
logie jako akademické disciplíny a moderní českou politikou. Vědecký 
pracovník Mezinárodního politologického ústavu (MPÚ), profesor na 
Katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity  
v Brně. Předseda redakční rady on-line časopisu Středoevropské po-
litické studie (www.cepsr.com). Člen výboru České společnosti pro 
politickou vědu (v letech 2006-2012 místopředseda). E.MA Director 
pro Českou republiku v European Inter-University Centre v italských 

Benátkách.

Petr Kolář
Petr Kolář je bývalý český diplomat a veřejně známá osoba. Získal 
doktorský titul na Univerzitě Karlově v Praze v roce 1986 v oboru in-
formačních technologií, knihovnictví a etnografie. Mezi jeho zájmy  
patří mezinárodní politika, sport, literatura, historie, umění a jeho 
vnoučata. Petr Kolář působil jako velvyslanec v Rusku, ve Spoje-
ných státech amerických, v Irsku a ve Švédsku. Také zastával řadu 
pozic na Ministerstvu zahraničních věcí. V letech 2003 až 2005 byl 
náměstkem ministra zahraničních věcí pro bilaterální vztahy. V roce 
1999 pracoval Petr Kolář pro prezidenta Václava Havla jako poradce 
pro evropskou integraci a Balkán. V roce 2013 zastával funkci ředi-
tele pro mezinárodní vztahy ve skupině PPF, kde se zaměřoval pře-
vážně na oblast Asie. V současnosti působí jako seniorní poradce  

u advokátní kanceláře Squire Patton Boggs v Praze.

Petra Kuchyňková
Vystudovala mezinárodní vztahy a evropská studia a bakalářský stu-
dijní program politologie na Fakultě sociálních studií MU. V roce 2007 
se tamtéž stala asistentkou na katedře mezinárodních vztahů a evrop-
ských studií a od roku 2010 působí jako odborná asistentka tamtéž. 
V letech 2004 – 2013 pracovala jako analytička evropské legislativy 
v Centru pro studium demokracie a kultury, s nímž dodnes externě 
spolupracuje. V letech 2008 – 2009 pracovala jako asistentka při Ev-
ropském parlamentu v Bruselu. Zabývá se zahraniční politikou Ruské 
federace po roce 1991 se zaměřením na vztahy Rusko-EU, aktuálním 
vývojem legislativy Evropské unie, společnou zemědělskou politikou 

EU a východní dimenzí vnější politiky Evropské unie. 

Jaroslav Kurfürst
Vystudoval geografii a tělesnou výchovu na Ostravské univerzitě  
a francouzský jazyk na Univerzitě v Hradci Králové. Po absolvování 
Diplomatické akademie MZV ČR pracoval krátce na Odboru bezpeč-
nostní politiky a v letech 1999 - 2003 jako II. tajemník na velvyslanectví 
ČR v Moskvě. Dále pracoval například jako zástupce vedoucího ZÚ na 
Velvyslanectví ČR ve Washingtonu D.C. letech 2005 - 2009, pozdě-
ji jako ředitel Odboru společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU  
a v letech 2011 - 2014 jako vrchní ředitel Evropské sekce MZV ČR. Od 

roku 2014 působí jako velvyslanec ČR v Bruselu. 

Magda Leichtová
Vystudovala politologii na Filozofické fakultě Západočeské univerzity 
v Plzni, kde působí na Katedře politologie a mezinárodních vztahů. Ve 
svém výzkumu se již deset let věnuje ruské domácí a zahraniční poli-
tice. V roce 2015 působila jako „Visiting Fellow“ na univerzitě v Helsin-
kách a v roce 2016 byla hostujícím profesorem na University of Oxford.

