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CO NABÍZÍME

 ■ analýza česko–amerických vztahů
 ■ odborné posouzení vnitřních zdrojů americké zahraniční poli-

tiky
 ■ zhodnocení možností exportu českých výrobků do USA
 ■ analýza průběhu a dopadů prezidentských voleb na americko–

české vztahy
 ■ informace o možnostech česko–americké kulturní, vědecké 

a výzkumné spolupráce (ve spolupráci s Fulbrightovou komisí 
v ČR)

 ■ analýza aktuální kanadské i mexické zahraniční politiky s ohle-
dem na české obchodní zájmy

 ■ analýza souvislostí dohody TTIP s geopolitickými prioritami 
České republiky

 ■ analýza dopadů dohody TTIP pro české firmy a českou ekono-
miku jako celek

 ■ analýza souvislostí dohody CETA mezi Kanadou a EU, její 
dopady pro české firmy i českou ekonomiku jako celek

CO UMÍME

 ■ Dlouhodobě sledujeme zahraniční politiku Spojených států 
amerických a vývoj transatlantických vztahů.

 ■ Analyzujeme americký politický systém a aktuální politiku USA.
 ■ Orientujeme se v dějinách Spojených států, Kanady a Mexika, 

jejich kulturní a společenské historii.
 ■ Máme přehled o americko-mexických vztazích, otázkách imig-

race, ochrany hranic, obchodu s drogami, NAFTA.
 ■ Zkoumáme kolektivní paměť v americko–mexických a trans-

-atlantických vztazích.
 ■ Orientujeme se v transatlantických kulturních vztazích a kul-

turní diplomacii.
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