Fakulty velitelské a štábní Vojenské akademie v Brně (nyní Univerzita
obrany). Od roku 2000 působil na Ústavu strategických studií, od léta
2001 jako vedoucí Skupiny politických a sociálních studií ÚSS VA (dnes
UO). Od září 2008 vykonával funkci vedoucího Oddělení bezpečnostních
a obranných studií Ústavu strategických a obranných studií UO (2008)
a od ledna 2010 působil jako vedoucí Skupiny bezpečnostních studií
Katedry celoživotního vzdělávání Fakulty ekonomiky a managementu UO.
Od března 2014 pracuje na pozici vedoucího Oddělení bezpečnostních
studií a analýz Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií
UO. V současnosti přednáší na Univerzitě obrany, Masarykově univerzitě
a vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s.
Ivan Gabal
Poslanec PČR (nestraník za KDU-ČSL), sociolog. Je poslancem
Parlamentu České republiky, působí ve Výboru pro bezpečnost a
obranu. Vystudoval Univerzitu Karlovu v Praze, Filozofickou fakultu.
Rigorózní zkoušku vykonal v roce 1978. Mezi lety 1976–1990 působil jako
výzkumný pracovník v Ústavu pro filosofii a sociologii ČSAV. Spoluzaložil
Kruh nezávislé inteligence a Občanské fórum. Byl vedoucím Odboru
politických analýz Kanceláře prezidenta ČSFR Václava Havla. Od roku
1994 je ředitelem sociologickoanalytických společností GAC spol.
s.r.o. a Gabal Analysis & Consulting, které realizovaly řadu unikátních
projektů v oblastech bezpečnosti a obrany, etnických vztahů, vzdělání,
regionálního rozvoje a životního prostředí.
Günter Hauser
Titul M.A. obdržel v oboru Politologie / mezinárodní právo na
univerzitě v Innsbrucku, Ph.D. v oboru Politologie / rakouská politika na
univerzitě v Salzburgu. Od roku 2001 působí jako výzkumný pracovník
a lektor na úrovni docenta v oblasti evropské bezpečnostní politiky a
mezinárodního práva na Ústavu strategické a bezpečnostní politiky na
Národní akademii obrany ve Vídni. Publikuje knihy a články o otázkách
bezpečnosti v evropském prostředí, transatlantických vztazích,
bezpečnostní politice a mezinárodním právu, neutralitě a rakouském
parlamentním systému. Od roku 2002 pravidelně připravuje články pro
několik rakouských vojenských periodik. Dr. Hauser je členem ECSA
(Sdružení studií Evropského společenství) ve Vídni, ředitelem pro
mezinárodní vztahy a otázky světového řádu v Düsseldorfském Ústavu
pro zahraniční a bezpečnostní politiku (Düsseldorfer Institut für Aussenund Sicherheitspolitik - DIAS) a viceprezidentem Vědeckého fóra pro
mezinárodní bezpečnost ve Führungsakademie v Hamburku.
Miroslav Mareš
Prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, PhD. je garantem oboru Bezpečnostní
a strategická studia na Katedře politologie Fakulty sociálních studií
Masarykovy univerzity v Brně a vědeckým pracovníkem Mezinárodního
politologického ústavu téže fakulty. 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 publikací, mimo jiné (spolu s Astrid Bötticher) knihy
Extremismus – Theorien – Konzepte – Formen (Oldenbourg Verlag, 2012)
a koeditorem (s Janem Holzerem) knihy Challenges to Democracies in
East Central Europe (Routledge 2016).
Roman Pačka
Roman Pačka je absolventem oboru Bezpečnostních a strategických
studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně a
„Program on Cyber Security Studies“ George C. Marshall European
Center for Security Studies se sídlem v Garmisch-Partenkirchen. Od roku
2013 pracuje v Národním centru kybernetické bezpečnosti (součástí
Národního bezpečnostního úřadu), kde v současné době působí jako
vedoucí Oddělení národních strategií a politik. Je zodpovědný za
tvorbu, aktualizaci a implementaci národních strategických a dalších
koncepčních dokumentů a politik v oblasti kybernetické bezpečnosti
ČR. Dále se specializuje na analýzu trendů v kybernetické bezpečnosti
a vyhodnocování bezpečnostních hrozeb v kyberprostoru na národní

i mezinárodní úrovni. Na evropské úrovni zastává pozici národního
styčného úředníka (NLO) ČR v Evropské agentuře pro bezpečnost sítí a
informací (ENISA). V neposlední řadě vyvíjí i publikační a přednáškovou
činnost v oblasti kybernetické bezpečnosti a podílí se na výuce této
problematiky na několika vysokých školách.