Darina Malová
Vystudovala filosofii na Filosofické fakultě Univerzity Komenského  
v Bratislavě (1981) a od roku 1991 pracuje na katedře politologie FFUK. 
V roce 1997 se habilitovala a v roce 2007 se stala profesorkou v oboru 
politologie. Vedla několik výzkumných projektů podpořených domá-
cími (VEGA, APVV, ASFEU) a spolupracovala na mezinárodních pro-
jektech, včetně rámcových programů EU. Přednášela na vícero zahra-
ničních univerzitách (University of Exeter, Leiden University, Harvard 
University, European University Institute, Illinois Wesleyan University 
a Colorado College). Získala několik mezinárodních vědeckých gran-
tů a zahraničních stipendií, např. Mellon Research Fellowship na Ne-
therlands Institute for Advanced Study a též na WissenschaftsKolleg  
zu Berlin, jako i Fulbright Scholar-in-Residence na IWU a Karl. W. Deut-
sch Guest Professorship na Wissenschaftszentrum Berlin für Sozial-
forschung. V letech 2007-13 vedla katedru politologie a od 1.4. 2013-

31.3.2017 působila jako proděkanka pro zahraniční vztahy. 

Působila a působí v několika akademických orgánech, včetně hodnotí-

cího panelu ERC pro společenské a humanitní vědy.

Miroslav Mareš 
Je garantem oboru Bezpečnostní a strategická studia na Katedře po-
litologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a vě-
deckým pracovníkem Mezinárodního politologického ústavu téže fa-
kulty. Zaměřuje se na výzkum politického extremismu a terorismu ve  
střední Evropě. Je expertem při Evropské síti pro zvyšování povědomí 
o radikalizaci (RAN) a členem Evropské sítě pro záležitosti terorismu 
(EENET). Je autorem či spoluautorem více než 250 odborných pub-
likací, mimo jiné (spolu s Astrid Bötticher) knihy Extremismus –Theo-
rien – Konzepte – Formen (Oldenbourg Verlag, 2012) a koeditorem  
(s Janem Holzerem) knihy Challenges to Democracies in East Central 

Europe (Routledge 2016).  

Alexandr Mitrofanov
Komentátor deníku Právo. Zabývá se vnitropolitickým děním a tématy 
spojenými s vývojem v Rusku. Získal Cenu křepelek (1994), Cenu Ferdi-
nanda Peroutky (2000), Cenu Karla Havlíčka Borovského (2015) a Cenu 
Jiřího Ješe za komentář (2016). Vydal knihy Za fasádou Lidového domu 
(1998) a Politika pod pokličkou (2002, s Markétou Maláčovou), podílel 
se na sborníku Bludné cesty sociální demokracie (2005). Je aktivní jako 

mikrobloger.

Michael Romancov
Michael Romancov je absolventem Pedagogické fakulty, Filozofické fa-
kulty a Fakulty sociálních věd UK. V roce 2001 získal na Institutu polito-
logických studií FSV Univerzity Karlovy doktorský titul z politické geo-
grafie. V minulosti přednášel na Západočeské univerzitě v Plzni a nyní 
přednáší na Institutu politologických studií a na Metropolitní univerzitě 
v Praze. Oblastmi jeho odborného zájmu jsou politická geografie, geo-

politika a Rusko. 

Jakub Sadowski
Jakub Sadowski je profesorem na Institutu východoslovanských stu-
dií Jagellonské univerzity v Polsku. Je specialistou v oblasti Ruska  
a východní Evropy, zejména v sovětské kulturní a sociální historii. Získal 
titul PhD z ruské filologie (Univerzita ve Varšavě, 2003) a docenturu 
v kulturní historii (Papežská univerzita Jana Pavla II v Krakově, 2011). 
Je autorem a spoluautorem mnoha knih o ruských revolucích, sovětské 
totalitní kultuře, sémiotice ruské kultury a o teorii mýtu a utopie. Mo-
mentálně pracuje na knize věnující se socio-kulturním problémům SSSR 

v éře perestrojky. 

Radomír Vlček
Vědecký pracovník Historického ústavu AV ČR, v. v. i., pracovník jeho 
brněnské pobočky. Jeho odbornou specializací jsou dějiny Ruska v mo-
derní době (18.-20. století), dějiny idejí a ideologií, nacionalismu,  slo-
vanství a panslavismu, dějiny vztahů mezi slovanskými národy a dějiny 
slavistiky. Na Masarykově univerzitě v Brně (Filozofická a Pedagogická 
fakulta) přednáší obecné dějiny 19. století, mezinárodní vztahy 19. století, 
dějiny Ruska, a kulturně civilizační minulost ruského dějinného prosto-
ru. Je autorem monografie Ruský panslavismus – realita a fikce (Praha 
2002) a Geneze a vývoj ruského impéria. Kapitoly z ruských dějin 18. sto-
letí, spoluautorem dalších deseti knih (např. Helena Ulbrechtová a kol., 
Ruské imperiální myšlení v historii, literatuře a umění. Tradice a transfor-
mace. Praha 2016; Vratislav Doubek – Ladislav Hladký – Radomír Vlček 
a kol. T. G. Masaryk a Slované. Praha 2013) a autorem několika desítek 
odborných studií a statí. Bohatá je rovněž jeho přednášková a publikační 
popularizační činnost (např. brožura o Josefu Macůrkovi, Praha 2015).

