
 

Seznam analytiků Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) 
 
Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) je nevládní nezisková organizace         
založená v roce 1997 za účelem výzkumu a vzdělávání v oblasti           
mezinárodních vztahů. Tento přední český think-tank není spjat s žádnou          
politickou stranou ani ideologií. Svou činností podporuje aktivní přístup k          
zahraniční politice, poskytuje nestrannou analýzu mezinárodního dění a        
otevírá prostor k fundované diskusi. Hlavním cílem AMO je systematické          
sledování, analýza a komentování mezinárodního dění se zvláštním        
zaměřením na zahraniční politiku České republiky. V rámci své činnosti se           
AMO zaměřuje na regiony a témata, která jsou prioritní pro českou           
zahraniční politiku, její formování a výkon. 
 
 
Témata výzkumu: 
 
Afrika 
(Vilém Řehák, Josef Kučera) 
 
Asie 
(Alžběta Bajerová, Ivana Karásková, Václav Kopecký, Alice Rezková, Filip Šebok) 
 
Blízký východ a severní Afrika  
(Matěj Denk, Tereza Jermanová) 
 
Česká zahraniční politika 
(Vít Borčany, Vít Dostál, Anežka Fuchsová, Pavlína Janebová, Vlaďka Mušálková) 
 
Energetika 
(Adéla Denková, Anna Jordanová) 
 
Evropská unie 
(Adéla Denková, Vít Dostál, Anežka Fuchsová, Pavlína Janebová, Magda 
Komínková, Kryštof Kruliš, Ondřej Mocek) 

 
Kybernetická bezpečnost 
(Alžběta Bajerová, Petr Boháček, Michal Bokša, Tomáš Rezek) 
 
Klimatická politika 
(Petr Boháček, Ondřej Cakl, Adéla Denková, Tomáš Jungwirth, Štěpánka Králíková,  
Martin Madej, Jáchym Srb)  
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Mezinárodní bezpečnost  
(Petr Boháček, Michal Bokša, Anna Jordanová, Linda Krbcová, Lukáš Lev Červinka, 
Ondřej Rosendorf) 
 
Migrace 
(Tomáš Jungwirth, Linda Krbcová, Iva Svobodová) 
 
Post-sovětský prostor 
(Pavel Havlíček, Anna Jordanová, Michal Lebduška, Tereza Soušková, Iva 
Svobodová) 
 
Střední Evropa, Visegrádská spolupráce 
(Vít Dostál, Pavlína Janebová, Michal Lebduška) 
 
Německo 
(Adéla Jurečková) 
 
Francie 
(Zuzana Čapková) 
 
Turecko 
(Karolína Lahučká) 

 
USA 
(Petr Boháček, Matěj Jungwirth) 
 
Západní Evropa 
(Filip Chráska, Kryštof Kruliš, Ondřej Mocek)  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Kontakt pro média: Ředitel Výzkumného centra: 

Tomáš Dvořák 
tomas.dvorak@amo.cz 
+420 608 941 597 

Vít Dostál 
vit.dostal@amo.cz 
+420 603 104 687 
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Analytický tým: 
 
 
Vojtěch Bahenský 
vojtech.bahensky@amo.cz 

● Hybridní hrozby / hybridní 
vedení války 

● Intervence v občanských 
válkách 

● Hierarchie v mezinárodních 
vztazích 

 

 
Petr Boháček 
petr.bohacek@amo.cz 
+420 721 295 389 

● Transatlantické vztahy 
● Latinská Amerika 
● Kybernetická bezpečnost 

 

 
Alžběta Bajerová 
alzbeta.bajerova@amo.cz 
+420 608 133 603 

● Čínská zahraniční politika 
● Rusko-čínské vztahy 
● Kybernetická bezpečnost 
● Vlivové operace 
● Problematika dezinformací 