Richard Stojar
Absolvent Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde,
podobně jako na Univerzitě obrany, přednáší na téma bezpečnostní
politiky a mezinárodních vztahů. V letech 2000 – 2002 působil v rámci
projektu UNDP ve státech bývalé Jugoslávie. V letech 2005 - 2008
zastupoval Českou republiku v Regional Arms Control Verification and
Implementation Assistance Centre – SE Europe. Od roku 2002 působí
na Univerzitě obrany v Brně. Je absolventem kurzů Post conflict
management in multicultural societies (Ochrid, 2004), Civil-military
relations (Borovec, 2004), European Security (Gumpoldskirchen, 2007).
Člen redakční rady časopisu Obrana a strategie a Rexter. Zabývá se
zejména problematikou bezpečnostních hrozeb a rizik, ozbrojenými
konflikty v postbipolárním světě, bezpečnostní dimenzí evropské
integrace a vývojem bezpečnostního prostředí, zejména v oblasti
jihovýchodní Evropy.
Stanislava Šerfelová
Po ukončení magisterského studia mezinárodních vztahů na Fakultě
politických věd a mezinárodních vztahů UMB v Bánské Bystrici nastoupila
v roce 2015 na doktorské studium v oboru Mezinárodní teritoriální studia
na FSS MU v Brně. V rámci doktorského studia a jejího výzkumu se věnuje
německé zahraniční politice s důrazem na vztahy Spolkové republiky
Německo se státy střední Evropy, konkrétně se zeměmi Visegrádské
skupiny. Z tohoto důvodu se rovněž zajímá i o vzájemnou regionální
spolupráci V4 a její postavení v Evropě.
Petra Vejvodová
Odborná asistentka na Katedře politologie FSS MU. Absolventka
politologie a mezinárodních vztahů na FSS MU. Doktorské studium na
politologii absolvovala s prací zaměřenou na mezinárodní spolupráci
neonacistů v Evropě. Odborně se zaměřuje na problematiku politického
extremismu a radikalismu v Evropě, jejich prevenci, na procesy radikalizace
vedoucí k násilnému extremismu a deradikalizace, a v neposlední řadě
se také věnuje bezpečnostní politice. Je autorkou či spoluautorkou řady
odborných textů, pravidelně se účastní mezinárodních politologických
a kriminologických konferencí a je členkou Radicalization Awareness
Network a European Expert Network on Terrorism Issues.
Jakob Wöllenstein
V roce 2008 dokončil vojenskou službu v Bundeswehru, na kterou
později navázal tréninkem vojáků v záloze. Mezi lety 2008 - 2014 studoval
Politologii (B.A.), Protestanskou teologii (B.A.) a Evropská studia (M.A.)
v Marburgu, Krakově a Lipsku, a to se zaměřením na politickou, sociální
a ekonomickou transformaci v regionu Střední a Východní Evropy,
globální bezpečnostní hrozby a terorismus, mezináboženský dialog a
evropsko-ruské energetické vztahy. Mezi lety 2011 – 2014 byl výzkumným
spolupracovníkem na Fakultě praktické teologie Lipské univerzity. Od
roku 2015 pracuje na pozici Desk Officer pro střední, východní Evropu
a severní Evropu v berlínském sídle Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS).
Zodpovídá za koordinaci projektů KAS v rámci zemí V4, Pobaltských
zemí, Severských států a také v Bulharsku a Rumunsku.
Matyáš Zrno
Matyáš Zrno je programovým ředitelem Občanského institutu. Je bývalým
vedoucím civilní části Provinčního rekonstrukčního týmu v afghánské
provincii Logar. Dlouhodobě se zabývá především problematikou
Balkánu a asymetrických konfliktů. Pracoval také na různých pozicích v
médiích a ve státní správě.
