
PhDr. Marek Příhoda, Ph.D. 
 

27.4.1976 – narozen ve Vlašimi (Československo) 

 

Vzdělání 
1994 – maturita na gymnáziu ve Vlašimi 

 

od 1994 – studium oborů Historie – Politologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 

v Praze (FF UK) 

 

od 1996 – studium oboru Rusistika na FF UK  

 

od 2000 – studium oboru Slavistická studia se specializací kroatistika na FF UK 

 

2000 – státní závěrečná magisterská zkouška na oboru Politologie (nediplomní obor) 

 

2001 – státní závěrečná magisterská zkouška a obhajoba diplomové práce na oboru Rusistika; 

udělení titulu magistr (Politologie – Rusistika) 

 

2001 – státní závěrečná magisterská zkouška na oboru Historie (nediplomní obor)  

 

2002–2008 – doktorand Ústavu slavistických a východoevropských studií Filozofické fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze (ÚSVS FF UK), obor Slovanské literatury, disertační práce 

„Veniamin, Ivan Peresvětov, Juraj Križanić v Rusku (a historicko-kulturní souvislosti jejich 

působení)“, školitel prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc.; státní závěrečná doktorská zkouška 

vykonána v listopadu 2004 

 

2004 – státní závěrečná magisterská zkouška a obhajoba diplomové práce na oboru Slavistická 

studia se specializací kroatistika; udělení titulu magistr (Historie – Slavistická studia se 

specializací kroatistika) 

 

leden 2006 – udělení titulu PhDr. na základě rigorózního řízení na FF UK, obor 

Východoevropská studia se specializací rusistika 

 

duben 2008 – obhajoba disertační práce na FF UK; udělení titulu Ph.D. (obor Slovanské 

literatury) 

 

Praxe 
2003–2004 – externí výuka na Ústavu slavistických a východoevropských studií Filozofické 

fakulty Univerzity Karlovy v Praze (ÚSVS FF UK) 

 

1.11.2004 – interní zaměstnanec (asistent) na ÚSVS FF UK (poloviční úvazek) 

 

od 1.3.2006 do 31.1.2011 – vedoucí Semináře východoevropských studií ÚSVS FF UK  

 

1.9.2006 – na základě konkurzu přijat na místo asistenta se zaměřením na dějiny a literaturu 

východní a jihovýchodní Evropy staršího období na ÚSVS FF UK (plný úvazek) 

 

od 1.5.2008 (dosud) – odborný asistent se zaměřením na dějiny a literaturu východní a 

jihovýchodní Evropy staršího období na ÚSVS FF UK, nyní ÚVES FF UK (plný úvazek) 



 

2008–2009 – externí výuka na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice 

 

od 1.2.2011 do 31.12.2017 – ředitel Ústavu východoevropských studií FF UK 

 

od 1.1.2018 (dosud) – zástupce ředitele Ústavu východoevropských studií FF UK 

 

od 21.2.2018 (dosud) – ředitel Akademického centra Borise Němcova pro výzkum Ruska FF 

UK 

 

od 13.5.2019 do 13.5.2020 – interní spolupráce s Tambovskou státní univerzitou G. R. 

Děržavina (Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина) 

 

Publikační činnost 
kapitoly v kolektivních monografiích 

PŘÍHODA Marek. Mnich Filofej a Třetí Řím (vznik a proměny jedné ideje první poloviny 16. 

století). In: GKANTZIOS DRÁPELOVÁ Pavla – TÉRA Michal – PŘÍHODA Marek – NYKL 

Hanuš – SLÁDEK Karel. Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska: portréty. 1. vydání. 

Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2009. ISBN 978-80-86818-43-6. s. 135–173. 

 

PŘÍHODA Marek. Ke kořenům ruské státní ideje: Tatiščev a Ščerbatov. Impérium pohledem 

dvou historiků 18. století. In: ULBRECHTOVÁ Helena (ed.) – KUSÁ Mária. Ruské imperiální 

myšlení v historii, literatuře a umění. Tradice a transformace. 1. vydání. Praha: Slovanský ústav 

AV ČR, v. v. i., 2015. ISBN 978-80-86420-53-0. s. 21–45.  

 

PŘÍHODA Marek. Vnímání prostoru ruskými současníky Smuty. In: TUMIS Stanislav – 

NYKL Hanuš (edd.). Prekolonialismus, kolonialismus a postkolonialismus. Impéria a ti ostatní 

ve východní a jihovýchodní Evropě. 1. vydání. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 

2015. ISBN 978-80-7308-582-7. s. 124–142. 

 

PŘÍHODA Marek. Reforma rusistiky a východoevropských studií na Filozofické fakultě 

Univerzity Karlovy po roce 2006. In: Proměny české slavistiky po roce 1989 (přijato k tisku, 

předpokládaná publikace – druhá polovina roku 2020). 

 

odborné studie a články 

PŘÍHODA Marek – ŠVANKMAJER Milan. Lžidimitrij. Dějiny a současnost, 1996/18, 1. 

ISSN 0418-5129. s. 7–10. 

 

PŘÍHODA Marek. Slovanství Juraje Križaniće. In: HRODEK Dominik (ed.). Slovanství ve 

středoevropském prostoru: iluze, deziluze a realita. Pardubická konference (22.–24. dubna 

2004). 1. vydání. Praha: Libri, 2004. ISBN 80-7277-272-4. s. 192–202. 

 

PŘÍHODA Marek. Veniamin a jeho traktát „Krátké slovo“. Slavia, 2004/73, 4. ISSN 0037-

6736. s. 385–396. 

 

PŘÍHODA Marek. Ivan Gundulić a Juraj Križanić. Dvě kapitoly z ukrajinsko–chorvatských 

vztahů. In: MARVAN Jiří (ed.). České vědomí Ukrajiny: Budoucnost v tradici, Acta Slavica et 

Baltica. Volumen II. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2005. 

ISBN 80-7308-089-3. s. 52–57.  

 



PŘÍHODA Marek. Juraj Križanić v Rusku. Slovanské historické studie 30. Praha – Brno: 

Historický ústav AV ČR, 2005. ISSN 0081-007X. s. 9–58. 

 

PŘÍHODA Marek. Славянская политика Карела Крамаржа. In: GLANC Tomáš – MEYER 

Holt – ВЕЛЬМЕЗОВА Екатерина (edd.). Inventing Slavia / Изобретение Славии. 1. vydání. 

Prague: National Library of the Czech Republic, Slavonic Library, 2005. ISBN 80-7050-478-

1. s. 64–82. 

 

PŘÍHODA Marek. Ivan Peresvětov v kontextu ruského myšlení první poloviny 16. století. In: 

PŘÍHODA Marek (ed.). Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska: tradice a alternativy. 1. 

vydání. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2005. ISBN 80-86818-15-2. s. 49–75. 

 

PŘÍHODA Marek. Titul car a idea carství v Druhém bulharském carství a Moskevském 

knížectví. In: BOČEK Pavel – HLADKÝ Ladislav – KREJČÍ Pavel – STEHLÍK Petr – 

ŠTĚPÁNEK Václav (edd.). Studia Balcanica Bohemo-Slovaca VI. Svazek 1. Sekce historie, 

politologie a etnologie. Příspěvky přednesené na VI. mezinárodním balkanistickém sympoziu 

v Brně ve dnech 25.–27. dubna 2005. 1. vydání. Brno: Matice moravská, 2006. ISBN 80-86488-

32-2. s. 43–54. 

