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Pavel Barša
Pavel Barša je profesorem politické vědy na Filozofické fakultě UK v Praze. Působí rovněž jako výzkumný pracovník v Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. Přednášel na univerzitách
v Brně, Budapešti a Olomouci. Publikoval knihy o národnostních konfliktech a multikulturalismu, teorii mezinárodních
vztahů a moderním politickém myšlení. Jeho posledními knihami jsou „Orientálcova vzpoura /a další texty z let 2003–2011/“
(2011) a „Paměť a genocida. Úvahy o politice holocaustu“ (2011).

Petr Drulák
Petr Drulák je profesorem politologie na Fakultě sociálních
věd UK v Praze. Působí jako vědecký pracovník Ústavu mezinárodních vztahů, v.v.i., a předseda Rady ÚMV. Je autorem
několika monografií a učebnic, včetně první české učebnice
politologického výzkumu. V roce 2010 byl spolueditorem knižní série věnované hledání českých zájmů v zahraniční politice.
V roce 2012 vydal monografii „Politika nezájmu: Česko a Západ v krizi“. Publikoval desítky odborných recenzovaných statí
a množství publicistických a popularizujících článků zabývajících se českou a mezinárodní politikou.

Adam Gebrian
Adam Gebrian je architekt a také fanoušek architektury, jak
sám o sobě říká. Vystudoval fakultu architektury v Liberci (2006) a díky Fulbrightovu stipendiu také postgraduální
program SCIFI na SCI-Arc v Los Angeles (2008). Žil, studoval
a pracoval v Amsterdamu, Rotterdamu, Praze, Paříži, Londýně a v Los Angeles. Vydal sborník přednášek „29+3“ (2005).
Je členem redakční rady časopisu Era21, kam pravidelně přispívá. Podílí se na organizaci Pecha Kucha Nights v Praze.
Vystavoval svůj projekt pro Dubaj na 11. bienále v Benátkách
(2008). Od roku 2009 působí jako moderátor vlastního pořadu „Bourání“ na Radio Wave. V letech 2009–2012 působil na
Fakultě umění a architektury TU v Liberci. Podílel se na přípravě neúspěšné kandidatury Ostravy na titul Evropské hlavní

město kultury 2015. Stál u vzniku první soukromé školy architektury v Česku – Archip. Jednou týdně vytváří seriál o současné architektuře pro Lidové noviny, veřejný prostor kritizuje
v pořadu Gebrian vs. na Stream.cz, jednou za čtrnáct dní píše
sloupek pro deník Metro a je jedním ze čtyř členů občanského sdružení Městské zásahy. Byl kurátorem výstav Městské
zásahy Praha 2010, Brno 2011, Ostrov pokladů, Ze života lidí
a domů a Anastomosis.

Eva Hahnová
Eva Hahnová je historička. Pochází z Prahy a od roku 1968 žije
v Německu. Studovala na univerzitách v Praze, ve Stuttgartu
nebo v Londýně. Na London School of Economics and Political Science promovala, konkrétně u Ernesta Gellnera. V letech 1980–1999 pracovala jako vědecká pracovnice Collegia
Carolina v Mnichově, dnes působí jako nezávislá historička
v Oldenburgu. Je autorkou četných studií k dějinám politického myšlení ve střední Evropě 19. a 20. století, česky vydala
kupříkladu „Sudetoněmecký problém: Obtížné loučení s minulostí“ (1996), „Sudetoněmecká vzpomínání a zapomínání“ (2002, s Hans Henning Hahnem), byla editorkou titulu „Evropa očima Čechů“ (1997).

Petr Hlaváček
Petr Hlaváček je historik. Studoval historii a filozofii na FF UK
v Praze a ve švýcarském Bernu, mimo jiné působil v letech
2001 až 2007 jako vědecký pracovník Centra pro dějiny a kulturu střední a východní Evropy v německém Lipsku. V roce
2008 založil Collegium Europaeum, společné badatelské pracoviště FF UK & FLÚ AV ČR, jehož je zároveň koordinátorem.
Věnuje se kulturním a náboženským dějinám středověku a raného novověku, především problematice evropské identity.