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Moderátor: Miroslav Mareš
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Břetislav Dančák
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Libor Frank
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Ivan Gabal
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11:45 - 13:00 – OBĚD
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14:30 - 14:45 – PŘESTÁVKA NA KÁVU
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(14:45 - 16:15) Kulatý stůl
(Středoevropské země a jejich příspěvek
evropské a transatlantické bezpečnosti)
Moderátor: Petra Vejvodová
Miroslav Mareš
(Regionální spolupráce jako nástroj boje proti extremismu a terorismu)

Ondřej Filipec
(Budoucí výzvy společné zahraniční a bezpečnostní politice EU)

Matyáš Zrno
(Středoevropské země a jejich příspěvek ke globální bezpečnosti)

Richard Stojar
(Vojenská integrace ve střední a východní Evropě)
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Astrid Bötticher
Astrid Bötticher aktuálně spolupracuje s University of Leiden (NL),
konkrétně s Institute of Security and Global Affairs v Haagu, a vyučuje
na Hochschule für Wirtschaft und Recht v Berlíně (GER), kde působí na
Department of Police and Security Studies. Kromě výzkumu extremismu,
souvisejících teorií a jejich aplikace se zabývá též bezpečnostní situací
telekomunikačních technologií. Jejím nejnovějším výzkumným zájmem
je výzkum působení tzv. botů v diskusích a na sociálních sítích.
Břetislav Dančák
Docent na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií na
Fakultě 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 Masarykovy univerzity (2004 – 2009). Ve výzkumu se věnuje
americké zahraniční 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 zahraničněpolitickými aspekty. Zvláštní důraz klade na Visegrádskou
skupinu a analýzu vztahů mezi těmito státy navzájem a jejich členství v
Evropské unii a Severoatlantické alianci.
Lukáš Dyčka
V letech 2005 – 2008 absolvoval bakalářský studijní program
Politologie a bezpečnostní a strategická studia a v letech 2008 – 2011
pak magisterský obor Bezpečnostní a strategická studia na Fakultě
sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Od dubna 2013 pak
působí jako akademický pracovník na Centru bezpečnostních a
vojenskostrategických studií Univerzity obrany, kde se specializuje
především na výzkum ozbrojených konfliktů a obrannou politiku v
kontextu zemí NATO a EU. K těmto tématům také pravidelně vystupuje v
médiích. V roce 2008 – 2009 pobýval na zahraničním studijním pobytu
na University of Oslo v Norsku, kde studoval obory Political Science
a Peace and Conflict Studies. V roce 2010 v rámci stáže pracoval na
Ministerstvu obrany ČR. Od března 2014 je členem redakční rady
časopisu Vojenské rozhledy. Od dubna 2014 rovněž pracoval jako
poradce náměstka ministra obrany pro legislativu. V roce 2015 pak jako
poradce ministra obrany. A v roce 2016 jako poradce náměstka ministra
obrany pro řízení Sekci obranné politiky a strategie.
Schuyler Foerster
Schuyler Foerster v současnosti působí na FSS MU, kde vyučuje na
Katedře politologie v rámci Fulbright Commission’s Distinguished Chair
in Social Studies. Získal magisterský titul na Fletcher School of Law and
Diplomacy v oboru Mezinárodních vztahů a na American University v
oboru Veřejná správa. Na University of Oxford získal doktorský titul z
politologie a strategických studií a také čestný doktorát na University
LaRoche. Nyní je profesorem Národních bezpečnostních studií na United
States Air Force Academy. Zároveň je zakladatelem CGST Solutions,
konzultační firmy, jež se specializuje v oblasti národní bezpečnosti a
občanského vzdělávání. Během své 26leté kariéry v letectvu Spojených
států amerických sloužil na několika pozicích jako politicko-vojenský
poradce, kromě dalšího v záležitostech týkajících se NATO a vyjednávání
o kontrole jaderného i konvenčního zbrojení. Publikuje na téma
národní bezpečnosti a je držitelem několika vojenských, občanských a
akademických ocenění.
Libor Frank
Absolvoval Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně (obor
Politologie), v roce 2006 zde také úspěšně dokončil postgraduální
studium. Od roku 1999 vysokoškolský učitel katedry sociálních věd