 
Vít Borčany 
vit.borčany@amo.cz 
+420 775 354 676 

● Česká zahraniční politika 
● Ekonomická diplomacie 

 

 
Zuzana Čapková 
zuzana.capkova@amo.cz 
+420 603 940 334 

● Francouzská politika 
● Francie v EU 
● Francouzsko-české vztahy 

 
 
 
 
 

 

 
Michal Bokša 
michal.boksa@amo.cz 
+420 721 420 264 

● Mezinárodní bezpečnost 
● Informační válka  

 

 

 

 
 
Ondřej Cakl 
ondrej.cakl@amo.cz 
+420 728 069 561 

● Klimatická etika 
 
 
 
Lukáš Lev Červinka 
lukas.lev.cervinka@amo.cz 
+420 739 639 021 

● Ústavní právo EU 
● Mezinárodní bezpečnost 
● Evropská bezpečnostní spolupráce 
● Italská politika 
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Matěj Denk 
matej.denk@amo.cz 
+420 731 003 488 

● Blízký východ, státy 
Perského zálivu 

● Vliv náboženství na politiku 

Adéla Denková 
adela.denkova@amo.cz 
+420 776 710 928 

● Klimaticko-energetická politika EU 
● Energetická bezpečnost 

 
Vít Dostál 
vit.dostal@amo.cz 
+420 603 104 687 

● Polská zahraniční a vnitřní 
politika 

● Středoevropská spolupráce 
● Česká zahraniční a evropská 

politika 
 
Pavel Havlíček 
pavel.havlicek@amo.cz 
+420 720 123 107  
(mimo ČR) 

● Ukrajinská zahraniční a 
vnitřní politika 

● Ruská zahraniční a vnitřní 
politika 

● Východní partnerství 

 
Anežka Fuchsová 
anezka.fuchsova@amo.cz 
+ 732 610774 

● Česká zahraniční politika 
● Evropská integrace 

 
 
 
 

 

Filip Chráska 
filip.chraska@amo.cz 
+32 483 494 329  
(mimo ČR) 

● Evropská ekonomická integrace 

● Západní Evropa 
● Česká zahraniční politika 

 
Pavlína Janebová 
pavlina.janebova@amo.cz 
+420 604 142 927 

● Maďarská politika 
● Rakouská politika 

● Středoevropská spolupráce 

● Česká zahraniční a evropská 
politika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tereza Jermanová 
tereza.jermanova@amo.cz 
+420 775 281 971 

● Egypt a Tunisko 
● Politická transformace v arabských  

zemích 
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Anna Jordanová 
anna.jordanova@amo.cz 
+420 728 031 830 

● Energetika 
● Mezinárodní bezpečnost 
● Východní Evropa 

 

 

 
Matěj Jungwirth 
matej.jungwirth@amo.cz 
+1-414-412-8141 
(mimo ČR) 

● Transatlantické vztahy 
● Americká zahraniční politika 

 
Ivana Karásková 
ivana.karaskova@amo.cz 

+420 731 708 578 

● Zahraniční a bezpečnostní 
politika Číny 

● Vztah Číny a Tchaj-wanu a 
Číny a EU 

● Energetická bezpečnost 
v Asii 

 

 
Václav Kopecký 
vaclav.kopecky@amo.cz 
+420 605 243 836 

● Zahraniční a 
environmentální politika Číny 

● Nové bezpečnostní hrozby 
v Asii 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tomáš Jungwirth 
tomas.jungwirth@amo.cz 
+420 605 103 016 

● Migrace a uprchlictví 
● Jihovýchodní Evropa 
● Euroatlantická integrace zemí 

západního Balkánu 
● Klimatická změna 

 
Adéla Jurečková 
adela.jureckova@amo.cz 
+420 774 028 781 

● Německá politika a společnost 
● Česko-německé vztahy 

 

 
Magda Komínková 
magda.kominkova@amo.cz 
+420 777 714 678 

● Evropský parlament 
● Euroskepticismus 

 
 
