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O autorech

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 zaměřuje 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 Evropskou unii (rozšiřování, institucionální reformy) a na česko-ruské vztahy.
Doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA (1975), je výzkumnou 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).
Mgr. et Mgr. Jan Blažek (1986) je interním doktorandem Metropolitní univerzity
Praha a ÚMV. Oblastí jeho zájmu jsou alternativní vize politické komunity v mezinárodních vztazích, migrace, etické teorie mezinárodních vztahů či teorie radikální
politiky.
JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D. (1975.), je výzkumným pracovníkem ÚMV a přednáší na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, CEVRO institutu,
Praha a Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Jeho zaměření:
region Blízkého východu a Maghrebu, blízkovýchodní konflikty, izraelská a palestinská politika, sionismus, arabský nacionalismus, islamismus a radikální islamismus.
PhDr. Ondřej Ditrych, M.Phil., Ph.D. (1982), je odborným asistentem Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd UK v Praze (koordinátorem jeho výzkumného centra Deutsch Security) a výzkumným pracovníkem ÚMV. Zabývá se zejména
americkou zahraniční politikou, diskurzem o terorismu, energetickou bezpečností, politikou na Kavkaze a dějinami myšlení v mezinárodních vztazích.
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Mgr. Tomáš Dopita (1979) je výzkumným pracovníkem ÚMV a studentem doktorského studia oboru Mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd UK v Praze. Jeho
zájmem jsou témata mezinárodních mírových operací obecně, mezinárodní intervence
v post-Daytonské Bosně a Hercegovině, české a polské zahraniční politiky vůči západnímu Balkánu a také genderová rovnost v české rozvojové spolupráci.

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 integraci a nacionalismus.

Doc. PhDr. Jan Eichler, CSc. (1952), je výzkumným pracovníkem ÚMV, působí
i na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Dlouhodobě
se specializuje na problematiku mezinárodních bezpečnostních vztahů (transatlantické vztahy, strategická kultura, ozbrojené konflikty, vojenský rozměr bezpečnosti).
Mgr. Jakub El-Ahmadieh (1988) je doktorandem v oboru Mezinárodní teritoriální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Zároveň studuje na Právnické fakultě UK, kde se zaměřuje na cizinecké a imigrační právo. Specializuje se na
Blízký východ a americkou zahraniční politiku.
Ing. Rudolf Fürst, Ph.D. (1958), je výzkumným pracovníkem ÚMV. Zabývá se oblastí Dálného východu, zejména Číny.
JUDr. Vladimír Handl, CSc. (1957), je výzkumným pracovníkem ÚMV, přednáší na
Katedře německých a rakouských studií Institutu mezinárodních studií Fakulty 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.
Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D. (1980), působí jako odborný asistent v Ústavu teritoriálních studií Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity
v Brně. Externě vyučuje na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty
sociálních studií MU v Brně. Věnuje se regionu Latinské Ameriky a evropské integraci, především s ohledem na vnější vztahy Evropské unie a na migrační politiku EU.

PhDr. Michal Kořan, Ph.D. (1977), je výzkumným pracovníkem ÚMV a odborným
asistentem Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií MU v Brně. Zabývá se tvorbou zahraniční politiky, středoevropským prostorem
a filozofií sociálních věd.
Mgr. Miloslav Machoň (1988) je doktorandem Střediska mezinárodních studií Jana
Masaryka Vysoké školy ekonomické v Praze. Podílí se na výuce seminářů kurzu Ekonomická diplomacie.
Mgr. Lucia Najšlová, Ph.D. (1980), působí v Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd UK v Praze. Zabývá se legitimitou Evropské unie jako zahraničněpolitického aktéra, zejména v rámci politiky rozšiřování, sousedství a podpory demokracie.
PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D. (1980), působí na Katedře mediálních studií a v Centru pro mediální studia Fakulty sociálních věd UK v Praze. Odborně se věnuje
teoriím mediálních účinků a politické komunikaci, především oblasti nastolování
agendy (agenda-setting) v souvislosti s českým mediálním, veřejným a politickým
diskurzem.
Mgr. Nikita Odintsov (1990) je interní doktorand na Fakultě sociálních věd
UK v Praze v oboru Mezinárodní vztahy. Dále působí jako externí výzkumný pracovník na ÚMV. Zabývá se energetickou bezpečností a zahraniční politikou Ruské
federace.

Ing. Ondřej Horký-Hlucháň, Ph.D. (1980), je vedoucím vědeckého oddělení ÚMV.
Zabývá se zejména problematikou globálního rozvoje a rozvojové spolupráce.

Ing. Jana Peterková, Ph.D. (1971), je odbornou asistentkou Střediska mezinárodních
studií Jana Masaryka na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické
v Praze. Zabývá se oblastí diplomatických studií, zejména tématem veřejné diplomacie, otázkami mezinárodního vyjednávání a komunikace.

Mgr. David Chudoba (1982) je absolventem oboru Mediální studia na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. V současnosti zde pokračuje v doktorském studijním programu. Oblastí jeho odborného
zájmu je zejména regulace médií, problematika objektivity a též výzkum mediální
gramotnosti.

Mgr. Kateřina Rudincová, Ph.D. (1985), je odbornou asistentkou na Katedře geografie Fakulty přírodovědně humanitní a pedagogické, Technické univerzity v Liberci.
Zároveň působí jako externí spolupracovnice ÚMV. Zabývá se především konflikty
v oblasti Afrického rohu, politikou Africké unie a problematikou hranic a práva národů na sebeurčení v Africe.

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 muslimských komunitách.

Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý, Ph.D. (1982), je výzkumným pracovníkem ÚMV a přednášející na Metropolitní univerzitě Praha. Dále působí jak odborný asistent na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové. Zabývá se problematikou vztahů mezi EU
a Ruskem, energetickou bezpečností a teoriemi mezinárodních vztahů.
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Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D. (1979), je externí spolupracovnicí ÚMV a odbornou asistentkou Katedry západoevropských studií Fakulty sociálních věd UK v Praze. Specializuje se na evropskou integraci, teritoriální studia se zaměřením na západní Evropu, na francouzskou zahraniční politiku a kulturní diplomacii.
Doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. (1975), je vedoucí Střediska mezinárodních studií Jana Masaryka Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické
v Praze. Zabývá se mezinárodněpolitickými a ekonomickými aspekty ochrany lidských práv a věnuje se i problematice evropské integrace.
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