Roman Joch
Roman Joch je od roku 2003 ředitelem Občanského institutu,
s nímž spolupracuje již od jeho založení v roce 1991. V letech

1993–1998 byl analytikem a zahraničním tajemníkem ODA. Od
roku 2010 do roku 2012 byl poradcem předsedy vlády České republiky pro lidská práva a zahraniční politiku. Je autorem četných studií, prací a knih se zahraničně-politickou tematikou.

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 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.

Zdeněk Kudrna
Zdeněk Kudrna je ekonom. Zabývá se výzkumem evropské integrace a regulace finančních trhů na Vídeňské univerzitě. Působil jako konzultant Světové banky, Rozvojového programu
Organizace spojených národů a poradce ministra financí České republiky. Studoval na Středoevropské univerzitě v Budapešti a Univerzitě Karlově v Praze. Je členem Pracovní komise Legislativní rady vlády pro hodnocení dopadů regulace
a v médiích komentuje vývoj evropské integrace.

Jan Macháček
Jan Macháček je novinář a hudebník, v současné době působí jako komentátor a analytik týdeníku Respekt a Hospodářských novin. Zabývá se především aktuálním vývojem domácí
a mezinárodní hospodářské politiky, konkrétně například tématy krize eurozóny nebo evropské integrace. Denně na internetu přispívá do Auditu Jana Macháčka. Zpracovává analýzy
pro Český rozhlas a Českou televizi a přednáší žurnalistiku
na New York University v Praze. Pravidelně také přednáší na
mezinárodních fórech a zahraničních univerzitách (např. USA,
Francie). V osmdesátých letech byl jako signatář Charty 77
činný v řadě disidentských a nezávislých publikačních aktivit.
Byl také členem undergroundové hudební skupiny The Plastic
People of the Universe a dodnes je kytaristou skupiny Garage.
Po roce 1989 spoluzaložil časopis Respekt, 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. Je členem
správní rady Transparency International a předsedou správní
rady Knihovny Václava Havla. Za svou novinářskou práci byl
mnohokrát oceněn, například v roce 2010 Cenou Ferdinanda
Peroutky. Vydal knihu „Mistři světa amoleta“ (2009).

Karel B. Müller
Karel B. Müller je politolog. Vystudoval filozofii na Filozofické
fakultě UK (1996) a postgraduálně politologii na Fakultě sociálních věd UK (2002). Od roku 1999 přednáší na Vysoké škole
ekonomické v Praze na katedře politologie. Působí také na New
York University a na Metropolitní univerzitě v Praze. V minulosti vyučoval také na Fakultě sociálních věd, Fakultě humanitních studií UK a na univerzitě v Nottingham ve Velké Británii.
Je autorem řady odborných i populárně naučných knih a člán-

ků v českém i anglickém jazyce. Odborně se věnuje především
otázkám občanské společnosti, politické kultury a procesům
demokratizace a europeizace. Mezi jeho nejvýznamnější práce patří knihy „Češi a občanská společnost“ (2002), „Politická sociologie“ (2008), „Evropa a občanská společnost“ (2008)
nebo „Lobbing v moderních demokraciích“ (editor a spoluautor,
2010). Aktivně spolupracuje s mnoha neziskovými organizacemi a angažuje se také v komunální politice.

Luboš Palata
Luboš Palata je novinář a analytik v MF DNES a Lidových novinách. Vystudoval politologii a mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově v Praze. Novinářem je od roku 1991. Byl zástupcem
šéfredaktora slovenského deníku Pravda, stálým středoevropským zpravodajem Hospodářských novin, vedoucím zahraničního oddělení Lidových novin a sedm let redaktorem
zahraničního oddělení Mladé fronty DNES. Je nositelem několika novinářských cen, mimo jiné Ferdinanda Peroutky, rakouské Středoevropské ceny, a dvojnásobným nominantem
za Českou republiku na Novinářskou cenu Evropského parlamentu. Pravidelně publikuje i v německých, polských a slovenských médiích.