 

PŘÍHODA Marek. Proměny kultu tverských vládců na pozadí soupeření Moskvy a Tveru. In: 

NYKL Hanuš (ed.). Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska: vlivy a souvislosti. 1. vydání. 

Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2006. ISBN 80-86818-34-9. s. 49–61. 

 

PŘÍHODA Marek. Vyprávění o pádu Novgorodu (pojmy tradice, vládce, dědičná země). In: 

LENDĚLOVÁ Věra – ŘOUTIL Michal (edd.). „Rýžoviště zlata a doly drahokamů…“. Sborník 

pro Václava Huňáčka. 1. vydání. Červený Kostelec – Praha: Pavel Mervart – Univerzita 

Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2006. ISBN 80-86818-30-6, 80-7308-143-1. s. 317–335. 

 

PŘÍHODA Marek. Russia in Croatian Slavism from the 16th to the 18th Century: Pribojević, 

Orbini, Vitezović, Križanić. In: BABKA Lukáš – ROUBAL Petr (edd.). Prague Perspectives 

(II). A New Generation of Czech East European Studies. 1. vydání. Prague: National Library 

of the Czech Republic, Slavonic Library, 2007. ISBN 978-80-7050-534-2. s. 159–176. 

 

PŘÍHODA Marek. Теория Москва – Третий Рим в мировоззрении Юрия Крижанича (к 

истории поисков места и роли России во всемирной истории). In: ЗАХАРИЕВА Ирина – 

САВОВА Людмила (ред.). Мир русского слова и русское слово в мире. Материалы XI 

Конгрессa Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы. 

Варна, 17–23 сентября 2007 г. Том 7 (Русская литература: история и современность. 

Методика преподавания русской литературы). 1. vydání. Sofia: Heron Press, 2007. ISBN 

978-954-580-220-1. s. 415–420. 

 

PŘÍHODA Marek. Начало хорватского славизма (Винко Прибоевич, Мавро Орбини). In: 

MARVAN Jiří (ed.). Balto–Slavicum Pragense, Acta Slavica et Baltica. Volumen VII. 1. 

vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Filozofická fakulta, 2007. ISBN 978-80-7308-271-

0. s. 145–170.  

 

PŘÍHODA Marek. Перекресток истории или историческая необxодимость: взятие Пскова 

в 1510 г. и летописные повести. In: VOBOŘIL Ladislav (hl. red.). Rossica Olomucensia 

XLVI-II. Sborník příspěvků z mezinárodní konference XIX. Olomoucké dny rusistů 30.08. – 



01.09.2007. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. ISBN 978-80-244-

1994-7. s. 533–538. 

 

PŘÍHODA Marek. Slovanští bratři a východní obr – místo Rusů a Ruska v programech a cílích 

chorvatského ilyrského hnutí 30.–40. let 19. století. In: PŘÍHODA Marek – VAŇKOVÁ Hana 

(edd.). Slavistika dnes: vlivy a kontexty. Konference mladých slavistů II – říjen 2006. 1. vydání. 

Červený Kostelec – Praha: Pavel Mervart, 2008. ISBN 978-80-86818-68-9. s. 397–409. 

 

PŘÍHODA Marek. Rusko a Evropa (domácí a cizí) v díle Ivana Tichonoviče Posoškova. In: 

PŘÍHODA Marek – VAŇKOVÁ Hana (edd.). Slavistika v moderním světě. Konference 

mladých slavistů III – říjen 2007. 1. vydání. Červený Kostelec – Praha: Pavel Mervart, 2008. 

ISBN 978-80-86818-69-6. s. 93–103. 

 

PŘÍHODA Marek. Bulhaři a slavismus Juraje Križaniće. Homo bohemicus, 2008, 1. ISSN 

1312-9252. s. 67–72. 

 

PŘÍHODA Marek. Križanićova koncepce dějin Ruska mezi slavismem a římským 

univerzalismem. Slavia, 2008/77, 4. ISSN 0037-6736. s. 385–401.  

 

PŘÍHODA Marek. Европейское духовное пространство в посланиях старца Филофея. In: 

PIOTROWSKA Joanna (red.). Русская литература в европейском контексте. II. 1. vydání. 

Warszawa: Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2009. ISBN 978-83-61116-05-

9, ISSN 0239-3506. s. 33–41. 

 

PŘÍHODA Marek. Dualita starého a nového Ruska v pochvalných slovech Feofana 

Prokopoviče. In: Паисиеви четения. Международна славистична конференция 

Интеркултурният диалог – традиции и перспективи. Литературознание. Пловдив 27–28 

ноември 2008 г. Научни трудове. том 46, кн. 1, сб. Б, 2008. Филология. 1. vydání. Пловдив: 

Пловдивски универсистет „Паисий Хилендарски“ – Филологически факултет, 2009. 

ISSN 0861-0029. s. 65–72. 

 

PŘÍHODA Marek. Mýtus vládce v ruských polemikách proti florentské unii. In: PŘÍHODA 

Marek – VAŇKOVÁ Hana (edd.). Slovanské jazyky a literatury: hledání identity. 1. vydání. 

Červený Kostelec – Praha: Pavel Mervart, 2009. ISBN 978-80-87378-10-6. s. 231–241. 

 

PŘÍHODA Marek. Evropeismus a hledání pravdy Ivana Chvorostinina. In: ČERMÁK Václav 

– PŘÍHODA Marek (edd.). Slovanský areál a Evropa. 1. vydání. Červený Kostelec – Praha: 

Pavel Mervart, 2010. ISBN 978-80-87378-38-0. s. 177–188. 

 

PŘÍHODA Marek. Od krize carství ke krizi hodnot (kontexty Ivana Timofejeva). In: KEDRON 

Kateřina – PŘÍHODA Marek (edd.). Etnicita slovanského areálu (Historické proměny a 

současný stav). 1. vydání. Červený Kostelec – Praha: Pavel Mervart, 2011. ISBN 978-80-

87378-83-0. s. 115–130.  

 

PŘÍHODA Marek. K otázce ruského západnictví 17. století (Grigorij Kotošichin). Slavia, 

2011/80, 1. ISSN 0037-6736. s. 11–20. 

 

PŘÍHODA Marek. Člověk staré Rusi v letech chaosu: Avraamij Palicyn. Svět literatury, 

2012/22, 45. ISSN 0862-8440. s. 93–101. 

 



PŘÍHODA Marek. Konfesijní otázka a vědomí náboženské výlučnosti v konstituování raně 

novověké identity (na materiálu ruských historických vyprávění o Smutě první poloviny 17. 

století). Slavia, 2013/82, 1–2. ISSN 0037-6736. s. 189–202. 

 

PŘÍHODA Marek. Teória Moskva – Tretí Rím. Stredoveké korene ruského mesianizmu. 

Historická revue, 2013/24, 11. ISSN 1335-6550. s. 20–26. 

 

PŘÍHODA Marek. Представления о новом Израиле и другом (новом) Риме в 

исторических сказаниях о Смуте. In: ПОТАНИНА Наталия Леонидовна (науч. ред.). 

Славянский мир: духовные традиции и словесность. Сборник материалов 

Международной научной конференции. Выпуск 5. 1. vydání. Тамбов: Издательский дом 

ТГУ им. Г. Р. Державина, 2014. ISBN 978-5-89016-945-7 (Вып. 5), ISBN 978-5-89016-649-

4. s. 117–124. 

