou bezpečností, politikou na kavkaze a dějinami myšlení 
v mezinárodních vztazích.
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ing. Rudolf Fürst, ph.D. (1958), je výzkumným pracovníkem ÚMv. zabývá se ob-
lastí Dálného 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 bezpeč-
nostní politiku, českoněmecké vztahy, českou zahraniční politiku a transformaci ko-
munistických stran ve střední evropě.

ing. Ondřej Horký-Hlucháň, ph.D. (1980), je vedoucím vědeckého oddělení ÚMv. 
zabývá se zejména problematikou globálního rozvoje a rozvojové spolupráce.

Mgr. Michaela Ježová (1986) je doktorandkou katedry politologie a mezinárodních 
vztahů západočeské univerzity v plzni. zabývá se problematikou politického islámu 
v zemích Maghrebu, zaměřuje se na praxi v ultraortodoxních židovských a muslim-
ských komunitách.

phDr. Zuzana Kasáková, ph.D. (1977), působí na katedře západoevropských studií 
institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Uk v praze. zaměřuje se na 
regionální politiku a strukturální fondy, devoluci, britskou politiku, evropskou inte-
graci a nacionalismus.

phDr. Michal Kořan, ph.D. (1977), je zástupcem ředitele ÚMv a odborným asisten-
tem katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií MU 
v Brně. zabývá se tvorbou zahraniční politiky, středoevropským prostorem a filozo-
fií sociálních věd.

Mgr. Petra Kuchyňková, ph.D. (1979), je asistentkou na katedře mezinárodních 
vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií MU v Brně. Je rovněž analytič-
kou v centru pro studium demokracie a kultury. oblasti zaměření: vnější vztahy eU 
(postsovětský prostor), vybrané problémy zahraniční politiky ruské federace, spo-
lečná zemědělská politika eU.

Mgr. Šárka Moravcová, ph.D. (1984), je výzkumnou pracovnicí ÚMv a přednáší na 
Metropolitní univerzitě praha. zaměřuje se na globální vládnutí, zejména fungování 
mezinárodních organizací a význam norem či institucí.

Mgr. Vlastimil Nečas (1980) působí v centru pro mediální studia Fakulty sociálních 
věd Uk v praze. odborně se věnuje teoriím mediálních účinků a politické komuni-
kaci, především oblasti nastolování agendy (agendasetting) v souvislosti s českým 
mediálním, veřejným a politickým diskurzem
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ing. Jana Peterková, ph.D. (1971), je odbornou asistentkou střediska mezinárodních 
studií Jana Masaryka, Fakulty mezinárodních vztahů vŠe v praze. zabývá se oblastí 
diplomatických studií, zejména tématem veřejné diplomacie, otázkami mezinárod-
ního vyjednávání a komunikace.

phDr. Vít Střítecký (1980) přednáší na Fakultě sociálních věd Uk v praze a na Met-
ropolitní univerzitě praha. specializuje se na bezpečnostní studia a konfliktní studia, 
teorii mezinárodních vztahů a bezpečnostní situaci v postsovětském prostoru.

Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý (1982) je interním doktorandem Metropolitní univerzity 
praha, přednáší zde a v rámci doktorského studia působí jako výzkumný pracovník 
v Ústavu mezinárodních vztahů, a dále na Filozofické fakultě Univerzity hradec krá-
lové. zabývá se problematikou vztahů mezi eU a ruskem, energetickou bezpečností 
a teoriemi mezinárodních vztahů.

Mgr. Eliška Tomalová, ph.D. (1979), je externí spolupracovnicí ÚMv. specializuje se 
na evropskou integraci, teritoriální studia se zaměřením na západní evropu, na fran-
couzskou zahraniční politiku a kulturní diplomacii.

phDr. Lenka Vochocová (1979) je postgraduální studentkou na katedře mediálních 
studií Fakulty sociálních věd Uk v praze. zaměřuje se na oblast kritické politické 
ekonomie komunikace, genderová studia a teorie veřejných sfér.

Mgr. ing. Štěpánka Zemanová, ph.D. (1975), působí jako odborná asistentka stře-
diska mezinárodních studií Jana Masaryka Fakulty mezinárodních vztahů vysoké 
skoly ekonomické v praze. zabývá se mezinárodněpolitickými a ekonomickými as-
pekty ochrany lidských práv a věnuje se i problematice evropské integrace.


