Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.
Vystudoval evropská studia v Hamburku a v Praze. Doktorský titul z mezinárodních teritoriálních studií získal na Fakultě sociálních věd UK, kde
v současné době působí na Katedře západoevropských studií FSV UK,
kterou od roku 2013 vede. Zabývá se zahraniční a bezpečnostní politikou
EU a jejích členských států a transatlantickými vztahy.
Mgr. Vít Dostál
Vystudoval evropská studia na Fakultě sociálních studií MU, kde nyní působí jako interní doktorand. Současně je ředitelem Výzkumného centra
Asociace pro mezinárodní otázky (AMO). Odborně se zaměřuje na středoevropskou spolupráci, polskou zahraniční a vnitřní politiku a českou zahraniční a evropskou politiku.
Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.
Absolvoval studium politologie, mezinárodních vztahů a evropských studií
na Fakultě sociálních studií MU, kde v roce 2012 získal rovněž doktorský
titul. V současné době na téže fakultě působí jako odborný výzkumný
pracovník. Odborně se zaměřuje zejména na problematiku mezinárodní
politické ekonomie, měnových trhů, moci ve vztahu k hospodářství a mezinárodních finančních institucí.
doc. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., Ph.D.
Absolvoval studium na Právnické fakultě UK a Central European University v Budapešti. Nyní působí na Katedře západoevropských studií Fakulty
sociálních věd UK a specializuje se na právní aspekty evropské integrace a
na transformaci politických a správních struktur (na mezinárodní, národní
a regionální úrovni) v kontextu EU. Byl členem vládních poradních orgánů
zabývajících se Smlouvou o ústavě pro Evropu a předsednictvím ČR v
Radě EU v roce 2009
PhDr. Petr Suchý, Ph. D.
Absolvoval studium politologie na Fakultě sociálních studií MU, kde získal
i doktorský titul. V současné době vede Katedru mezinárodních vztahů
a evropských studií FSS MU. Odborně se zaměřuje především na vývoj
zahraniční a bezpečnostní politiky USA od konce druhé světové války do
současnosti se zvláštním důrazem na období Reaganovy administrativy,
dále na bezpečnostní otázky a na roli a vývoj nukleárních zbraní.
doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph. D.
Vystudoval politologii a historii na Filozofické fakultě MU. Působil jako odborný asistent Katedry sociálních věd Fakulty velitelské a štábní na Vojenské akademii v Brně, v letech 2003-2004 jako její vedoucí. Od roku
2004 pracuje jako odborný asistent na Katedře mezinárodních vztahů a
evropských studií Fakulty sociálních studií MU. Odborně se specializuje
na dějiny mezinárodních vztahů, mezinárodní bezpečnostní organizace,
bezpečnostní politiku Německa a České republiky, civilní řízení a demokratickou kontrolu armády a na historii válečných konfliktů.
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Vystudoval na Fakultě sociálních studií MU, kde rovněž získal doktorský
(2002) stejně jako docentský titul (2005). V roce 2014 byl jmenován profesorem politologie. Absolvoval rovněž studium práva a právní vědy na
Právnické fakultě MU. V současnosti působí jako vyučující a garant oboru
Bezpečnostní a strategická studia na Katedře politologie FSS MU a vědecký pracovník Mezinárodního politologického ústavu MU. Je držitelem
certifikátu od The Bureau of Educational an Cultural Affairs, United States
Department of State za studium na United States Institute on National
Security, University of California v oboru Global Conflict and Cooperation
(2007). Odborně se zabývá výzkumem politického extremismu a násilí ve
střední Evropě.
doc. PhDr. Oldřich Bureš, Ph.D.
Vystudoval obor politologie a evropská studia na Filozofické fakultě UP
a obor International Conflict Resolution na Joan B. Kroc Institute na University of Notre Dame, Indiana, USA. V roce 2010 se habilitoval v oboru Mezinárodní politické vztahy na VŠE. V současné době je vedoucím

Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií a vedoucím Centra pro
bezpečnostní studia na Metropolitní univerzitě Praha. Přednáší rovněž na Katedře mezinárodních vztahů UK. Ve svém výzkumu se primárně zaměřuje na
problematiku operací na udržení míru OSN, privatizaci bezpečnosti a protiteroristickou politiku EU.
PhDr. Luboš Dobrovský
Vystudoval rusistiku a bohemistiku na Filozofické fakultě UK. Poté působil v
literárním časopisu Plamen, dále publikoval v Literárních novinách a později také v Lidových novinách. Překládal nejen beletrii z ruštiny a polštiny, ale
v 70. a 80. letech 20. století také politologické texty. Byl jedním z prvních
signatářů Charty 77. Po převratu působil jako mluvčí Občanského fóra, poté
jako náměstek Federálního ministra zahraničních věcí. V letech 1990 až 1992
byl ministrem obrany a do roku 1996 vedoucím Kanceláře prezidenta republiky Václava Havla. V letech 1996 až 2000 působil jako český velvyslanec v
Moskvě.
doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
Vystudoval historii a politologii na Filosofické fakultě a Fakultě sociálních studií MU. Od července 2012 působí jako ředitel Mezinárodního politologického
ústavu MU. Odborně se zaměřuje na problematiku komparativní politologie,
zejména na srovnávání politických a stranických systémů evropských zemí,
na výzkum soudobých dějin a na problematiku utváření a vývoje moderní
masové politiky ve střední Evropě.
PhDr. Michal Kořan, Ph.D.
Vystudoval historii na Filosofické fakultě a politologii na Fakultě sociálních
studií MU. Postgraduální studium oboru Mezinárodní vztahy absolvoval na
Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU. Od roku 2004
působí jako výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů, kde se v roce
2013 stal zástupcem ředitele. Přednáší na Katedře mezinárodních vztahů a
evropských studií FSS MU. Odborně se zabývá českou zahraniční, evropskou
a bezpečnostní politikou, politikou středoevropských států, evropskou zahraniční, bezpečnostní a obrannou politikou, globálním vládnutím a teoriemi
mezinárodních vztahů.
Mgr. Ondřej Šlechta
Ondřej Šlechta se dlouhodobě věnuje problematice zahraniční a bezpečnostní politiky. V současné době působí na Ministerstvu obrany a vedle toho
je aktivní v několika projektech, jako je Centrum pro bezpečnostní analýzy a
prevenci a revue Pravý břeh.
RNDr. Alexandr Vondra
Je český politik, bývalý disident a signatář Charty 77. Vystudoval geografii
na Přírodovědecké fakultě UK. V letech 1990 až 1992 působil jako zahraničně-politický poradce prezidenta Václava Havla. V letech 1997–2001 byl českým
velvyslancem ve Spojených státech. V roce 2006 působil několik měsíců ve
funkci ministra zahraničních věcí a posléze až do května 2009 jako místopředseda vlády pro evropské záležitosti ve druhém Topolánkově kabinetu.
Od července 2010 do prosince 2012 byl ministrem obrany Nečasovy vlády a
v letech 2006 až 2012 také zasedal v horní komoře parlamentu jako senátor
za Litoměřicko. Nyní přednáší mezinárodní a bezpečnostní vztahy na UJEP
v Ústí nad Labem a Vysoké škole CEVRO Institut v Praze. Od října 2013 je
také ředitelem Centra transatlantických vztahů při CEVRO Institutu. Pravidelně publikuje v Pravém břehu. Je čestným prezidentem České euroatlantické
rady, členem rady Česko-německého diskusního fóra a členem programové
rady Fóra 2000.
Ondřej Kundra
Jako novinář se dlouhodobě specializuje na českou politiku a justici. Za své
investigativní texty byl oceněn novinářskou Křepelkou a následně i Novinářskou cenou. Od roku 1999 spolupracuje s týdeníkem Respekt, stálým členem
redakce je od roku 2002. Od května 2008 vede domácí rubriku Respektu, od
září 2009 pak rubriky Politika a Společnost a od března 2011 rubriku Politika.
Ve svých textech se soustředí zejména na českou politiku se zaměřením na
korupci a veřejné zakázky. V roce 2011 získal za politické analýzy a investigativní texty novinářskou Křepelku.
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doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
Ředitel Mezinárodního politologického ústavu

doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.

9:45 -1 1:15

Děkan Fakulty sociálních studií MU

Česká zahraniční diplomacie – Panel I

13:15

Úvodní slovo

Oběd formou rautu

14:15 - 16:00

9:30

PORTÁL O DĚNÍ V EU, ZPRAVODAJSKÝ PORTÁL EUROSKOP A EUROCENTRUM BRNO VÁS ZVOU NA POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM: TŘETÍ DEKÁDA ČESKÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY.

Bezpečnostní dimenze
české zahraniční politiky – Panel III

Děkan Fakulty sociálních studií MU

Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU

doc. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D.

prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.

Ředitel Ústavu mezinárodních vztahů

Katedra politologie FSS MU

JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.

doc. PhDr. Oldřich Bureš, Ph.D.
Vedoucí katedry mezinárodních vztahů a evropských studií MUP

Fakulta sociálních věd UK

a velvyslanec v Moskvě 1996-2000

PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.
Člen Výboru pro evropské záležitosti, poslanec PČR za TOP09

Coffee break

Zahraniční politika ČR v kontextu
evropské integrace – Panel II
Moderátorka: Ing. Kristina Larischová
Zástupkyně náměstkyně sekce Úřad ministerstva MZV ČR

Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.
Institut mezinárodních studií, Katedra západoevropských studií, FSV UK

Mgr. Vít Dostál
Ředitel Výzkumného centra AMO

Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU

doc. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., Ph.D.
Institut mezinárodních studií, Katedra západoevropských studií, FSV UK

Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií,

16:00

Ministr národní obrany Československa 1990-1992

PhDr. Libor Frank, Ph.D.
Univerzita obrany Brno

16:30 - 18:00

PhDr. Luboš Dobrovský

11:15

Vedoucí Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU

doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph. D.