 

PŘÍHODA Marek. Juraj Križanić: nadčasové otázky reflexe Ruska. In: DOBRÍKOVÁ Mária 

– VOJTECH Miloslav (zodp. red.). Philologica LXXIII (Zborník Filozofickej fakulty 

Univerzity Komenského). 1. vydání. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. 

ISBN 978-80-223-3864-6. s. 293–302. 

 

PŘÍHODA Marek. Knieža Vladimír I. či Vladimír Svätý? Kyjev ako mocenské a kultúrne 

centrum východnej Európy. Historická revue, 2015/26, 12. ISSN 1335-6550. s. 48–53. 

 

PŘÍHODA Marek. Славянская идея Юрия Крижанича – другой исторический путь 

России?. In: ПОТАНИНА Наталия Леонидовна (науч. ред.). Славянский мир: духовные 

традиции и словесность. Сборник материалов Международной научной конференции. 

Выпуск 6. 1. vydání. Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2015. ISBN 

978-5-00078-051-0 (Вып. 6), ISBN 978-5-89016-649-4. s. 33–41. 

 

PŘÍHODA Marek. Польская и чешская тематика в хорватском славизме эпохи Ренессанса 

и барокко. In: КОВТУН Елена Николаевна – СКОРВИД Сергей Сергеевич – ПОЛЯКОВ 

Дмитрий Кириллович – ЦИМБАЕВ Константин Николаевич (отв. ред.). Славяне и 

Центральная Европа: языки, история, культура. 1. vydání. Москва: Издательство 

«Полимедиа», 2015. ISBN 978-5-89180-106-6. s. 364–371. 

 

PŘÍHODA Marek. Hledání ideálního státu. Cesta do Ofírské země M. M. Ščerbatova mezi 

historickým mýtem a utopií. Historie – Otázky – Problémy, 2016/8, 2. ISSN 1804-1132. s. 78–

89. 

 

PŘÍHODA Marek. «Офир» князя М.М. Щербатова: будущее России как утопический 

проект? In: ЖЕЛТЕВА Наталия Юрьевна (науч. ред.). Славянский мир: духовные 

традиции и словесность. Сборник материалов Международной научной конференции. 

Выпуск 7. 1. vydání. Тамбов: «Принт-Сервис», 2016. ISBN 978-5-905763-76-2 (Вып. 7), 

ISBN 978-5-89016-649-4. s. 47–59. 

 

PŘÍHODA Marek. Между христианским универсализмом и имперской идеей: Россия 

ХVII–XVIII веков на перекрестке истории. Oriens Aliter. Časopis pro kulturu a dějiny 

střední a východní Evropy, 2017/4, 1. ISSN 2336-3959. s. 80–96. 

 

PŘÍHODA Marek. Moskevská Rus a Evropa. In: KOHNOVÁ Jana – HOLUBOVÁ Barbora 

(edd.). Válkám navzdory. XXX. Letní škola historie. Soubor odborných statí. 1. vydání. Praha: 



Nakladatelství Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, 2018. ISBN 978-80-7290-995-7. s. 

12–26.  

 

recenze, zprávy, úvody 

PŘÍHODA Marek. Serczyk Władysław: Ivan IV. Hrozný. Car vší Rusi a stvořitel samoděržaví. 

Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2004. 225 s. Slovanský přehled, 2005/91, 1. ISSN 0037-

6922. s. 109–112. 

 

PŘÍHODA Marek. Trnovo a idea carství v bulharské literatuře 13. a 14. století. In: Česko – 

bulharské kolokvium 2005, s. 33–34. (resumé konferenčního příspěvku) 

 

PŘÍHODA Marek. Průvodce po cestách staletí ... Vzpomínka na profesorku Světlu 

Mathauserovou (7.3.1924–21.2.2006). Slavia, 2006/75, 4. ISSN 0037-6736. s. 479–480. 

 

PŘÍHODA Marek. Mezinárodní Konference mladých slavistů. i-Forum. 

http://iforum.cuni.cz/IFORUM-4582.html 

(zveřejněno 2.11.2007) 

 

PŘÍHODA Marek. Slovo úvodem: bourání bariér a otevírání horizontů. In: PŘÍHODA Marek 

– VAŇKOVÁ Hana (edd.). Slavistika dnes: vlivy a kontexty. Konference mladých slavistů II 

– říjen 2006. 1. vydání. Červený Kostelec – Praha: Pavel Mervart, 2008. ISBN 978-80-86818-

68-9. s. 11–13.  

 

PŘÍHODA Marek. Třetí Konference mladých slavistů: hledání perspektiv slavistiky 

v moderním světě. In: PŘÍHODA Marek – VAŇKOVÁ Hana (edd.). Slavistika v moderním 

světě. Konference mladých slavistů III – říjen 2007. 1. vydání. Červený Kostelec – Praha: Pavel 

Mervart, 2008. ISBN 978-80-86818-69-6. s. 9–12. 

 

PŘÍHODA Marek. Promýšlení identity jako badatelská výzva. In: PŘÍHODA Marek – 

VAŇKOVÁ Hana (edd.). Slovanské jazyky a literatury: hledání identity. 1. vydání. Červený 

Kostelec – Praha: Pavel Mervart, 2009. ISBN 978-80-87378-10-6. s. 11–13. 

 

PŘÍHODA Marek. Petr Stehlík: Bosna v chorvatských národně-integračních ideologiích 19. 

století. Masarykova univerzita, Brno 2013, 218 s., ISBN 978-80-210-6239-9. Slavia, 2014/83, 

2. ISSN 0037-6736. s. 214–216. 

 

PŘÍHODA Marek – TUMIS Stanislav. Editorial. Oriens Aliter. Časopis pro kulturu a dějiny 

střední a východní Evropy, 2014/1, 1. ISSN 2336-3959. s. 5–6. 

 

PŘÍHODA Marek – TUMIS Stanislav. Editorial. Oriens Aliter. Časopis pro kulturu a dějiny 

střední a východní Evropy, 2014/1, 2. ISSN 2336-3959. s. 5–6. 

 

PŘÍHODA Marek – TUMIS Stanislav. Editorial. Oriens Aliter. Časopis pro kulturu a dějiny 

střední a východní Evropy, 2015/2, 1. ISSN 2336-3959. s. 5–6. 

 

HAUSENBLASOVÁ Anna – KOKUŇKOVÁ Adriana – PŘÍHODA Marek. Editorial. Oriens 

Aliter. Časopis pro kulturu a dějiny střední a východní Evropy, 2016/3, 1. ISSN 2336-3959. s. 

5–6. 

