
PETR DRULÁK 
Petr Drulák je !editelem Ústavu mezinárodních vzta-
h" a#profesorem politologie na Fakult$ sociálních v$d 
UK. Je autorem %i spoluautorem !ady odborn&ch tex-
t" v#oborech mezinárodní politika, evropská integrace 
a# %eská zahrani%ní politika. V# publicistice se v$nuje 
aktuálním otázkám %eské spole%nosti, spolupracu-
je s#Ve!ejností proti korupci a#s#Centrem sou%asného 
um$ní DOX.
#
PETR KRATOCHVÍL
Petr Kratochvíl je od roku 2004 zástupcem !editele 
a#od roku 2002 v&zkumn&m pracovníkem Ústavu me-
zinárodních vztah" v# Praze. Od roku 2000 p!edná'í 
v# Informa%ním centru EU v# Praze, od roku 2002 také 
na Metropolitní univerzit$ v# Praze a# od roku 2003 na 
V(E. Je %lenem neziskov&ch organizací Evropsk& d"m, 
International Studies Association, Central and Eastern 
European International Relations Association, Czech 
United Nations Association, Team Europe - Delegace 
Evropské komise v#Praze a#dal'ích organizací, zab&va-
jících se evropskou integrací. 

JAN KYSELA
Jan Kysela je právník a# expert na %eské ústavní prá-
vo. Je absolventem Právnické# fakulty UK,# kde se po-
dílí na v&uce státov$dy, politologie, právní filosofie 
a#vybran&ch otázek ústavního práva. Od roku 2006 je 
docentem, v#roce 2011 p!evzal po Petru Pithartovi ve-
dení katedry politologie a#sociologie na PF UK. Od roku 
1997 soub$)n$ p"sobí v# Kancelá!i Senátu, od roku 
1998 jako tajemník Stálé komise pro Ústavu *R a#par-
lamentní procedury. V$decky se# v$nuje p!edev'ím 
ústavní teorii,#teorii tvorby práva nebo konkrétn$ji po-
stavení a#funkcím parlament".#Napsal knihy o#dvouko-

morov&ch parlamentech, právu na odpor a#o#delegaci 
zákonodárné pravomoci, je spoluautorem komentá!" 
k# Ústav$ *R (Karel Klíma a# kol.) a# Listin$ základních 
práv a#svobod (Eli'ka Wagnerová a#kol.).

JAN KUDRNA
Jan Kudrna je právník a#expert na %eské ústavní prá-
vo. Je odborn&m asistentem na kated!e ústavního 
práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Vystudo-
val Právnickou fakultu UK (1999, Ph.D. 2003, tamté)). 
Zam$!uje se p!edev'ím na otázky vztah" mezi nejvy'-
'ími ústavními orgány, jejich vymezením#a#d$lb$ moci 
mezi nimi.#V#letech 2003-2005 odborn$ spolupracoval 
s# Ústavním tribunálem Polské republiky. Je pravidel-
n&m bloggerem serveru iHNed.cz. Jan Kudrna je %le-
nem Etické komise *eské republiky pro ocen$ní ú%ast-
ník" odboje a#odporu proti komunismu.
#
JAN MACHÁ!EK
Jan Machá%ek je noviná! a#hudebník, v#sou%asné dob$ 
p"sobí jako komentátor a# analytik t&deníku Respekt 
a#Hospodá!sk&ch novin.#V#osmdesát&ch letech se jako 
signatá! Charty 77 anga)oval v# %eskoslovenském di-
sentu a# jako kytarista Plastic People of the Universe 
p"sobil také na undergroundové hudební scén$. Od 
roku 1990 pracuje v#t&deníku Respekt, kter& spoluza-
kládal. V#roce 2000 zde p"sobil na pozici 'éfredaktora. 
V#devadesát&ch letech absolvoval n$kolik presti)ních 
stá)í v# USA nap!íklad v# National Forum Foundation 
%i na University of Michigan. P!ednásí )urnalistiku na 
New York University Prague.# Je %lenem správní rady 
Transparency International Czech a#p!edsedou správ-
ní rady Knihovny Václava Havla.#Za svou noviná!skou 
práci byl mnohokrát ocen$n, nap!íklad v#roce 2009 zís-
kal Cenu Ferdinanda Peroutky.#
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MARTIN PALOU"
Martin Palou' je !editelem Knihovny Václava Hav-
la. Byl jedním z# prvních signatá!" Charty 77 (v# roce 
1986 zastával pozici jejího mluv%ího), od po%átku 90. 
let p"sobil na vysok&ch 'kolách doma i# v# zahrani%í. 
V# sou%asnosti je hostujícím profesorem na Floridské 
mezinárodní universit$ v# Miami. V# letech 1994-1998 
p!edsedal *eskému Helsinskému v&boru, dvakrát 
(v# letech 1990-1992 a# 1998-2001) zastával funkci ná-
m$stka ministra zahrani%í *R. V#letech 2001–2005 byl 
velvyslancem *R v# USA a# od roku 2006 do roku 2011 
p"sobil jako stál& p!edstavitel *R u#OSN.
Martin Palou' vystudoval p!írodní v$dy, filozofii a#me-
zinárodní právo. Publikoval desítky text" s# filosofic-
kou, spole%enskov$dní a# mezinárodn$ právní témati-
kou v#*R i#v#zahrani%í a#p!eklady d$l Hannah Arendtové 
a#Erica Voegelina.#

