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PETR DRULÁK
Petr Drulák je ředitelem Ústavu mezinárodních vztahů a profesorem politologie na Fakultě sociálních věd
UK. Je autorem či spoluautorem řady odborných textů v oborech mezinárodní politika, evropská integrace
a česká zahraniční politika. V publicistice se věnuje
aktuálním otázkám české společnosti, spolupracuje s Veřejností proti korupci a s Centrem současného
umění DOX.

PETR KRATOCHVÍL
Petr Kratochvíl je od roku 2004 zástupcem ředitele
a od roku 2002 výzkumným pracovníkem Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. Od roku 2000 přednáší
v Informačním centru EU v Praze, od roku 2002 také
na Metropolitní univerzitě v Praze a od roku 2003 na
VŠE. Je členem neziskových organizací Evropský dům,
International Studies Association, Central and Eastern
European International Relations Association, Czech
United Nations Association, Team Europe - Delegace
Evropské komise v Praze a dalších organizací, zabývajících se evropskou integrací.

JAN KYSELA
Jan Kysela je právník a expert na české ústavní právo. Je absolventem Právnické fakulty UK, kde se podílí na výuce státovědy, politologie, právní filosofie
a vybraných otázek ústavního práva. Od roku 2006 je
docentem, v roce 2011 převzal po Petru Pithartovi vedení katedry politologie a sociologie na PF UK. Od roku
1997 souběžně působí v Kanceláři Senátu, od roku
1998 jako tajemník Stálé komise pro Ústavu ČR a parlamentní procedury. Vědecky se věnuje především
ústavní teorii, teorii tvorby práva nebo konkrétněji postavení a funkcím parlamentů. Napsal knihy o dvouko-

morových parlamentech, právu na odpor a o delegaci
zákonodárné pravomoci, je spoluautorem komentářů
k Ústavě ČR (Karel Klíma a kol.) a Listině základních
práv a svobod (Eliška Wagnerová a kol.).

JAN KUDRNA
Jan Kudrna je právník a expert na české ústavní právo. Je odborným asistentem na katedře ústavního
práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Vystudoval Právnickou fakultu UK (1999, Ph.D. 2003, tamtéž).
Zaměřuje se především na otázky vztahů mezi nejvyššími ústavními orgány, jejich vymezením a dělbě moci
mezi nimi. V letech 2003-2005 odborně spolupracoval
s Ústavním tribunálem Polské republiky. Je pravidelným bloggerem serveru iHNed.cz. Jan Kudrna je členem Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu.

JAN MACHÁČEK
Jan Macháček je novinář a hudebník, v současné době
působí jako komentátor a analytik týdeníku Respekt
a Hospodářských novin. V osmdesátých letech se jako
signatář Charty 77 angažoval v československém disentu a jako kytarista Plastic People of the Universe
působil také na undergroundové hudební scéně. Od
roku 1990 pracuje v týdeníku Respekt, který spoluzakládal. V roce 2000 zde působil na pozici šéfredaktora.
V devadesátých letech absolvoval několik prestižních
stáží v USA například v National Forum Foundation
či na University of Michigan. Přednásí žurnalistiku na
New York University Prague. Je členem správní rady
Transparency International Czech a předsedou správní rady Knihovny Václava Havla. Za svou novinářskou
práci byl mnohokrát oceněn, například v roce 2009 získal Cenu Ferdinanda Peroutky.

MARTIN PALOUŠ
Martin Palouš je ředitelem Knihovny Václava Havla. Byl jedním z prvních signatářů Charty 77 (v roce
1986 zastával pozici jejího mluvčího), od počátku 90.
let působil na vysokých školách doma i v zahraničí.
V současnosti je hostujícím profesorem na Floridské
mezinárodní universitě v Miami. V letech 1994-1998
předsedal Českému Helsinskému výboru, dvakrát
(v letech 1990-1992 a 1998-2001) zastával funkci náměstka ministra zahraničí ČR. V letech 2001–2005 byl
velvyslancem ČR v USA a od roku 2006 do roku 2011
působil jako stálý představitel ČR u OSN.
Martin Palouš vystudoval přírodní vědy, filozofii a mezinárodní právo. Publikoval desítky textů s filosofickou, společenskovědní a mezinárodně právní tématikou v ČR i v zahraničí a překlady děl Hannah Arendtové
a Erica Voegelina.