Jiří Pehe
Jiří Pehe je politický analytik a autor řady odborných a beletristických knih. 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 a 1995 pracoval nejdříve jako
analytik, později jako ředitel Středoevropských výzkumů
v Rádiu Svobodná Evropa/Rádiu Svoboda v Mnichově. V letech
1985–1988 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 na Fakultě
sociálních věd UK.

Jiří Peňás
Jiří Peňás je novinář. Absolvoval Filozofickou fakultu UK v Praze. Od roku 1993 postupně vedl kulturní rubriky Lidových novin, Respektu, Týdne a od roku 2009 je opět vedoucím kulturní
rubriky deníku Lidové noviny. Zabývá se především českou
literaturou a kulturně-politickými tématy. Vydal knihu statí
a kritik „Deset procent naděje“ (2002). Každý týden přispívá
cestopisně-kulturní reportáží na Lidovky.cz.

Ivan Pilip
Ivan Pilip je ekonom. Absolvoval obor ekonomika zahraničního
obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze, roční nástavbové studium na Complutense University v Madridu a řadu
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 2004–2007 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.

Jiří Rak
Jiří Rak je historik. Vystudoval obor archivnictví-dějepis na
Filozofické fakultě UK, v současné době přednáší na Fakultě
sociálních věd UK v Praze. Jeho polem zájmu jsou české dějiny 19. století, zvláště formování a vývoj národní ideologie, historismus a také postavení českých zemí v rámci habsburské
monarchie. Napsal a publikoval množství odborných článků
a konferenčních příspěvků, je autorem monografie o Bohuslavu Balbínovi (spolu s J. P. Kučerou) nebo titulů „Bývali Čechové“ o českých národních mýtech a stereotypech, „Ve stínu
tvých křídel“ (spolu s I. Čornejovou a V. Vlnasem) o českém
vztahu k monarchii.

Marta Smolíková
Marta Smolíková je ředitelkou Knihovny Václava Havla. V letech 1993–2003 pracovala pro Sorosovu nadaci, nejprve pro
Sorosovo centrum současného umění, kde byla editorkou katalogů a kurátorkou výstav (Krajina, GHMP, Dům U Kamenného zvonu nebo Orbis Fictus – nová média v současném umění,
NG, Valdštejnská jízdárna). Poté působila v Nadaci Open Society Fund Praha jako vedoucí programu pro umění a kulturu,
který se zaměřoval na podporu rozvoje nezávislé infrastruktury a implementaci inovativních projektů, a také na spolupráci zemí střední a východní Evropy a střední Asie. V roce
2003 založila v rámci Otevřené společnosti o.p.s. ProCulture
– centrum pro kulturní politiku. Vyučuje na Divadelní fakultě
Akademie múzických umění v Praze a Masarykově univerzitě v Brně. Je místopředsedkyní Státního fondu kultury České
republiky a podílí se na práci poradních orgánů řady institucí.

Jan Sokol
Jan Sokol je filozof a vysokoškolský profesor, přednáší na Fakultě humanitních studií UK. Vyučil se a pracoval jako zlatník,
později mechanik. V roce 1958 maturoval v dálkovém studiu,
od roku 1963 dálkově studoval matematiku na Matematickofyzikální fakultě UK v Praze. V letech 1964–1990 vedl vývoj
softwaru ve Výzkumném ústavu matematických strojů v Praze. V tomto oboru publikoval několik knih a desítky odborných
článků. Před rokem 1989 vedl různé bytové semináře, podepsal Chartu 77, publikoval v samizdatu. V letech 1990–1992
byl místopředsedou Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSFR, v roce 1998 ministrem školství a roku 2003 se
stal koaličním kandidátem na prezidenta ČR. Od roku 1992 je
činný v různých akademických a vědeckých funkcích. Zabývá
se hlavně fenomenologií, filozofickou antropologií, dějinami
náboženství a etikou. Spolupracoval na ekumenickém pře-

kladu bible, přeložil řadu filozofických knih, publikuje v mnoha časopisech. Od roku 1991 přednáší filozofii, antropologii
a religionistiku na UK, v letech 2000–2007 byl děkanem Fakulty humanitních studií UK v Praze. V zimním semestru 2008
přednášel na Harvardově univerzitě v USA. Je autorem například těchto knih: „Mistr Eckhart a středověká mystika“ (1994),
„Malá filozofie člověka“ (1996), „Moc, peníze a právo“ (2007)
nebo „Etika a život“ (2011).