 

http://iforum.cuni.cz/IFORUM-4582.html


PŘÍHODA Marek. Editorial. Oriens Aliter. Časopis pro kulturu a dějiny střední a východní 

Evropy, 2017/4, 1. ISSN 2336-3959. s. 5–7. 
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Účast na konferencích a vědeckých fórech  
mezinárodní konference „Slovanství ve středoevropském prostoru. Iluze, deziluze a realita“, 

Univerzita Pardubice, Pardubice, 22.–24.4.2004, referát „Slovanství Juraje Križaniće“ 

 

VI. mezinárodní balkanistické symposium, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 

Brno, 25.–27.4.2005, referát „Titul car v Druhém bulharském carství a Moskevském 

velkoknížectví“ 

 

mezinárodní Slavistická konference, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha, 3.–

4.5.2005, referát „Slovo pochval´noje o blagovernom velikom knjaze Borise Aleksandroviče a 

jeho historický kontext“ 

 

mezinárodní Česko – bulharské kolokvium 2005, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 

v Praze, Praha, 23.–24.5.2005, referát „Trnovo a idea carství v bulharské literatuře 13. a 14. 

století“ 

 

mezinárodní Konference mladých slavistů II „Slavistika dnes: vlivy a kontexty“, Filozofická 

fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha, 11.–12.10.2006, referát „Slovanští bratři a východní 

obr – místo Rusů a Ruska v programech a cílích chorvatského ilyrského hnutí 30.–40. let 19. 

století“ 

 

mezinárodní konference XIX Оломоуцкие дни русистов, Filozofická fakulta Univerzity 

Palackého v Olomouci, Olomouc, 30.8.–1.9.2007, referát «Перекресток истории или 

историческая необxодимость: взятие Пскова в 1510 г. и летописные повести» 

 

mezinárodní konference XI Конгресс Международной ассоциации преподавателей 

русского языка и литературы, Varna, 17.–23.9.2007, referát «Теория Москва – Третий Рим 

в мировоззрении Юрия Крижанича (к истории поисков места и роли России во 

всемирной истории)» 

 

mezinárodní Konference mladých slavistů III „Slavistika v moderním světě“, Filozofická 

fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha, 24.–25.10.2007, referát „Rusko a Evropa (domácí a 

cizí) v díle Ivana Tichonoviče Posoškova“ 

 

II Международная конференция молодых филологов «Русская литература в европейском 

контексте», Ústav rusistiky Varšavské univerzity (Instytut Rusycystyki Uniwersytetu 

Warszawskiego), Varšava, 3.–5.4.2008, referát «Европейское духовное пространство в 

посланиях старца Филофея» 

 

mezinárodní Konference mladých slavistů IV „Slovanské jazyky a literatury: hledání identity“, 

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha, 22.–23.10.2008, referát „Mýtus vládce 

v ruských polemikách proti florentské unii“ 

 

mezinárodní slavistická konference „Интеркултурният диалог – традиции и перспективи“, 

Filologická fakulta, Plovdivská univerzita Paisije Chilendarského (Филологически факултет, 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“), Plovdiv, 27.–28.11.2008, referát 

„Dualita starého a nového Ruska v pochvalných slovech Feofana Prokopoviče“ 

 



mezinárodní konference „Kultury a literatury mezi Východem a Západem / Kulturen und 

Literaturen zwischen Ost und West“, Slovanský ústav Akademie věd České republiky, Praha, 

7.–9.10.2009, referát „K otázce ruského západnictví 17. století (Grigorij Kotošichin)“ 

  

mezinárodní Konference mladých slavistů V „Slovanský areál a Evropa“, Filozofická fakulta 

Univerzity Karlovy v Praze, Praha, 4.–5.11.2009, referát „Evropeismus a hledání pravdy Ivana 

Chvorostinina“ 

 

mezinárodní Konference mladých slavistů VI „Etnicita slovanského areálu (Historické 

proměny a současný stav)“, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha, 4.–

5.11.2010, referát „Od krize carství ke krizi hodnot (kontexty Ivana Timofejeva)“ 

 

konference Slánské rozhovory 2011 – Rusko, Vlastivědné muzeum ve Slaném, Slovanský ústav 

Akademie věd České republiky, Národní knihovna České republiky (Slovanská knihovna), 

Slaný, 4.10.2011, příspěvek „Čechy a Rusko – úvaha o vzájemném potýkání“ 

 

mezinárodní konference «Славистика в центральноевропейском контексте», Katedra 

slavistiky a středoevropských studií, Ústav filologie a historie, Ruská státní humanitní 

univerzita (Кафедра славистики и центральноевропейских исследований, Институт 

филологии и истории, Российский государственный гуманитарный университет), 

Moskva, 26.–28.10.2011, referát «Польская и чешская тематика в хорватском славизме 

эпохи ренессанса и барокко» 

 

XV. Mezinárodní sjezd slavistů, Minsk, 20.–27.8.2013, referát „Konfesijní otázka a vědomí 

náboženské výlučnosti v konstituování raně novověké identity (na materiálu ruských 

historických vyprávění o Smutě první poloviny 17. století)“ 

 

mezinárodní kulatý stůl „Od imperialismu k postimperialismu. Proměny ruské literatury, 

kultury, politiky a filozofického myšlení ve 20. a 21. století“, Slovanský ústav Akademie věd 

České republiky, Praha, 4.9.2013, referát „Ke kořenům ruské státní ideje: Tatiščev a Ščerbatov 

(impérium pohledem dvou historiků 18. století)“ 

 

mezinárodní konference „Literatura a vědění / Literatur und Wissen“, Slovanský ústav 

Akademie věd České republiky, Praha, 7.–9.4.2014, referát „Literární hledání ideálního státu: 

román „Cesta do Ofírské země“ M. M. Ščerbatova mezi historickým mýtem a utopií“ 

 

V. mezinárodní konference «Славянский мир: духовные традиции и словесность», 

Tambovská státní univerzita G. R. Děržavina (Тамбовский государственный университет 

имени Г. Р. Державина), Tambov, 20.–24.5.2014, referát na plenárním zasedání 

«Представления о новом Израиле и другом (новом) Риме в исторических сказаниях о 

Смуте» 

 

mezinárodní konference „Prekolonialismus, kolonialismus a postkolonialismus. Impéria a ti 

ostatní ve východní a jihovýchodní Evropě“, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 

Praha, 10.10.2014, referát „Vnímání prostoru ruskými současníky Smuty“ 

 

mezinárodní vědecké sympozium „Slovanské jazykové a literárne (seba)reflexie“, Katedra 

slovanských filológií, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, 

10.12.2014, referát „Juraj Križanić: nadčasové otázky reflexe Ruska“ 

 



VI. mezinárodní konference «Славянский мир: духовные традиции и словесность», 

Tambovská státní univerzita G. R. Děržavina (Тамбовский государственный университет 

имени Г. Р. Державина), Tambov, 19.–21.5.2015, referát na plenárním zasedání «Славянская 

идея Юрия Крижанича. Другой исторический путь России?» 

 

mezinárodní konference „Identity in the Eastern and South-Eastern Europe between Regional 

and (Supra-) National Model / Идентичность в Восточной и Юго-Восточной Европе: 

между региональной и (над)национальной моделями”, Filozofická fakulta Univerzity 

Karlovy v Praze, Praha, 10.–11.12.2015, referát «Между христианским универсализмом и 

имперской идеей: Россия ХVII–XVIII веков на перекрестке истории» 

 

VII. mezinárodní konference «Славянский мир: духовные традиции и словесность», 

Tambovská státní univerzita G. R. Děržavina (Тамбовский государственный университет 

имени Г. Р. Державина), Tambov, 24.–26.5.2016, referát na plenárním zasedání ««Офир» 

князя М.М. Щербатова: будущее России как утопический проект?» 