Libor Žídek
Libor Žídek se dlouhodobě zabývá výzkumem fungování světového 
hospodářství – zejména fungování centrálně plánovaných ekonomik  
a následnému transformačnímu procesu po jejich pádu. O těchto téma-
tech přednášel v řadě zemí – mimo jiné v Kanadě, Německu, Velké Britá-
nii, Polsku, Ukrajině či Maďarsku. Vědecká činnost (v podobě získaných 
grantů – GAČR, GAMU) se týká také témat ze světového hospodářství 
(Rusko) resp. fungování centrálně plánovaných ekonomik. Je autorem 
a spoluautorem několika monografií a řady článků. Vyučuje předmě-
ty Makroekonomie I, Hospodářské dějiny I, II, Ekonomie transformace, 

World Economy a Economics of Transition.



András Deák  (Akademie věd, Maďarsko) 

(Rusko-maďarské vztahy)

Darina Malová  (Univerzita Komenského, Slovensko) 

(Slovensko-ruské vztahy)

Jakub Sadowski  (Uniwersitet Jagiellonski, Polsko)

(Kulturní determinanty Rusko-polských konfliktů)

Tim Bohse  (Der Deutsch-Russische Austausch e.V., Německo)

(Německo-ruské vztahy)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14:30 - 14:45 – PŘESTÁVKA NA KÁVU

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(14:45 - 16:15) Kulatý stůl 
(Vize pro vztahy Ruska a střední Evropy) 

Moderátor: Břetislav Dančák
(FSS MU)

Alexander Mitrofanov
(Komentátor, Právo)

Petr Kolář
(Squire Patton Boggs)

Jan Holzer
(FSS MU)

Michael Romancov 
(FSV UK)

Alžběta Chmelařová/Vít Dostál
(AMO)

Tim Bohse 
(Der Deutsch-Russische Austausch e.V., Německo)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16:15 - ZÁVĚR KONFERENCE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEZINÁRODNÍ POLITOLOGICKÝ ÚSTAV MASARYKOVY UNIVERZITY, FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ MU A NADACE KONRADA ADENAUERA VÁS ZVOU NA  
KONFERENCI: RUSKO A STŘEDNÍ EVROPA: ROZDÍLNÉ ZÁJMY NEBO PROSTOR KE SPOLUPRÁCI?

PROGRAM KONFERENCE

9:00 - REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ KONFERENCE 

9:30 - 10:00 - ZAHÁJENÍ KONFERENCE 

Vít Hloušek  (MPÚ MU)

Alena Resl  (KAS)

Guido Müntel  (Ambasáda SRN, Praha)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(10:00 - 11:30) Panel 1 
(Střední Evropa jako křižovatka zájmů)

Moderátor: Miroslav Mareš  
(FSS MU)

Radomír Vlček  (Akademie věd ČR) 

(Ruská geopolitika v historické perspektivě)  

Petra Kuchyňková  (FSS MU) 

(Energetika jako nástroj zahraniční politiky)

Libor Žídek  (ESF MU) 

(Ruský ekonomický vliv ve střední Evropě)

Jiří Gazda  (FF MU) 

(Ruský mediální diskurs ve vztahu ke střední Evropě)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11:30 - 13:00 – OBĚD

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(13:00 - 14:30) Panel 2 
(Středoevropské země a Rusko)

Moderátor: Jan Holzer  (FSS MU)

Magda Leichtová  (Západočeská univerzita)

(Rusko v českém diskurzu po sametové revoluci)  