JIŘÍ PEHE
Jiří Pehe je politický analytik a autor řady knih o politice i beletrii. Je ředitelem New York University Prague
a zároveň vede Pražský institut pro demokracii, ekonomii a kulturu Newyorské university (PIDEC). Od roku
2007 je členem správní rady americké nadace Central
European Trust for Civil Society. Angažuje se v think-tanku CESTA – Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku
a otevřenou demokracii. Od září 1997 do května 1999
byl ředitelem Politického odboru Kanceláře prezidenta
republiky, působil též jako člen programového výboru
a správní rady Nadace Forum 2000. Od roku 1995 do
roku 1997 byl ředitelem Výzkumu a analýzy v Open Media Research Institute v Praze, mezi lety 1988 až 1995
pracoval nejdříve jako analytik, později jako ředitel
Středoevropských výzkumů v Rádio Svobodná Evropa/
Rádio Svoboda v Mnichově, od roku 1985 do roku 1988
byl ředitelem Východoevropských studií ve Freedom
House v New Yorku. Napsal stovky článků a analytických studií o vývoji ve východní Evropě pro americké,
české a německé deníky a vědecké časopisy. Je pravidelným komentátorem politického dění v ČR i v zahraničí, přednáší také na Fakultě sociálních věd University
Karlovy.

IVAN PILIP
Ivan Pilip je absolventem oboru ekonomika zahraničního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze, ročního nástavbového studia na Universitě Complutense
v Madridu a řady kratších stáží na dalších zahraničních
vysokých školách. Po krátkém působení na VŠE jako
odborný asistent a v soukromé firmě působil ve veřejném životě v České republice, nejprve od roku 1992
jako náměstek ministra školství pro ekonomiku, poté
jako ministr školství, mládeže a tělovýchovy a ministr financí. V letech 1998-2002 byl poslancem, členem

rozpočtového výboru a mluvčím pro ekonomiku tehdejší parlamentní opozice. Po volbách v roce 2002 krátce
působil v soukromém sektoru a poté byl v letech 20042007 viceprezidentem Evropské investiční banky.
V současné době působí v několika soukromých společnostech, pracuje jako poradce a přednáší a publikuje zejména na téma hospodářské politiky a evropské
integrace.

LENKA ROVNÁ
Lenka Rovná je nositelkou titulu Jean Monnet Centre of Excellence v evropských studiích na Karlově
Univerzitě v Praze. Lenka Rovná dokončila post doktorská studia na St.Hilda´s College v Oxfordu a v letech 1991–1995 působila jako hostující profesorka
na kanadských univerzitách (Guelph University, Bishop’s University a Calgary University). Od roku 1995
vede katedru západoevropských studií na Fakultě
sociálních věd UK. V letech 2002 a 2003 působila
jako alternátka vládního delegáta v Konventu pro
Budoucnost pro Evropu, který vypracoval základ evropské ústavy, v roce 2004 získala od francouzského
prezidenta Jacquese Chiraca titul rytířka za zásluhy
(Chevalier de l’Ordre National du Merite), je členkou
vědeckých rad UK a FSV UK a Univerzity v Helsinkách. Profesorka Lenka Rovná přednáší kurzy v oblasti britské a evropské politiky - British Politics,
West European Comparative Politics, The EU and
the Member States after 2000. Je autorkou mnoha
odborných knih a studíí.

JACQUES RUPNIK
Jacques Rupnik je ředitelem pro výzkum na CERI (Centrum pro mezinárodní studia a výzkum) na Sciences-Po
v Paříži a profesorem na College of Europe v Bruggách.
Je hostujícím profesorem na několika evropských univerzitách a na Harvardově univerzitě. Po studiu historie na Sorbonně a politických věd na Sciences-Po
Jacques Rupnik dokončil své M.A. v oboru Soviet Studies na Harvardově univerzitě v roce 1974 a své Ph.D
v oboru historie mezinárodních vztahů na Sorbonně,
University Paris I, v roce 1978. Jacques Rupnik byl
výkonným ředitelem Mezinárodní komise pro Balkán,
jejíž zpráva vyšla pod názvem Unfinished Peace v Carnegie Endowment for International Peace v roce 1996.
Byl členem Nezávislé mezinárodní komise pro Kosovo
(The Kosovo Report, Oxford University Press, 2000).
Působí v redakci odborného časopisu East European
Politics and Societies. Je členem představenstev European Partnership for Democracy v Bruselu (od roku
2008), Institute for Historical Justice and Reconciliation v Hágu (od roku 2010) a Knihovny Václava Havla.
Jacques Rupnik je autorem mnoha odborných studíí,
knih a publikací.