 

VII. mezinárodní balkanistické sympozium, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 

Brno, 28.–29.11.2016, referát „Turecké téma v ruském písemnictví druhé poloviny 15. – první 

poloviny 16. století“ 

 

VIII. mezinárodní konference «Славянский мир: духовные традиции и словесность», 

Tambovská státní univerzita G. R. Děržavina (Тамбовский государственный университет 

имени Г. Р. Державина), Tambov, 23.–25.5.2017, referát na plenárním zasedání «Взгляд 

Карела Гавличека на Россию и чешское русофильство» 

 

mezinárodní konference «Русско-славянский диалог: язык, литература, культура», Ústav 

ruského jazyka a kultury, Moskevská státní univerzita M. V. Lomonosova (Институт русского 

языка и культуры, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова), 

Ústav filologie a historie, Ruská státní humanitní univerzita (Институт филологии и истории, 

Российский государственный гуманитарный университет), Moskva, 8.–9.11.2017, referát 

na plenárním zasedání «Пределы славянской любви: восприятие русских и России в 

чешском и хорватском обществе первой половины ХIХ века (попытка сравнения)» 

 

konference a kulatý stůl „Proměny české slavistiky po roce 1989“, Slovanský ústav Akademie 

věd České republiky, 5.–7.2.2018, referát „Reforma rusistiky a východoevropských studií na 

Filozofické fakultě Univerzity Karlovy po roce 2006: bilance a perspektivy“ 

 

mezinárodní konference „Krym – literární, kulturní a historické reflexe / Krim – historische, 

literarische und kulturelle Reflexionen“, Slovanský ústav Akademie věd České republiky, 25.–

26.6.2018, referát „Osudový nepřítel a cizí svět? Prostor Krymu a Osmanské říše v písemnictví 

vrcholné Moskevské Rusi“ 

 

konference „Hranice – konflikt – místa střetů a setkávání v eurasijském prostoru“, Filozofická 

fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 12.10.2018, referát „Soužití, nebo konflikt? Svět křesťanství 

a islámu pohledem autora vrcholné moskevské Rusi“ 

 

první ročník mezinárodní konference Akademického centra Borise Němcova pro výzkum 

Ruska Filozofické fakulty Univerzity Karlovy «Pоссия: идеи, институты, практики – 

Понятие свободы в России», Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 26.4.2019, 

referát «Восприятие свободы в книжности позднего московского периода» 



 

X. mezinárodní konference «Славянский мир: духовные традиции и словесность», 

Tambovská státní univerzita G. R. Děržavina (Тамбовский государственный университет 

имени Г. Р. Державина), Tambov, 23.–25.5.2019, referát na plenárním zasedání «Между 

Римом и Константинополем: европейский Запад и Восток в книжности поздней 

Московской Руси» 

 

III Международный научный форум «Сетевое востоковедение: взаимодействие 

монгольских и тюркских этносов во времени и в пространстве», Kalmycká státní 

univerzita B. B. Gorodovikova, Elista (Калмыцкий государственный университет имени Б. 

Б. Городовикова, Элиста), 11.–14.11.2019, referát «Образ России в публицистике Карела 

Гавличека» 

 

XI. mezinárodní konference «Славянский мир: духовные традиции и словесность», 

Tambovská státní univerzita G. R. Děržavina (Тамбовский государственный университет 

имени Г. Р. Державина), Tambov, 21.–23.5.2020, referát na plenárním zasedání «Карел 

Гавличек Боровский и славянский вопрос» (online) 

 

Další odborná a popularizační činnost 
granty a projekty 

spoluřešitel grantu Grantové agentury České republiky (GA401/05/2144) Duchovní, kulturní 

a etnické kořeny Ruska (léta 2005–2006) 

(https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-

vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA401%2F05%2F2144) 

 

řešitel projektu MŠMT (237114) Rozvoj struktury magisterského studijního programu 

„kroatistika“ a „serbistika“ (rok 2006) 

 

spoluřešitel interního grantu FF UK (projekt specifického výzkumu) Konference mladých 

slavistů 2006 (rok 2006)  

 

řešitel projektu MŠMT (460110) Zabezpečení podpůrných informačních zdrojů a příprava 

učebních textů studijní specializace „kroatistika“ a „serbistika“ (rok 2007) 

 

spoluřešitel interního grantu FF UK (projekt specifického výzkumu, 224128) Slavistika v 

moderním světě (Konference mladých slavistů) (rok 2007)  

 

spoluřešitel interního grantu FF UK (projekt specifického výzkumu) GRANTY/2008/546 

(224105) Jazyky a literatury slovanského areálu: hledání identity (Konference mladých 

slavistů IV) (rok 2008) 

 

řešitel projektu MŠMT (460050) Zabezpečení jazykové výuky Semináře 

východoevropských studií ÚSVS FF UK (rok 2008) 

 

řešitel interního grantu FF UK (224115) Slovanský areál a Evropa (Konference mladých 

slavistů V) (rok 2009) 

 

spoluřešitel grantu Grantové agentury České republiky (GA405/09/0423) Duchovní a 

historická tradice v ruské kultuře: kontinuita a diskontinuita (léta 2009–2011) 

https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA401%2F05%2F2144
https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA401%2F05%2F2144


(https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-

vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA405%2F09%2F0423) 

 

spoluřešitel interního studentského vědeckého projektu FF UK (263103) Příprava a vydání 

sborníku Prolínání slovanských prostředí (rok 2011) 

 

člen řešitelského týmu rozvojového projektu MŠMT (CSM119) Zvyšování kvality vzdělávání 

na FF UK prostřednictvím rozvoje spolupráce s výzkumnými pracovišti Akademie věd 

ČR (projekt pro spolupráci mezi Ústavem východoevropských studií FF UK a Slovanským 

ústavem Akademie věd ČR, v. v. i.) (rok 2012) 

 

člen Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK č. 12) Historie 

v interdisciplinární perspektivě, podprogram č. 205 605 Profilace – asimilace – koexistence 

– integrace – reflexe (vývoj jazykových, konfesních, etnických a národních identit v areálu 

východní a jihovýchodní Evropy) (léta 2014–2016) 

 

odborný garant stipendijního programu Mezinárodního visegrádského fondu (The International 

Visegrad Fund) Post-Master’s Program / Scholarship for EaP Visegrad Fund Ukrainian youth 

movement in Czechoslovak Republic in 1920–1930es Oleny Gumeniuk (říjen 2015 – únor 

2016) 

 

odborný garant stipendijního programu Mezinárodního visegrádského fondu (The International 

Visegrad Fund) Post-Master’s Program / Scholarship for EaP Visegrad Fund Lingua-cultural 

approach in teaching Russian as a foreign language in the Czech Republic Ekateriny 

Rychevy (září 2016 – červenec 2017) 

 

řešitel projektu Vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky MŠMT (23606231, FF VS UK 

2016-18 TO 1 – Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace 

studijních programů na úrovni předmětů/kurzů) Křižovatky dějin Ruska středověku a 

raného novověku (příprava a realizace nových cizojazyčných kurzů) (léta 2016–2018) 

 

odborný garant stipendijního programu Mezinárodního visegrádského fondu (The International 

Visegrad Fund) Post-Master’s Program / Scholarship for EaP Visegrad Fund Changeable 

security policy and perception of security in Central Europe after 1989: the Czech 

Republic case Natalii Kryvoruchko (říjen 2017 – srpen 2018) 

 

účast v projektu Mezinárodního visegrádského fondu (The International Visegrad Fund) 

«Центральна Європа впродовж історії: від багатонаціональних монархій до 

Вишеградської співпраці» („Central Europe through history: from multinational 

monarchies to the V4 cooperation“) na Lvovské národní univerzitě Ivana Franka 

(Львівський національний університет імені Івана Франка) (léta 2016–2019) 

