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Pražský studentský summit
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Agenda pro českou zahraniční politiku
Agenda for Czech Foreign Policy
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Trendy visegrádské zahraniční politiky
Trends of Visegrad Foreign Policy

ALYAS - AMO Lectures for Young Asia Scholars

Czech-German Young Professionals Program - 
CGYPP

Network žen v české zahraniční politice
Women Network in Czech Foreign Policy

StopFake.cz

NaseBezpecnost.cz

AKTUÁLNÍ INICIATIVY
RECENT INITIATIVES



AMO je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997 za účelem 
výzkumu a vzdělávání v oblasti mezinárodních vztahů. Základním posláním 
AMO je přispívat k hlubšímu porozumění mezinárodnímu dění. Poskytuje 
prostor pro nápady, myšlenky a projekty sloužící k rozvoji vzdělanosti, 
porozumění a tolerance mezi lidmi.

AMO is a non-governmental non-profi t organization founded in 1997 to promote 
research and education in the fi eld of international relations. AMO facilitates 
expression and realization of ideas, thoughts and projects in order to increase 
education, mutual understanding and tolerance among the people. 

O AMO

ABOUT AMO

pořádá veřejné debaty a mezinárodní konference

hosts public debates and international conferences 

vydává analýzy

publishes papers

organizuje vzdělávací a výměnné projekty

organizes educational and exchange projects

poskytuje komentáře k aktuálnímu dění pro domácí a zahraniční média

presents commentaries on current issues for local and international 
press

sdružuje lidi se zájmem o roli Česka ve světě

associates people interested in the role of the Czech Republic in global 
aff airs

Pražský studentský summit je nejstarším a 
největším projektem AMO. Od roku 1995 připravil 
tisíce studentů základních, středních a vysokých 
škol z celé České republiky na budoucnost bez 
ohledu na jejich konkrétní zaměření.

Prague Student Summit has been the oldest and biggest 
project of AMO so far. Since 1995, it has prepared 
thousands of elementary, high school and university 
students from all over the Czech Republic for the future 
no matter what they plan to be.

VZDĚLÁVÁNÍ
EDUCATION

AMO Research Center has established itself as the 
preeminent independent foreign policy think-tank in the 
Czech Republic. It produces analyses, encourages high-
level expert debate on Czech foreign, European and 
security policy and makes advocacy on local, regional, 
and European level.

Výzkumné centrum AMO patří mezi přední 
nezávislé zahraničně politické think-tanky v 
ČR. Kromě analytické činnosti pořádá expertní 
setkání pro klíčové aktéry české zahraniční, 
evropské a bezpečnostní politiky a prosazuje 
mezinárodně politická témata na národní, 
regionální i celoevropské úrovni.

VÝZKUM
RESEARCH

Our exchange projects have supported the civil society 
development in European neighbourhood, mainly in 
Ukraine and Belarus. Their aim has been to transmit the 
Central European experience from the post-communist 
transformation towards democracy while working with 
teachers, pupils, journalists, and civil servants.

Výměnné projekty se zaměřují především na 
rozvoj občanské společnosti v evropském 
sousedství, zejména na Ukrajině a v Bělorusku. 
Jejich záměrem je předat zkušenosti střední 
Evropy z demokratické transformace a mezi 
cílové skupiny patří učitelé, studenti, novináři a 
úředníci.

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY
INTERNATIONAL PROJECTS

ROK 2018 V ČÍSLECH YEAR 2018 IN NUMBERS

26 600+70+ 1941
ANALYTIKŮ
ANALYSTS

MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ
MEDIA APPEARENCES

AKCÍ
EVENTS

MINUT ŽIVÝCH PŘENOSŮ
MINUTES OF LIVE STREAMS