MEDAILONKY

Tim Bohse
Tim Bohse pracuje od roku 2014 jako projektový manažer v organizaci 
German-Russian Exchange DRA. Působil jako dobrovolník v organizaci 
Russian historical and civil rights society Memorial v ruském Permu. 
Následně vystudoval politologii na univerzitách v Lipsku a Varšavě se 
závěrečnou prací na téma samosprávy v Kaliningradské oblasti (v ori-
ginále Autoritarismus statt Selbstverwaltung: Die Transformation der 
kommunalen Politik in der Stadt Kaliningrad 1990-2005, vydáno nakla-
datelstvím Ibidem-Verlag v roce 2006). Před tím, než začal pracovat 
pro DRA byl Tim Bohse tři roky projektovým manažerem v Polsko-ukra-
jinské nadaci pro vzájemnou spolupráci (PAUCI) a projektovým mana-
žerem v Centru pro výzkum historie Polské akademie věd. Tim Bohse 

též dlouhodobě pracoval jako překladatel. 
 

Břetislav Dančák 
Docent na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií na Fa-
kultě sociálních studií MU (od 2008). Zde působil jako proděkan (od 
2008), v současnosti řídí fakultu z pozice děkana (od 2011). V minulosti 
působil také jako ředitel Mezinárodního politologického ústavu Masa-
rykovy univerzity (2004 – 2009). Ve výzkumu se věnuje americké za-
hraniční politice po konci studené války se zaměřením na priority USA 
vůči střední a východní Evropě. V souvislosti s politickým vývojem ve 
středoevropských zemích se zabývá jejich vnitropolitickými i zahranič-
něpolitickými aspekty. Zvláštní důraz klade na Visegrádskou skupinu  
a analýzu vztahů mezi těmito státy navzájem a jejich členství v Evrop-

ské unii a Severoatlantické alianci.

András Deák 
András Deák získal doktorský titul z mezinárodních vztahů na Corvinus 
University v Budapešti. Momentálně pracuje jako výzkumný pracov-
ník na Institutu pro světovou ekonomiku Maďarské akademie věd, kde 
vede výzkumnou skupinu zabývající se rozvojovou ekonomií. Hlavními 
oblastmi zájmu Deáka jsou energetické politiky v EU a postsovětském 
prostoru, ekonomika Ruska a postsovětských zemí a  východní politika 
EU. V minulosti byl výzkumným ředitelem Centra pro studia rozšiřování 
EU na Středoevropské univerzitě, či výzkumníkem a později koordinač-

ním ředitelem na Maďarském institutu mezinárodních záležitostí. 

Vít Dostál
Vít Dostál je ředitelem Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní 
otázky (AMO), odborně se zaměřuje na českou zahraniční a evropskou 
politiku, středoevropskou spolupráci a polskou zahraniční a vnitřní poli-
tiku. S Asociací spolupracuje od roku 2006, odpovídá za strategické ve-
dení a fundraising Výzkumného centra AMO, koordinuje tým analytiků  
a spolupracovníků a řídí publikační činnost AMO. Je autorem a editorem 
řady publikací věnovaných české zahraniční politice a střední Evropě. 
Vystupuje na konferencích a v médiích. V roce 2017 ukončil doktorské 
studium na FSS MU dizertační prací na téma „Paradiplomacie českých 

krajů“. Absolvoval studijní a pracovní stáže ve Varšavě a Bruselu.

Jiří Gazda 
Jazykovědec, rusista, zástupce vedoucího Ústavu slavistiky Filozofické 
fakulty Masarykovy univerzity. Je členem redakčních rad několika od-
borných slavistických a rusistických časopisů (Opera Slavica – výkonný 
redaktor, Nová rusistika, Rossica Olomucensia). Ve vědeckovýzkumné 
činnosti se specializuje na tendence ve vývoji ruštiny postsovětské-
ho období (habilitační práce na téma „Dynamika jazykových procesů  
v transformačním a posttransformačním období vývoje ruské společ-
nosti“), jazyk ruské publicistiky, rusko-český mediální a internetový dis-

kurs a oblast politické lingvistiky. 

Jan Holzer
Zabývá se teorií nedemokratických a hybridních režimů, teorií demo-
kratizace v kontextu vývoje politických režimů postkomunistických 
zemí, především Ruska a postsovětských republik, postavením polito-