 

člen programu PROGRES Q13 – Místa střetávání: Strategické regiony mezi Evropou, 

severní Afrikou a Asií (od roku 2017) 

 

řešitel projektu Vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky MŠMT (23606214, FF VS UK 

2019-20 TO 1 – Podpora pedagogické práce akademických pracovníků: profilace a inovace 

studijních programů na úrovni předmětů/kurzů) Ruské dějiny v zrcadle kultury a společnosti 

(příprava a realizace cizojazyčných kurzů) (léta 2019–2020) 

 

https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA405%2F09%2F0423
https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA405%2F09%2F0423


odborný garant stipendijního programu Mezinárodního visegrádského fondu (The International 

Visegrad Fund) Post-Master’s Program / Scholarship for EaP Visegrad Fund The activity of 

Ukrainian artists under the occupation regime 1939–1944 years (Ukrainian poets and 

writers, actors and singers who remained in the occupied territories) Oksany Salaty (říjen 

2019 – červen 2020) 

 

řešitel projektu POINT/Bi/2019-2-009 Letní škola žurnalistiky a sociokulturních studií 2020 

programu Podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově (Podpora organizace 

mezinárodních letních škol fakultami či dalšími součástmi Univerzity Karlovy) (léta 2019–

2020) 

  

editorská činnost 

editor recenzovaného sborníku: PŘÍHODA Marek (ed.). Kulturní, duchovní a etnické kořeny 

Ruska: tradice a alternativy. 1. vydání. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2005. ISBN 80-

86818-15-2. 215 s. 

  

editor literárněvědné části recenzovaného sborníku: PŘÍHODA Marek – VAŇKOVÁ Hana 

(edd.). Slavistika dnes: vlivy a kontexty. Konference mladých slavistů II – říjen 2006. 1. 

vydání. Červený Kostelec – Praha: Pavel Mervart, 2008. ISBN 978-80-86818-68-9. 547 s. 

 

editor literárněvědné části recenzovaného sborníku: PŘÍHODA Marek – VAŇKOVÁ Hana 

(edd.). Slavistika v moderním světě. Konference mladých slavistů III – říjen 2007. 1. 

vydání. Červený Kostelec – Praha: Pavel Mervart, 2008. ISBN 978-80-86818-69-6. 351 s. 

 

editor literárněvědné části recenzovaného sborníku: PŘÍHODA Marek – VAŇKOVÁ Hana 

(edd.). Slovanské jazyky a literatury: hledání identity. 1. vydání. Červený Kostelec – Praha: 

Pavel Mervart, 2009. ISBN 978-80-87378-10-6. 359 s.  

 

editor literárněvědné a historické části recenzovaného sborníku: ČERMÁK Václav – 

PŘÍHODA Marek (edd.). Slovanský areál a Evropa. 1. vydání. Červený Kostelec – Praha: 

Pavel Mervart, 2010. ISBN 978-80-87378-38-0. 315 s. 

 

editor literárněvědné a historické části recenzované kolektivní publikace: KEDRON Kateřina 

– PŘÍHODA Marek (edd.). Etnicita slovanského areálu (Historické proměny a současný 

stav). 1. vydání. Červený Kostelec – Praha: Pavel Mervart, 2011. ISBN 978-80-87378-83-0. 

248 s. 

 

editor historické části recenzované kolektivní publikace: ČERNÝ Marcel – KEDRON Kateřina 

– PŘÍHODA Marek (edd.). Prolínání slovanských prostředí. 1. vydání. Červený Kostelec – 

Praha: Pavel Mervart, 2012. ISBN 978-80-7465-024-6. 317 s.  

 

editor literárněvědné a historické části recenzované kolektivní publikace: KEDRON Kateřina 

– PŘÍHODA Marek (edd.). Slovanský svět: známý či neznámý? 1. vydání. Červený Kostelec 

– Praha: Pavel Mervart, 2013. ISBN 978-80-7465-063-5. 182 s.  

 

editor sekcí dějiny a kultura recenzované kolektivní publikace: GIGER Markus – KOSÁKOVÁ 

Hana – PŘÍHODA Marek (edd.). Slované mezi tradicí a modernitou. 1. vydání. Červený 

Kostelec – Praha: Pavel Mervart, 2014. ISBN 978-80-7465-106-9. 191 s. 

 



editor sekcí dějiny a kultura recenzované kolektivní publikace: GIGER Markus – KOSÁKOVÁ 

Hana – PŘÍHODA Marek (edd.). Křižovatky Slovanů. 1. vydání. Červený Kostelec – Praha: 

Pavel Mervart, 2015. ISBN 978-80-7465-135-9. 249 s. 

 

editor sekce dějiny a kultura recenzované kolektivní publikace: GIGER Markus – 

KOSÁKOVÁ Hana – PŘÍHODA Marek (edd.). Slované: souznění a konflikty. 1. vydání. 

Červený Kostelec – Praha: Pavel Mervart, 2016. ISBN 978-80-7465-228-8. 189 s. 

 

editor sekce dějiny a kultura recenzované kolektivní publikace: GIGER Markus – 

KOSÁKOVÁ Hana – PŘÍHODA Marek (edd.). Neslovanské elementy v kulturách a jazycích 

Slovanů. 1. vydání. Červený Kostelec – Praha: Pavel Mervart, 2017. ISBN 978-80-7465-279-

0. 214 s. 

 

editor sekce dějiny a kultura recenzované kolektivní publikace: GIGER Markus – 

KOSÁKOVÁ Hana – PŘÍHODA Marek (edd.). Proměny kulturní paměti ve slovanském 

areálu. 1. vydání. Červený Kostelec – Praha: Pavel Mervart, 2018. ISBN 978-80-7465-352-0. 

178 s. 

 

editor sekce dějiny a kultura recenzované kolektivní publikace: GIGER Markus – 

KOSÁKOVÁ Hana – PŘÍHODA Marek (edd.). Střední, jižní a východní Evropa a rok 1918: 

společenské a mezinárodní souvislosti. 1. vydání. Červený Kostelec – Praha: Pavel Mervart, 

2019. ISBN 978-80-7465-398-8. 167 s.  

 

členství v akademických orgánech a radách 

předseda Stipendijní komise FF UK, léta 2006–2010 

 

člen Akademického senátu FF UK, rok 2006 

 

člen oborové rady doktorského studijního programu Filologie studijního oboru Slovanské 

literatury / Славянские литературы na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, od října 2008 

 

členství v odborných organizacích, edičních a redakčních radách 

člen ediční rady edice Russia Altera, od roku 2005 

(dosud vydáno 30 svazků) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Edice_Russia_Altera 

(prezentace edice na stránkách nakladatelství Pavel Mervart: 

http://www.pavelmervart.cz/katalog/) 

 

vedoucí redaktor odborného recenzovaného časopisu Oriens Aliter. Časopis pro kulturu a 

dějiny střední a východní Evropy, Ústav východoevropských studií Filozofické fakulty 

Univerzity Karlovy, Katedra středoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, 

Přikarpatská národní univerzita Vasyla Stefanyka, Ivano-Frankivsk (Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ), od roku 2014  

(dosud vydána čísla: 1/2014, 2/2014, 1/2015, 2/2015, 1/2016, 2/2016, 1/2017, 1/2018, 2/2018, 

1/2019) 

(prezentace časopisu: http://oa.ff.cuni.cz/) 