Moderátor: doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.

Institut politologických studií, Katedra mezinárodních vztahů,

11:30 - 13:15

Moderátor: PhDr. Petr Suchý, Ph. D.

Kulatý stůl: Třetí dekáda zahraniční politiky
– Diskusní panel

Občerstvení

Moderátor: doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
Ředitel Mezinárodního politologického ústavu

PhDr. Michal Kořan, Ph.D.
Zástupce ředitele, výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů

PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.
Člen Výboru pro evropské záležitosti, poslanec PČR za TO

Mgr. Ondřej Šlechta
Centrum pro bezpečnostní analýzy a prevenci

RNDr. Alexandr Vondra
Ředitel Centra transatlantických vztahů CEVRO Institutu

Ondřej Kundra
Redaktor magazínu Respekt, vedoucí rubriky Politika

doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
Vystudoval politologii na Filozofické fakultě MU a Fakultě sociálních studií
MU, kde poté působil jako odborný asistent. V roce 2008 byl na téže fakultě jmenován docentem. V letech 2004-2009 byl ředitelem Mezinárodního
politologického ústavu MU. Mezi lety 2008 a 2011 byl proděkanem pro zahraniční vztahy FSS MU. V září 2011 se stal děkanem této fakulty. Odborně
se zaměřuje zejména na středoevropské státy a jejich mezinárodní politiku
a na problematiku energetické politiky.
doc. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D.
Vystudoval mezinárodní obchod a mezinárodní politiku a diplomacii na
Fakultě mezinárodních vztahů VŠE, mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd UK a teologii křesťanských tradic na Evangelické teologické
fakultě UK. V roce 2011 byl jmenován docentem pro obor Mezinárodní politické vztahy na FMV VŠE. Působí jako přednášející na VŠE a Metropolitní univerzitě Praha. Od roku 2002 je výzkumným pracovníkem Ústavu
mezinárodních vztahů, jehož ředitelem se stal v roce 2013. Odborně se
soustředí na zahraniční politiku ČR, problematiku institucí evropské integrace, politické vztahy v postsovětském prostoru a roli náboženství v mezinárodních vztazích.
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.
Absolvoval studium oboru Mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd
UK a oboru Právo na Právnické fakultě UK. Od roku 2004 přednáší na
Katedře mezinárodních vztahů FSV UK. V minulosti působil např. jako ředitel výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky a proděkan
pro zahraniční styky FSV UK. V současnosti je na téže fakultě proděkanem
pro rozvoj. Odborně se zabývá problematikou mezinárodní bezpečnosti a
konfliktů, bezpečnostní integrace v Evropě a euroatlantickém prostoru a
nových bezpečnostních hrozeb.
PhDr. Libor Frank, Ph.D.
Vystudoval politologii na Fakultě sociálních studií MU, kde v roce 2006
získal i doktorský titul. Absolvoval rovněž zahraniční studijní pobyty na univerzitě v Uppsale a ve Stockholmu či v National Security Institute (University of Delaware). Od roku 1999 působí jako vyučující na Univerzitě obrany.
V roce 2014 se stal vedoucím Oddělení bezpečnostních studií a analýz
Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií UO. Je předsedou
redakční rady časopisu Obrana a strategie. Odborně se zabývá zejména
oblastí predikce vývoje bezpečnostního prostředí a analýzou bezpečnostních hrozeb a rizik.
PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.
Vystudoval politologii na Filozofické fakultě ZČU a na Fakultě sociálních
věd UK. Od roku 2003 přednáší na Katedře politologie a mezinárodních
vztahů Filosofické fakulty ZČU. Od roku 2009 zastával funkci náměstka
pro mezinárodní vztahy ministra spravedlnosti ČR. V letech 2012 a 2013
působil jako 1. náměstek ministra zdravotnictví ČR. Do roku 2009 byl vědeckým tajemníkem České společnosti pro politické vědy. V současnosti
je členem Výboru pro evropské záležitosti PSP ČR za TOP 09. Je autorem
či spoluautorem několika knih a odborných textů týkajících se tématu politických a volebních systémů.
Ing. Kristina Larischová
Absolvovala studium na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE, specializace
mezinárodní obchod. V současnosti zastává pozici zástupkyně náměstkyně na Úřadu ministerstva Ministerstva zahraničních věcí. Dále je místopředsedkyní Česko-německého fondu budoucnosti. V minulosti působila např.
na Ústavu mezinárodních vztahů.