JI#Í PEHE 
Ji!í Pehe je politick& analytik a#autor !ady knih o#poli-
tice i#beletrii. Je !editelem New York University Prague 
a# zárove+ vede Pra)sk& institut pro demokracii, eko-
nomii a#kulturu Newyorské university (PIDEC). Od roku 
2007 je %lenem správní rady americké nadace Central 
European Trust for Civil Society. Anga)uje se v# think-
-tanku CESTA – Centrum pro sociáln$-tr)ní ekonomiku 
a#otev!enou demokracii. Od zá!í 1997 do kv$tna 1999 
byl !editelem Politického odboru Kancelá!e prezidenta 
republiky, p"sobil té) jako %len programového v&boru 
a#správní rady Nadace Forum 2000. Od roku 1995 do 
roku 1997 byl !editelem V&zkumu a#anal&zy v#Open Me-
dia Research Institute v#Praze, mezi lety 1988 a) 1995 
pracoval nejd!íve jako analytik, pozd$ji jako !editel 
St!edoevropsk&ch v&zkum" v#Rádio Svobodná Evropa/
Rádio Svoboda v#Mnichov$, od roku 1985 do roku 1988 
byl !editelem V&chodoevropsk&ch studií ve Freedom 
House v#New Yorku. Napsal#stovky %lánk" a#analytic-
k&ch studií o#v&voji ve v&chodní Evrop$ pro americké, 
%eské a#n$mecké deníky a#v$decké %asopisy. Je pravi-
deln&m komentátorem politického d$ní v#*R i#v#zahra-
ni%í, p!edná'í také na Fakult$ sociálních v$d University 
Karlovy.

IVAN PILIP
Ivan Pilip je absolventem oboru ekonomika zahrani%ní-
ho obchodu na Vysoké 'kole ekonomické v#Praze, ro%-
ního nástavbového studia na Universit$ Complutense 
v#Madridu a#!ady krat'ích stá)í na dal'ích zahrani%ních 
vysok&ch 'kolách. Po krátkém p"sobení na V(E jako 
odborn& asistent a#v#soukromé firm$ p"sobil ve ve!ej-
ném )ivot$ v# *eské republice, nejprve od roku 1992 
jako nám$stek ministra 'kolství pro ekonomiku, poté 
jako ministr 'kolství, mláde)e a# t$lov&chovy a# minis-
tr financí. V# letech 1998-2002 byl poslancem, %lenem 

rozpo%tového v&boru a#mluv%ím pro ekonomiku tehdej-
'í parlamentní opozice. Po volbách v#roce 2002 krátce 
p"sobil v#soukromém sektoru a#poté byl v#letech 2004-
2007 viceprezidentem Evropské investi%ní banky.
V#sou%asné dob$ p"sobí v#n$kolika soukrom&ch spo-
le%nostech, pracuje jako poradce a# p!edná'í a# publi-
kuje zejména na téma hospodá!ské politiky a#evropské 
integrace.

