
Hans-Gert Pöttering 
Je pověřencem Konrad-Adenauer-Stiftung pro evropské zále-
žitosti a německý politik za CDU. Od roku 2010 do roku 2017 
byl předsedou Konrad-Adenauer-Stiftung. Mezi lety 2007  
a 2009 byl předsedou Evropského parlamentu. Členem Ev-
ropského parlamentu byl od prvních voleb v roce 1979 až 
do roku 2014. V letech 1999 až 2007 byl předsedou frakce 
Evropské lidové strany a Evropských demokratů (EPP-ED)  
v Evropském parlamentu. Je autorem několika publikací o Ev-
ropské unii.

Ivo Šlosarčík
Český právník a vysokoškolský pedagog. Absolvoval Práv-
nickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a Central Europe-
an University v Budapešti. Zabývá se právními a institucio-
nálními otázkami evropské integrace, europeizací trestního 
práva a adaptací politických, správních a soudních struktur 
unijních států na členství v Evropské unii. Ivo Šlosarčík pů-
sobí na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd 
Univerzity Karlovy v Praze, kde je zároveň garantem oboru 
evropská integrační studia. Patřil k zakladatelům Institutu pro 
evropskou politiku EUROPEUM, kde v letech 2002–2007 pů-
sobil jako ředitel pro výzkum.

Helena Truchlá
Je od dubna 2022 hlavní analytičkou projektu České zájmy 
v EU. Projekt společně realizují STEM, AMO, EUROPEUM  
a Evropa v datech. Předtím pracovala v redakcích Hospodář-
ských novin a Aktuálně.cz, kde se věnovala evropským zále-
žitostem, dění v Německu a budoucnosti české a evropské 
energetiky. Natáčí podcast Středoevropanka o tématech, 
které hýbou Českem i Evropou. Studovala ekonomii a polito-
logii v Brně, Berlíně, Bordeaux a Edinburghu.

Jana Šandlová Vlčková 
Hlavní analytička a projektová manažerka v Institutu pro křes-
ťansko-demokratickou politiku (IKDP). IKDP se zaměřuje na 
čtyři tematické okruhy, a to zelená politika, proevropská po-
litika, rodinná politika a restart Česka. Působila v Bruselu na 
Zastoupení hlavního města Prahy při Evropské unii. Studova-
la politologii, francouzskou filologii a západoevropská studia 
v Praze a Lyonu.

MEDAILONKY

13.10.2022, 14:00

FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ MU
JOŠTOVA 10, BRNO

PROGRAM KONFERENCE

MUNI
FSS

Evropský den:
České předsednictví
v Radě Evropské unie



Vít Havelka
Zaměřuje se na institucionální vztahy EU a jejích členských 
států, EU rozpočet, europeizaci a české vnímání EU. Od led-
na 2016 byl zaměstnán Velvyslanectvím Norského království 
v České republice na pozici Political Officer a od roku 2018 
pracuje v EUROPEUM jako výzkumný pracovník.

Petr Kaniok 
Působí jako docent na Katedře mezinárodních vztahů a ev-
ropských studií FSS MU a na Mezinárodním politologickém 
ústavu tamtéž. Dlouhodobě se pedagogicky a výzkumně vě-
nuje evropské politice – o předsednictví (také o tom českém 
z roku 2009) napsal dvě knihy a řadu odborných článků. Jeho 
výzkum publikovala renomovaná odborná periodika jako na-
příklad Journal of Common Market Studies, Parliamentary 
Affairs či East European Politics.  

Markéta Pitrová
Docentka na Katedře mezinárodních vztahů a evropských 
studií Fakulty sociálních studií MU, odbornice na problema-
tiku evropské integrace. Specializuje se na politický vývoj 
EU, na její institucionální otázky a konstituční vývoj. Autorka, 
spoluautorka a editorka knižních monografií, studií a článků, 
řešitelka grantů, od roku 2012 držitelka titulu Jean Monnet 
Chair. Působila po několik let jako proděkanka na FSS MU pro 
vnější vztahy a rozvoj a pro studium. V letech 2015–2019 byla 
prorektorkou MU pro rozvoj. K nejvýznamnějším publikacím 
patří kniha „Evropská unie“, kterou s Petrem Fialou publiko-
vala v roce 2003. Po doplněném vydání v roce 2009 násle-
dovalo v roce 2018 ve trojici s Ondřejem Krutílkem rozšířené 
vydání zahrnující proměny EU po Lisabonské smlouvě.
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16:15 - 17:15

Krize (zase) jako příležitost pro Evropskou unii?

Vít Havelka 
(FSV UK / EUROPEUM)

Hans-Gert Pöttering 
(KAS)

Jana Šandlová Vlčková 
(IKDP)

17:15 – Závěr konference

Pořadatelé: 
Mezinárodní politologický ústav MU  

a Nadace Konrad-Adenauer-Stiftung v ČR

Místo konání:  
Aula FSS MU, Joštova 10, Brno

Moderátorka: Marie Bastlová  (Seznam Zprávy)

14:00 – Zahájení konference

14:00 - 14:45  
Keynote speech 

Hans-Gert Pöttering
(KAS)

14:45 - 15:00 – Přestávka (Coffee break)

15:00 - 16:00

Jak zvládáme vést Evropskou unii

Petr Kaniok 
(FSS MU)

Markéta Pitrová 
(FSS MU)

Ivo Šlosarčík 
(FSV UK)

Helena Truchlá
(České zájmy v EU)

16:00 - 16:15 – Přestávka (Coffee break)