ILONA ŠVIHLÍKOVÁ
Ilona Švihlíková působí jako vedoucí katedry politických a společenských věd na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha. Vystudovala Vysokou
školu ekonomickou, obor Mezinárodní obchod (2002,
červený diplom). V roce 2006 dokončila doktorandské
studium, rovněž na VŠE, obor Politologie, obhajobou
dizertační práce Politické aspekty globalizace. Habilitační řízení dokončila v roce 2011 v oboru Mezinárodní
vztahy.
Docentka Ilona Švihlíková se věnuje rozporům globalizace a problematice krizí v reflexi systémové teorie.
Angažuje se v občanské iniciativě Alternativa Zdola, je
členkou národohospodářské sekce Masarykovy demokratické akademie.

ELIŠKA WAGNEROVÁ
Eliška Wagnerová byla až do vypršení svého desetiletého mandátu v roce 2012 soudkyní a současně místopředsedkyní Ústavního soudu. V období mezi rokem
1996 do 2002 byla soudkyní Nejvyššího soudu. V letech 1998 až 2002 byla členkou Legislativní rady vlády.
Od roku 2002 do 2010 byla náhradní členkou Benátské
komise, poradního orgánu Rady Evropy. Během svého členství v Občanské demokratické alianci v letech
1994-1996 působila také jako předsedkyně ústavněprávní komise ODA. V období 1994-1999 přednášela
ústavní srovnávací právo na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a v letech 2004-2008 tento obor vyučovala na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 1982 pobývala 11 let
v exilu postupně v Německu a v Kanadě. Po skončení
mandátu místopředsedkyně Ústavního soudu ohlásila
svou kandidaturu jako nezávislá kandidátka Strany zelených ve volbách do Senátu za volební obvod v Brně-městě. Je členkou vědeckých rad řady vysokých škol
a autorkou či spoluautorkou řady monografií a odborných článků publikovaných doma i v zahraničí.

MARTIN WEISS
Martin Weiss je novinář, komentátor a překladatel.
V Lidových novinách působí od roku 2006, před tím publikoval v deníku Respekt, Českém deníku a MF Dnes.
V letech 1997-2000 pracoval na Velvyslanectví ČR ve
Washingtonu. Ve svých komentářích se nejčastěji zabývá tématy zahraniční politiky a také situací na české
politické scéně.

JAN ZAHRADIL
Jan Zahradil je poslancem Evropského parlamentu
za ODS a předsedou eurorealistické frakce Evropští
konzervativci a reformisté, kterou spoluzakládal. Je
zde též členem Výboru pro mezinárodní obchod a náhradníkem ve Výboru pro rozvoj a Podvýboru pro lid-

ská práva. V letech 1990-1992 byl zvolen poslancem
Federálního shromáždění. Působil jako poradce předsedy vlády ČR pro zahraničně-politické otázky a poté
jako vedoucí oddělení evropské integrace Úřadu vlády
ČR. Od roku 1998 byl poslancem Parlamentu ČR, kde
zastával funkci místopředsedy Zahraničního výboru.
V roce 2001 byl zvolen místopředsedou ODS, kterou
vykonával až do roku 2004. Mezi roky 1998-2006 byl
stínovým ministrem zahraničí ODS. V roce 2002 byl Poslaneckou sněmovnou zvolen zástupcem ČR do Konventu o budoucnosti Evropské unie. Do Evropského
parlamentu byl zvolen poprvé již v roce 2004.

PETR ZAHRADNÍK
Petr Zahradník je ekonomický expert, analytik a konzultant specializující se na problematiku Evropské
unie. V současnosti je vedoucím kanceláře pro Evropskou unii v České spořitelně, v roce 2009 se stal členem Národní ekonomické rady vlády. Od roku 2006 je
členem EuroTeam při Evropské komisi, DG ECFIN, a od
roku 2010 členem Expertní poradní skupiny EPOS při
Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. Působil jako makroekonomický analytik ve společnostech aktivních na
kapitálovém trhu – Conseq Finance (1999-2003) a Patria Finance (1995-1997) a v letech 1995-1999 také jako
konzultant Kanceláře prezidenta republiky. V letech
1993-1995 pracoval v Ústavu pro evropská a mezinárodní studia při Úřadu lucemburské vlády a v Mezinárodním ústavu pro analýzu aplikovaných systémů
v Laxenburgu. Vyučuje na pražské New York University
a na VŠE, je autorem mnoha odborných statí a dvou
knižních monografií.