LENKA ROVNÁ 
Lenka Rovná je nositelkou titulu Jean Monnet Cen-
tre of Excellence v# evropsk&ch studiích na Karlov$ 
Univerzit$ v#Praze. Lenka Rovná dokon%ila post dok-
torská studia na St.Hilda´s#College v#Oxfordu a#v# le-
tech 1991–1995 p"sobila jako hostující profesorka 
na kanadsk&ch univerzitách (Guelph University, Bis-
hop’s#University a#Calgary University). Od roku 1995 
vede katedru západoevropsk&ch studií na Fakult$ 
sociálních v$d UK. V# letech 2002 a# 2003 p"sobila 
jako alternátka vládního delegáta v# Konventu pro 
Budoucnost pro Evropu, kter& vypracoval základ ev-
ropské ústavy, v#roce 2004 získala od francouzského 
prezidenta Jacquese Chiraca titul rytí!ka za zásluhy 
(Chevalier de l’Ordre National du Merite), je %lenkou 
v$deck&ch rad UK a# FSV UK a# Univerzity v# Helsin-
kách. Profesorka Lenka Rovná p!edná'í kurzy v#ob-
lasti britské a# evropské politiky - British Politics, 
West European Comparative Politics, The EU and 
the Member States after 2000. Je autorkou mnoha 
odborn&ch knih a#studíí. 

JACQUES RUPNIK 
Jacques Rupnik je !editelem pro v&zkum na CERI (Cen-
trum pro mezinárodní studia a#v&zkum) na Sciences-Po 
v#Pa!í)i a#profesorem na College of Europe v#Bruggách. 
Je hostujícím profesorem na n$kolika evropsk&ch uni-
verzitách a# na Harvardov$ univerzit$. Po studiu his-
torie na Sorbonn$ a# politick&ch v$d na Sciences-Po 
Jacques Rupnik dokon%il své M.A. v#oboru Soviet Stu-
dies na Harvardov$ univerzit$ v# roce 1974 a# své Ph.D 
v# oboru historie mezinárodních vztah" na Sorbonn$, 
University Paris I, v# roce 1978. Jacques Rupnik byl 
v&konn&m !editelem Mezinárodní komise pro Balkán, 
její) zpráva vy'la pod názvem Unfinished Peace v#Car-
negie Endowment for International Peace v#roce 1996. 
Byl %lenem Nezávislé mezinárodní komise pro Kosovo 
(The Kosovo Report, Oxford University Press, 2000). 
P"sobí v# redakci odborného %asopisu East European 
Politics and Societies. Je %lenem p!edstavenstev Eu-
ropean Partnership for Democracy v#Bruselu (od roku 
2008), Institute for Historical Justice and Reconcilia-
tion v#Hágu (od roku 2010) a#Knihovny Václava Havla. 
Jacques Rupnik je autorem mnoha odborn&ch studíí, 
knih a#publikací.



ILONA "VIHLÍKOVÁ
Ilona (vihlíková p"sobí jako vedoucí katedry politic-
k&ch a#spole%ensk&ch v$d na Vysoké 'kole mezinárod-
ních a# ve!ejn&ch vztah" Praha. Vystudovala Vysokou 
'kolu ekonomickou, obor Mezinárodní obchod (2002, 
%erven& diplom). V#roce 2006 dokon%ila doktorandské 
studium, rovn$) na V(E, obor Politologie, obhajobou 
dizerta%ní práce Politické aspekty globalizace. Habili-
ta%ní !ízení dokon%ila v#roce 2011 v#oboru Mezinárodní 
vztahy.
Docentka Ilona (vihlíková se v$nuje rozpor"m globa-
lizace a#problematice krizí v# reflexi systémové teorie. 
Anga)uje se v#ob%anské iniciativ$ Alternativa Zdola, je 
%lenkou národohospodá!ské sekce Masarykovy demo-
kratické akademie.