 

člen redakčního kolegia odborného recenzovaného časopisu Вестник Калмыцкого 

университета, Kalmycká státní univerzita B. B. Gorodovikova, Elista (Калмыцкий 

государственный университет имени Б. Б. Городовикова, Элиста), 2014–2018 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Edice_Russia_Altera
http://www.pavelmervart.cz/katalog/
http://oa.ff.cuni.cz/


 

člen redakční rady odborného recenzovaného časopisu Slovanský přehled: historická revue pro 

dějiny střední, východní a jihovýchodní Evropy, Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., od 

roku 2016  

(http://www.hiu.cas.cz/cs/nakladatelstvi/periodika/slovansky-prehled.ep/) 

 

člen vědecké rady odborného recenzovaného časopisu Przegląd Środkowo-Wschodni, Katedra 

interkulturních studií středovýchodní Evropy Varšavské univerzity (Katedra Studiów 

Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego), od roku 2016  

(http://portal.uw.edu.pl/cs/web/11794779/rada-naukowa) 

 

člen ediční rady recenzovaného analyticko-informačního časopisu Cхід, Ukrajinské 

kulturologické centrum, Mariupol (Український культурологічний центр, Маріуполь), 

Kyjevská univerzita Boryse Hrinčenka (Київський університет імені Бориса Грінченка), od 

roku 2019 

 

čestný člen Východoevropského klubu, od roku 2016 

(http://vk.ff.cuni.cz/o-nas/cestni-clenove/) 

 

člen Českého komitétu slavistů, od roku 2016 

(http://wwwold.nkp.cz/cks/) 

člen slavistické sekce České společnosti pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, 

z. s., od roku 2017 

(http://slavistika.slu.cas.cz/cs/node/5) 

 

spolupracovník Výzkumného centra dějin východní Evropy (Historický ústav Akademie věd 

České republiky), od roku 2020 

(http://www.hiu.cas.cz/cs/organizacni-struktura/vyzkumne-centrum-dejin-vychodni-

evropy.ep/) 

 

organizační činnost 

organizátor druhého ročníku mezinárodní Konference mladých slavistů „Slavistika dnes: vlivy 

a kontexty“, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha, 11.–12.10.2006 

 

organizátor třetího ročníku mezinárodní Konference mladých slavistů „Slavistika v moderním 

světě“, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha, 24.–25.10.2007 

 

organizátor čtvrtého ročníku mezinárodní Konference mladých slavistů „Slovanské jazyky a 

literatury: hledání identity“, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha, 22.–

23.10.2008 

 

organizátor pátého ročníku mezinárodní Konference mladých slavistů „Slovanský areál a 

Evropa“, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha, 4.–5.11.2009 

 

organizátor šestého ročníku mezinárodní Konference mladých slavistů „Etnicita slovanského 

areálu (Historické proměny a současný stav)“, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 

Praha, 4.–5.11.2010 

 

organizátor sedmého ročníku mezinárodní Konference mladých slavistů „Prolínání 

slovanských prostředí“, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha, 3.–4.11.2011 

http://www.hiu.cas.cz/cs/nakladatelstvi/periodika/slovansky-prehled.ep/
http://portal.uw.edu.pl/cs/web/11794779/rada-naukowa
http://vk.ff.cuni.cz/o-nas/cestni-clenove/
http://wwwold.nkp.cz/cks/
http://slavistika.slu.cas.cz/cs/node/5
http://www.hiu.cas.cz/cs/organizacni-struktura/vyzkumne-centrum-dejin-vychodni-evropy.ep/
http://www.hiu.cas.cz/cs/organizacni-struktura/vyzkumne-centrum-dejin-vychodni-evropy.ep/


 

organizátor osmého ročníku mezinárodní Konference mladých slavistů „Slovanský svět: známý 

či neznámý?“, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha, 1.–2.11.2012 

 

organizátor devátého ročníku mezinárodní Konference mladých slavistů „Slované mezi tradicí 

a modernitou“, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha, 24.–25.10.2013 

 

organizátor desátého ročníku mezinárodní Konference mladých slavistů „Křižovatky Slovanů“, 

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha, 6.–7.11.2014 

 

organizátor jedenáctého ročníku mezinárodní Konference mladých slavistů „Slované: Souznění 

a konflikty“, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha, 5.–6.11.2015 

 

organizátor mezinárodní konference „Identity in the Eastern and South-Eastern Europe between 

Regional and (Supra-) National Model / Идентичность в Восточной и Юго-Восточной 

Европе: между региональной и (над)национальной моделями”, Filozofická fakulta 

Univerzity Karlovy v Praze, Praha, 10.–11.12.2015 

 

organizátor dvanáctého ročníku mezinárodní Konference mladých slavistů „Neslovanské 

elementy v kulturách a jazycích Slovanů“, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 3.–

4.11.2016 

 

člen organizačního výboru VIII. mezinárodní konference «Славянский мир: духовные 

традиции и словесность», Tambovská státní univerzita G. R. Děržavina (Тамбовский 

государственный университет имени Г. Р. Державина), Tambov, 23.–25.5.2017 

 

organizátor třináctého ročníku mezinárodní Konference mladých slavistů „Proměny kulturní 

paměti ve slovanském areálu“, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 2.–3.11.2017 

 

člen organizačního výboru mezinárodní konference «Русско-славянский диалог: язык, 

литература, культура», Ústav ruského jazyka a kultury, Moskevská státní univerzita M. V. 

Lomonosova (Институт русского языка и культуры, Московский государственный 

университет имени М. В. Ломоносова), Ústav filologie a historie, Ruská státní humanitní 

univerzita (Институт филологии и истории, Российский государственный гуманитарный 

университет), Moskva, 8.–9.11.2017 

 

organizace pravidelných veřejných přednášek a prezentací v rámci činnosti Akademického 

centra Borise Němcova pro výzkum Ruska Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, od února 

2018 

(internetová prezentace v češtině: https://cbn.ff.cuni.cz/cs/ 

internetová prezentace v ruštině: https://cbn.ff.cuni.cz/ru/) 

 

člen vědecké rady a organizačního výboru mezinárodní konference „Kultura i rewolta“, Katedra 

interkulturních studií středovýchodní Evropy Varšavské univerzity (Katedra Studiów 

Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego), Ústav 

východoevropských studií, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Katedra 

stredouerópských štúdií, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická 

fakulta Kyjevské národní univerzity Tarase Ševčenka (Філософський факультет Київського 

національного університету ім. Тараса Шевченка), Varšava, 21.–22.3.2018 

 

https://cbn.ff.cuni.cz/cs/
https://cbn.ff.cuni.cz/ru/


člen organizačního výboru prvního ročníku mezinárodní Letní školy žurnalistiky a 

sociokulturních studií Borise Němcova (Летняя школа журналистики и социокультурных 

исследований Бориса Немцова) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, Praha, 16.7.–

3.8.2018 

 

organizátor čtrnáctého ročníku mezinárodní Konference mladých slavistů „Střední, jižní a 

východní Evropa a rok 1918: společenské a mezinárodní souvislosti“, Filozofická fakulta 

Univerzity Karlovy, Praha, 1.–2.11.2018 

 

člen organizačního týmu konference Russian Newsroom Workshop for Journalists (Семинар 

проекта Russian Newsroom для журналистов) „Smart Work on the Web“, Praha, 28.–

29.11.2018 

(video o konferenci: https://www.youtube.com/watch?v=-4GeFUy9Q1g) 