 

 

 

 
Kryštof Kruliš 
krystof.krulis@amo.cz 
+420 604 795 569 

● Vnitřní trh a právní rámec EU 
● Vztah EU a anglofonních zemí 
● Západní Evropa 
● Brexit 
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Štěpánka Králíková 
stepanka.kralikova@amo.cz 
+216 58 338 580, Skype: 
STTEPANKA 
(mimo ČR) 

● Klimatická změna 
● Udržitelné finance  

 
 
 

 
Linda Krbcová 
linda.krbcova@amo.cz 
+420 721 513 331 

● Společná zahraniční a 
bezpečnostní politika EU 

● Migrace 
● Právo EU 
● Vztahy mezi členskými státy a EU 

 
Josef Kučera 
josef.kucera@amo.cz 
+420 730 540 458 

● Rovníková Afrika 
● Zhroucené a hroutící se 

státy 
● Stínový regionalismus 

● Neformální autorita a 
neformální instituce 

 
Karolína Lahučká 
karolina.lahucka@amo.cz 
+420 723 410 578 

● Turecká politika 
● Vývoj tureckého nacionalismu 

 

 
Michal Lebduška 
michal.lebduska@amo.cz 
+420 604 838 996 
(mimo ČR) 

● Ukrajina: politický, 
bezpečnostní a 
společenský vývoj 

● Středovýchodní Evropa 
● Ukrajinsko-polské vztahy 

 

 
Martin Madej 
martin.madej@amo.cz 
+420 608 363 390 

● Klimatická změna 
 
 
 
 
 
 
 

Ondřej Mocek 
ondrej.mocek@amo.cz 
+420 728 569 500 

● Evropský parlament 
● Institucionální aspekty 

evropské integrace 
 
 
 

 

Vlaďka Mušálková 
vladka.musalkova@amo.cz 
+420 732 734 200 

● Česká zahraniční politika 
● Občanský sektor, důvěryhodnost 

neziskových organizací, think-tanky 
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Tomáš Rezek 
tomas.rezek@amo.cz 
+420 777 039 160 

● Kybernetická bezpečnost 
v EU a v USA 

● Bezpečnostní politika USA 
● Kybernetický terorismus a 

kriminalita 

 
Alice Rezková 
alice.rezkova@amo.cz 
+420 602 662 422 

● Ekonomické politiky zemí jižní,  
jihovýchodní a východní Asie 

● Obchodně-politické vztahy mezi  
EU a zeměmi jižní, jihovýchodní 
a východní Asie 

 
 
 

Ondřej Rosendorf 
ondrej.rosendorf@amo.cz 
+420 608 942 583 

● Bezpečnostní, etické a 
právní dopady vojenských 
technologií 

 
 
 
 
Jáchym Srb 
jachym.srb@amo.cz 

● Klimatická právní regulace 
EU 

● Dekomunizace a lustrační 
zákony v post-komunistické 
Evropě 

 
 
 
Tereza Soušková 
tereza.souskova@amo.cz 
+420 603 228 078 

● Východní Evropa 
● Rusko 
● Kavkaz 
● Střední Asie 

Vilém Řehák 
vilem.rehak@amo.cz 
+420 732 803 615 

● Subsaharská Afrika 
● Současný politický a ekonomický 

vývoj Afriky 
● Pozice Afriky v mezinárodních 

vztazích 
 
 
Iva Svobodová 
iva.svobodova@amo.cz 
+32 497 301 151 
(mimo ČR) 

● Podpora demokracie a rule of law 
● Migrace a uprchlictví 
● Tranzice západního Balkánu 
● Udržitelný rozvoj 

 
 
Filip Šebok 
Filip.sebok@amo.cz 
+420 792 476 046 

● Čínská domácí a zahraniční politika 
● Vztahy Číny se zeměmi střední a  

východní Evropy 
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