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Gergely Prőhle

dá za strategické vedení a fundraising Výzkumného centra AMO,
koordinuje tým analytiků a spolupracovníků a řídí publikační

Je ředitelem Institutu pro strategická studia na Národní univerzi-

činnost AMO. Je absolventkou magisterského oboru Evropská

tě pro veřejnou správu v Budapešti. Předtím působil na několika

studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, kde

pozicích na maďarských ministerstvech – v letech 2014 až 2017

pokračuje v doktorském studiu ve stejném oboru. Během ma-

byl zastupujícím státním sekretářem pro evropské záležitosti na

gisterského studia absolvovala pracovní stáže na Ministerstvu

Ministerstvu pro lidské zdroje, mezi lety 2010 a 2014 zastával

zahraničních věcí ČR a v Českém centru Budapešť.

stejnou funkci na maďarském Ministerstvu zahraničí. Od roku

Jerzy Maćków

2003 do 2005 byl velvyslancem ve Švýcarsku a předtím mezi lety
2000 a 2002 velvyslancem v Německu. Gergely Prőhle studoval
na Univerzitě Friedricha Schillera v Jeně, na Univerzitě v Ham-

Je od roku 2017 ředitelem Institutu politologie na Univerzitě

burgu a Korvínově univerzitě v Budapešti.

v Regensburgu v Německu, kde působí již od roku 2002. Odborně se zaměřuje především na otázky demokracie, transformace

Břetislav Dančák

a země střední a východní Evropy. V rámci institutu také vede katedru pro srovnávací politologii se zaměřením na státy východní

Docent na Katedře mezinárodních vztahů a evropských stu-

a střední Evropy. Vystudoval politologii, filozofii a moderní historii

dií na Fakultě sociálních studií MU (od 2008). Zde působil jako

v Poznani a v Hamburgu, poté se například podílel na výzkum-

proděkan (od 2008) a poté jako děkan fakulty (2011-2019),

ném projektu o sociálních protestech proti důsledkům transfor-

v současnosti je prorektorem pro internacionalizaci Masarykovy

mace postkomunistického systému v Polsku a Rusku. Pracoval

univerzity. V minulosti působil také jako ředitel Mezinárodního

také v Ústavu pro mezinárodní vztahy na Univerzitě Helmuta

politologického ústavu Masarykovy univerzity (2004–2009). Ve

Schmidta v Hamburku.

výzkumu se věnuje americké zahraniční politice po konci studené války se zaměřením na priority USA vůči střední a východní

Tomáš Strážay

Evropě. V souvislosti s politickým vývojem ve středoevropských
zemích se zabývá jejich vnitropolitickými i zahraničněpolitickými

Je ředitel Výzkumného centra Slovenské společnosti pro zahra-

aspekty. Zvláštní důraz klade na Visegrádskou skupinu a analýzu

niční politiku. Předtím působil jako zástupce ředitele a šéf vý-

vztahů mezi těmito státy navzájem a jejich členství v Evropské

zkumného programu pro střední a jihovýchodní Evropu. Je před-

unii a Severoatlantické alianci.

ním expertem v projektech zaměřených na regionální spolupráci
ve střední Evropě a rozšiřování EU. Od roku 2007 spolupracuje

Pavlína Janebová

s Evropským hospodářským a sociálním výborem, Výborem regionů a Evropským parlamentem jako expertní poradce. Je také

V současnosti je zástupkyně vedoucího Výzkumného centra

jedním ze zakladatelů platformy Think Visegrad – V4 think-tank.

Asociace mezinárodních otázek (AMO). Odborně se zabývá

Tomáš Strážay vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Komen-

politickými stranami a jejich vztahem k evropské integraci, dále

ského v Bratislavě a v roce 2010 získal doktorský titul na Institutu

politikou zemí střední Evropy, zejména Maďarska a Rakouska.

politických studií Polské akademie věd ve Varšavě.

V AMO působí od začátku roku 2018. V současné době odpoví-

Českoněmecký
den
„30 let svobody – Quo vadis, střední Evropo?“

17.10.2019, 10.00
FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ MU
JOŠTOVA 10, 602 00 BRNO
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Pořadatelé: Mezinárodní politologický ústav MU
a Konrad-Adenauer-Stiftung

MEDAILONKY

Senátor Václav Hampl je od roku 2014 předsedou senátního

Místo konání: aula Fakulty sociálních studií Masarykovy
univerzity, Joštova 10, Brno
Pracovní jazyk: čeština, němčina, slovenština (tlumočení zajištěno)

Výboru pro záležitosti Evropské unie. Senátorem se stal popr-

13:15 - 14:45

vé v tom samém roce, když byl zvolen za volební obvod číslo 27
(Praha). V letech 2006 až 2014 byl rektorem Univerzity Karlovy

2. PANEL:
Role střední Evropy v Evropské unii
09:30 – Prezence účastníků konference

Václav Hampl

12:00 - 13:15 – Oběd (formou rautu)

v Praze. Předtím působil jako předseda Akademického senátu
Univerzity Karlovy. Od roku 2011 do roku 2014 předsedal České
konferenci rektorů, reprezentaci vysokých škol v ČR. Roku 2002

Moderátor: Věra Stojarová (FSS MU)

10:00 - 10:15 – Zahájení (Zástupci IIPS a KAS)

se stal profesorem fyziologie na 2. lékařské fakultě Univerzity
Karlovy. Václav Hampl vystudoval biologii na Přírodovědecké
fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 1991 do roku 1996 také pra-

Břetislav Dančák
(FSS MU)

coval na výzkumu plicních cév na Lékařské fakultě University of
Minnesota v USA.

10:15 - 12:00
Pavlína Janebová

1. PANEL: Německo a Visegrádská skupina:
Společná budoucnost, anebo rostoucí rozdíly?

(Asociace pro mezinárodní otázky)

Moderátorka: Helena Truchlá (Aktuálně.cz)

Jerzy Maćków

Christoph Israng
Je německým velvyslancem v Praze od roku 2017. Mezi lety 2014

(Univerzita v Regensburgu, Německo)

a 2017 působil jako stálý zástupce Spolkové republiky Německo
u Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) v nizozemském Haagu. Dříve působil na Úřadě spolkové kancléřky v Berlíně, v centrále Ministerstva zahraničí, jako zahraničněpolitický

Václav Hampl
(Výbor pro záležitosti Evropské unie Senátu ČR)

Tomáš Strážay

(Slovenská společnost pro zahraniční politiku)

poradce ve Spolkovém sněmu a také jako vedoucí Úřadu stálého
vysokého představitele pro Bosnu a Hercegovinu v Sarajevu. Kromě toho zastával pozice na německých generálních konzulátech
v Istanbulu a Petrohradu. Před svou diplomatickou kariérou pra-

Christoph Israng
(Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v ČR)

14:45 – Závěr konference

coval v německých a mezinárodních firmách. Christoph Israng
absolvoval doktorské studium v hospodářské geografii v Bonnu.
Na Vysoké škole hospodářství a managementu v Koblenzi studo-

Gergely Prőhle
(Národní univerzita pro veřejnou správu, Maďarsko)

val podnikové hospodářství a na Management School anglické
Lancaster University získal titul MBA.