Kateřina Šafaříková
Kateřina Šafaříková je novinářka. Od října roku 2012 působí
v České televizi v sekci Nová média jako šéfeditorka webového
portálu ČT24. Vystudovala západoevropská studia na Fakultě
sociálních věd UK v Praze. Po bakalářském studiu žurnalistiky (tamtéž) absolvovala roční studium masové komunikace
a žurnalistiky v Paříži. Již během studií působila rok v Lidových novinách jako redaktorka zahraniční rubriky. V letech
2000–2004 pak pracovala v redakci Respektu na stejné pozici, později byla redaktorkou ekonomické rubriky, kterou
i vedla. Od roku 2004 do roku 2009 působila jako zpravodajka Lidových novin v Bruselu. Na podzim roku 2009 se vrátila
do Respektu, se kterým po svém odchodu v roce 2012 nadále
externě spolupracuje. V posledním období v Respektu vedla
nejdříve internetové projekty časopisu a poté rubriku Společnost. Trvale se věnuje zahraniční politice ČR, Evropě, Evropské unii a tématům se společenským rozměrem. Od roku 2006
pravidelně přispívá do Transitions Online, anglicky psaného
elektronického média zaměřujícího se na problematiku střední a východní Evropy. Zahraniční novinářskou obcí byla zvolena jedním z deseti nejlepších zpravodajů v Bruselu v období
2004–2009.

Jakub S. Trojan
Jakub S. Trojan je teolog a emeritní profesor Evangelické teo
logické fakulty UK v Praze. Za války byl nasazen v Techni
sche Nothilfe (1945). Byl členem Akademické YMCA a v letech
1946–1950 tamtéž sekretářem. Za účast na protikomunistické studentské demonstraci byl roku 1948 vyloučen ze
studia Vysoké školy obchodní. Na počátku 50. let byl za nekonformní postoje tři roky u Pomocného technického praporu
(PTP) na Slovensku. Po návratu dokončil studium na Husově
evangelické bohoslovecké fakultě (1949–1955) a poté působil
(1956–1974) jako duchovní Českobratrské církve v šumavské
Kdyni a Neratovicích. V lednu 1969 vedl v pražských Olšanech
pohřební kázání nad hrobem Jana Palacha. V roce 1971 absolvoval dálkové studium na Vysoké škole ekonomické v Praze. O rok dříve získal doktorský titul teologie na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě, ale v roce 1974 mu byl
odňat státní souhlas k výkonu duchovní činnosti, opět pro
nekonformní postoje a mimo jiné jako aktivnímu členu skupiny Nová orientace. Následně pracoval v družstvech Řempo
a Montáž jako ekonom až do roku 1987. Mezi prvními podepsal
Chartu 77 a o rok později, v roce 1978, se stal členem Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Od roku 1990 vyučuje
etiku na Evangelické teologické fakultě, kde téhož roku habilitoval. Roku 1991 byl tamtéž jmenován profesorem pro obor
etiky. V letech 1990–1996 působil na fakultě jako děkan, poté
jako proděkan pro zahraniční styky. V současnosti je členem
Vědecké rady UK, členem výboru Akademické YMCA a členem

redakční rady vydavatelství OIKOYMENH v Praze. Po skončení aktivní pedagogické činnosti na ETF UK mu byl udělen titul
„emeritus“, na fakultě nadále jako emeritus vyučuje. Je autorem mnoha publikací u nás i v zahraničí.

Lenka Zlámalová
Lenka Zlámalová je novinářkou a analytičkou v Lidových novinách. Od roku 1998 působila v ekonomické redakci MF DNES,
v letech 2002–2003 jako vedoucí ekonomické rubriky. Stejnou
pozici zastávala následně v týdeníku Respekt. Od roku 2003
až do roku 2009 byla v Hospodářských novinách na pozici
hlavní analytičky. Ve své práci se věnuje hlavně ekonomicko
-politickým tématům, sociální politice, vzdělání, EU, domácí
a zahraniční ekonomice.
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