ELI"KA WAGNEROVÁ 
Eli'ka Wagnerová byla a) do vypr'ení svého desetile-
tého mandátu v# roce 2012 soudkyní a#sou%asn$ mís-
top!edsedkyní Ústavního soudu. V#období mezi rokem 
1996 do 2002 byla soudkyní Nejvy''ího soudu. V# le-
tech 1998 a) 2002 byla %lenkou Legislativní rady vlády. 
Od roku 2002 do 2010 byla náhradní %lenkou Benátské 
komise, poradního orgánu Rady Evropy. B$hem své-
ho %lenství v# Ob%anské demokratické alianci v# letech 
1994-1996 p"sobila také jako p!edsedkyn$ ústavn$-
právní komise ODA. V# období 1994-1999 p!edná'ela 
ústavní srovnávací právo na Právnické fakult$ Univer-
zity Palackého v# Olomouci a# v# letech 2004-2008 ten-
to obor vyu%ovala na Fakult$ sociálních studií Masa-
rykovy univerzity v#Brn$. Od roku 1982 pob&vala 11 let 
v#exilu postupn$ v#N$mecku a#v#Kanad$. Po skon%ení 
mandátu místop!edsedkyn$ Ústavního soudu ohlásila 
svou kandidaturu jako nezávislá kandidátka Strany ze-
len&ch ve volbách do Senátu za volební obvod v#Brn$-
-m$st$. Je %lenkou v$deck&ch rad !ady vysok&ch 'kol 
a#autorkou %i spoluautorkou !ady monografií a#odbor-
n&ch %lánk" publikovan&ch doma i#v#zahrani%í.

MARTIN WEISS
Martin Weiss je noviná!, komentátor a# p!ekladatel. 
V#Lidov&ch novinách p"sobí od roku 2006, p!ed tím pu-
blikoval v#deníku Respekt, *eském deníku a#MF Dnes. 
V# letech 1997-2000 pracoval na Velvyslanectví *R ve 
Washingtonu. Ve sv&ch komentá!ích se nej%ast$ji za-
b&vá#tématy zahrani%ní politiky a#také#situací na %eské 
politické scén$. #

JAN ZAHRADIL
Jan Zahradil je poslancem Evropského parlamentu 
za ODS a# p!edsedou eurorealistické frakce Evrop'tí 
konzervativci a# reformisté, kterou spoluzakládal. Je 
zde té) %lenem V&boru pro mezinárodní obchod a#ná-
hradníkem ve V&boru pro rozvoj a# Podv&boru pro lid-

ská práva.# V# letech 1990-1992 byl zvolen poslancem 
Federálního shromá)d$ní. P"sobil jako poradce p!ed-
sedy vlády *R pro zahrani%n$-politické otázky a#poté 
jako vedoucí odd$lení evropské integrace Ú!adu vlády 
*R.#Od roku 1998 byl poslancem Parlamentu *R, kde 
zastával funkci místop!edsedy Zahrani%ního v&boru. 
V# roce 2001 byl zvolen místop!edsedou ODS, kterou 
vykonával a) do roku 2004.# Mezi roky 1998-2006 byl 
stínov&m ministrem zahrani%í ODS. V#roce 2002 byl Po-
slaneckou sn$movnou zvolen zástupcem *R do Kon-
ventu o# budoucnosti Evropské unie. Do Evropského 
parlamentu byl zvolen poprvé ji) v#roce 2004.#

PETR ZAHRADNÍK
Petr Zahradník je ekonomick& expert, analytik a#kon-
zultant specializující se na problematiku Evropské 
unie. V#sou%asnosti je vedoucím kancelá!e pro Evrop-
skou unii v#*eské spo!iteln$, v# roce 2009 se stal %le-
nem Národní ekonomické rady vlády. Od roku 2006 je 
%lenem EuroTeam p!i Evropské komisi, DG ECFIN, a#od 
roku 2010 %lenem Expertní poradní skupiny EPOS p!i 
Ministerstvu pro místní rozvoj *R. P"sobil jako mak-
roekonomick& analytik ve spole%nostech aktivních na 
kapitálovém trhu – Conseq Finance (1999-2003) a#Pa-
tria Finance (1995-1997) a#v#letech 1995-1999 také jako 
konzultant Kancelá!e prezidenta republiky. V# letech 
1993-1995 pracoval v#Ústavu pro evropská a#meziná-
rodní studia p!i Ú!adu lucemburské vlády a# v# Mezi-
národním ústavu pro anal&zu aplikovan&ch systém" 
v#Laxenburgu. Vyu%uje na pra)ské New York University 
a# na V(E, je autorem mnoha odborn&ch statí a# dvou 
kni)ních monografií.


