
Výzkumné zaměření a poslání
Pracovní skupina se zaměřuje na multidisciplinární 
studium teritorií na východ od České republiky.

Na teritoriální úrovni je výzkum skupiny zacílen 
na tři hlavní regiony – středovýchodní Evropa, 
jihovýchodní Evropa a postsovětský prostor. Jedná se 
o jediný výzkumný tým v České republice se speciálním 
a komplexním zaměřením na Střední Evropu, Balkán 
(včetně Řecka, Turecka a Kypru), Pobaltí, Rusko, východní 
Evropu (Ukrajinu, Bělorusko a Moldavsko), Kavkaz 
(severní i jižní) a Střední Asii.

Na disciplinární úrovni pracovní skupina ve svém 
výzkumu využívá poznatky historiografie, politologie, 
mezinárodních vztahů, ekonomie, geografie, práva, 
sociologie, antropologie či lingvistiky.

V poslední době se výzkum skupiny věnoval energetické 
bezpečnosti, tvorbě kolektivní identity nebo ekonomické 
a politické integraci.

Členové skupiny se podílejí na základním výzkumu, 
stejně jako na aplikovaných grantových projektech 
pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Ministerstvo 
obrany ČR a jiné úřady, instituce a organizace 
v tuzemsku i v zahraničí.

Co umíme
•	 analytická a konzultační činnost zaměřená 

na současný vývoj v balkánském, středoevropském 
a eurasijském regionu

•	 analytická a konzultační činnost zaměřená na historii, 
kulturu a tradice v balkánském, středoevropském 
a eurasijském regionu

•	 poradenství pro zastupitelské úřady v Praze
•	 poradenství pro exportéry
•	 poradenství pro neziskový sektor
•	 poradenství pro média
•	 poradenství v cestovním ruchu
•	 poradenství v kulturní diplomacii

Co nabízíme
•	 vypracování odborných studií, pracovních podkladů 

týkajících se historie, politického systému, mezinárodní 
situace, hospodářství, geografických vztahů, právního 
systému, společnosti či jazyku daného teritoria, státu 
či jiné nižší územně správní jednotky

•	 zprostředkování kontaktů ve vědecké a politické sféře
•	 posudky výzkumných projektů a publikací
•	 konzultace odborných textů v cizích jazycích (srbština, 

chorvatština, polština, maďarština, rumunština, 
ruština, ukrajinština, arménština, ázerbájdžánština/
turečtina, perština/tádžičtina)

•	 navázání spolupráce s českými institucemi v regionu
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Regionální expeRti
•	 PhDr. Slavomír Horák, Ph.D.: Střední Asie, 

Afghánistán, Írán, částečně jižní Kavkaz
•	 PhDr. Bohuslav Litera, CSc.: 

Rusko, dějiny 20. století, energetika
•	 PhDr. Marek Pečenka: 

Rusko, Balkán, dějiny 19. a 20. století
•	 doc. PhDr. Emil Souleimanov, Ph.D.: 

Kavkaz, Turecko, Blízký východ, etnopolitické 
konflikty, bezpečnost, konflikty

•	 Mgr. Karel Svoboda, Ph.D.: 
Rusko, postsovětský prostor, ekonomika, energetika

•	 PhDr. Jan Šír, Ph.D.: Střední Asie, Turkmenistán, 
Rusko, Ukrajina, postsovětský prostor, ropa a plyn 
v Kaspické oblasti

•	 František Šístek, M.A., Ph.D.: 
Balkán (zejména bývalá Jugoslávie), moderní dějiny, 
etnické konflikty, politická situace

•	 doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSC.: 
Polsko, Střední Evropa, dějiny 20. a 21. století.

•	 PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D.: Balkán (zejména Bosna 
a Hercegovina), soudobý sociální a ekonomický vývoj, 
konflikty, uprchlíci, migrace

pRo koho je nabíDka uRčena
•	 veřejný sektor: Ministerstvo zahraničních věcí 

ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, české 
zastupitelské úřady v zahraničí a cizí zastupitelské 
úřady v Praze, Ministerstvo obrany ČR, Ministerstvo 
vnitra ČR, Parlament ČR, Kancelář prezidenta republiky

•	 neziskový sektor: Člověk v tísni, ADRA, Charita, 
EUROPEUM, Evropské hodnoty, Asociace pro 
mezinárodní otázky, Forum 2000, Ústav mezinárodních 
vztahů Praha, Prague Security Studies Institute

•	 soukromý sektor: exportéři, logistika, cestovní agentury, 
jazykové školy

•	 média: Česká televize, Český rozhlas, Hospodářské 
noviny, Lidové noviny, Mladá fronta DNES, Respekt, 
Reflex, DVTV, EurActiv.cz, NatoAktual.cz

VybRané pRojekty
Failed States in post-Soviet Area

•	 Centrum pro výzkum kolektivní paměti
•	 Greece from the 2nd World War to the Cold War. 

International Relations and Domestic Developments
•	 Sixty Years After: Memory of Greek Civil War Refugees 

in Czechoslovakia, 1949–2009
•	 Asymetrické hrozby a národní bezpečnost: 

vyhodnocení stávajících a perspektivních 
bezpečnostních hrozeb a rizik pro ČR a EU

•	 Česká republika v mezinárodní politice
•	 Perestrojka, pobaltské republiky a Československo 

1988–1991
•	 Důsledky potenciálního turecko-íránského 

energetického partnerství pro energetickou politiku EU
•	 Význam arktické oblasti v mezinárodních vztazích 

pro zájmy ČR
•	 Dynamika vztahů RF-ČLR ve 21. století
•	 Politická opozice v teorii a středoevropské praxi: 

ČR a Polsko ve vzájemném srovnání

nejVětší Dosažené úspěChy
•	 vyznamenání za zásluhy III. stupně udělené prezidentem 

Ukrajiny – PhDr. Bohdan Zilynskyj, Ph.D. (2009)
•	 cena rektora Univerzity Karlovy za nejlepší vědeckou 

publikaci v oboru společenskovědním – doc. PhDr. 
Luboš Švec, CSc. (2001), doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., 
PhDr. Bohuslav Litera, CSc., PhDr. Miroslav Tejchman, 
DrSc. (2000).

Příklady kolektivních publikací:

•	 Králová, K., Tsivos, K. et al. (2012) Vyschly nám slzy: 
řečtí uprchlíci v Československu. Praha: Dokořán, 2012.

•	 Reiman, M. ve spolupráci s B. Literou, K. Svobodou 
a D. Kolenovskou (2013) Zrod velmoci: dějiny Sovětského 
svazu 1917–1945. Praha: Univerzita Karlova: Karolinum.

•	 Skálová, B. et al. (2011) Vybrané metodologické 
problémy mezinárodních teritoriálních studií. Praha: 
Matfyzpress.
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