 

organizátor prvního ročníku mezinárodní konference Akademického centra Borise Němcova 

pro výzkum Ruska Filozofické fakulty Univerzity Karlovy «Pоссия: идеи, институты, 

практики – Понятие свободы в России», Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 

26.4.2019 

 

člen organizačního výboru X. mezinárodní konference «Славянский мир: духовные 

традиции и словесность», Tambovská státní univerzita G. R. Děržavina (Тамбовский 

государственный университет имени Г. Р. Державина), Tambov, 23.–25.5.2019 

 

člen organizačního výboru druhého ročníku mezinárodní Letní školy žurnalistiky a 

sociokulturních studií Borise Němcova (Летняя школа журналистики и социокультурных 

исследований Бориса Немцова) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, Praha, 15.7.–

2.8.2019 

 

organizátor prvního ročníku mezioborové konference „Studentské dialogy o východní Evropě 

(Brno – Olomouc – Praha)“, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 18.10.2019 

 

člen organizačního výboru XI. mezinárodní konference «Славянский мир: духовные 

традиции и словесность», Tambovská státní univerzita G. R. Děržavina (Тамбовский 

государственный университет имени Г. Р. Державина), Tambov, 21.–23.5.2020 

 

člen organizačního výboru třetího ročníku mezinárodní Letní školy žurnalistiky a 

sociokulturních studií Borise Němcova (Летняя школа журналистики и социокультурных 

исследований Бориса Немцова) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, 3.–14.8.2020 

(online), Praha, ?.–?.11.2020 

 

organizátor patnáctého ročníku mezinárodní Konference mladých slavistů „Rusko a slovanský 

svět: staletí soužití a střetů“, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 3.–4.12.2020 

 

zvané přednášky, veřejné diskuze a prezentace, přednášky pro Univerzitu třetího věku 

zvané přednášky a semináře  

zvaná přednáška na Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně 

„Historická koncepce Juraje Križaniće (Chorvatský barokní slavismus a hledání místa Ruska 

ve světových dějinách)“ dne 29.9.2008 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-4GeFUy9Q1g


zvaná přednáška na Ternopilské národní pedagogické univerzitě Volodymyra Hnaťuka 

(Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка) 

«Чехи та українці – спiльний історичний досвід» dne 15.3.2012 

 

zvaná přednáška na Ruské státní humanitní univerzitě, Moskva (Российский 

государственный гуманитарный университет, Москвa) «Юрий Крижанич и духовный 

мир Московской Руси» dne 15.5.2014 

 

zvaná přednáška na Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v rámci III. 

kroatistických setkání v Brně „Juraj Križanić a Rusko: nenaplněné naděje“ dne 2.10.2014 

 

zvané přednášky na Katedře slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě „Idea 

Moskva – Třetí Řím v kontextu písemnictví moskevské Rusi“ a „Západní (katolické) vlivy v 

kultuře staré Rusi: mnich Veniamin a Juraj Križanić“ dne 26.3.2015 

 

zvané přednášky na Kalmycké státní univerzitě, Elista (Калмыцкий государственный 

университет, Элиста) «Реформа учебных планов Института восточноевропейских 

исследований философского факультета Карлова университета и ее общественно-

исторический контекст» dne 12.5.2015 a «Россия ХVII века глазами католика (Юрий 

Крижанич)» dne 13.5.2015 

 

zvaná přednáška na Katedře slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě „Od 

staré Rusi k novému Rusku: Evropa pohledem Posoškova, Tatiščeva a Ščerbatova“ dne 

21.4.2016 

 

blok odborných přednášek „Ukrajina“ (časová dotace 5 hodin) pro Měřičský ústav 

(Ministerstvo obrany České republiky) dne 9.5.2016  

 

zvaná přednáška na Tambovské státní univerzitě G. R. Děržavina (Тамбовский 

государственный университет имени Г. Р. Державина) «Русистика на философском 

факультете Карлова Университета в Праге: современные проблемы и вызовы будущего» 

dne 25.5.2016 

 

blok odborných přednášek „Vnitřní politika Ruska“ (časová dotace 5 hodin) pro Měřičský ústav 

(Ministerstvo obrany České republiky) dne 20.6.2016 

 

hostování na Lvovské národní univerzitě Ivana Franka (Львівський національний 

університет імені Івана Франка) ve dnech 9.–19.11.2016; cyklus šesti zvaných přednášek 

(«Світло для освіти слов’янських націй»: Юрій Крижанич і Росія; «Друге життя» ідей: 

cлавізм Юрія Крижаничa в політиці 19 століття; Слов’янська ідея і русофільство в 

ранньому чеському національному відродженні; Російська імперія в чеській політиці в 

другій половині 19 століття; Консервативний погляд на Росію – слов’янська політика 

Карела Крамаржа; Томаш Гарріг Масарик і його сприйняття російського та українського 

національного питання) a realizace dvou vědecko-praktických seminářů pro studenty 

 

blok odborných přednášek „Moldavsko a Podněstří“ (časová dotace 5 hodin) pro Měřičský 

ústav (Ministerstvo obrany České republiky) dne 7.4.2017 

 

zvaná přednáška «Начало чешского национального возрождения и Россия» dne 18.5.2017 

a praktický seminář pro studenty na téma česko-ruských vztahů dne 19.5.2017 na Kalmycké 



státní univerzitě B. B. Gorodovikova, Elista (Калмыцкий государственный университет 

имени Б. Б. Городовикова, Элиста) 

 

přednáška „Moskevská Rus a Evropa“ v rámci XXX. ročníku Letní školy historie (Ústav 

profesního rozvoje pracovníků ve školství, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy) dne 

2.7.2017 

 

hostování na Lvovské národní univerzitě Ivana Franka (Львівський національний 

університет імені Івана Франка) ve dnech 21.–31.10.2017; cyklus šesti zvaných přednášek 

(«Світло для освіти слов’янських націй»: Юрій Крижанич і Росія; Славізм Юрія 

Крижаничa – «друге життя» ідей; Слов’янська ідея і русофільство в ранньому чеському 

національному відродженні; Російська імперія в чеській політиці в другій половині 19 

століття; Консервативний погляд на Росію – слов’янська політика Карела Крамаржа; 

Томаш Гарріг Масарик і його сприйняття російського та українського національного 

питання) a realizace dvou vědecko-praktických seminářů pro studenty 

 

dvě zvané přednášky na Ruské státní humanitní univerzitě, Moskva (Российский 

государственный гуманитарный университет, Москвa) „Karel Havlíček a František 

Palacký: dva české pohledy na Rusko“, «Истоки хорватского славизма: Винко Прибоевич 

и Мавро Орбини о славянах» dne 10.11.2017 

 

zvaná přednáška na Katedře slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity „Osmanská říše 

v zrcadle písemnictví Moskevské Rusi“ dne 17.4.2018 

 

zvaná přednáška «Українське питання та чеське суспільство ХІХ століття» dne 15.5.2018 

a vědecko-praktický seminář «Україна в сучасному гуманітарному просторі Чехії» dne 

18.5.2018 na Kyjevské univerzitě Boryse Hrinčenka (Київський університет імені Бориса 

Грінченка) 

 

přednáška pro účastníky prvního ročníku mezinárodní Letní školy žurnalistiky a 

sociokulturních studií Borise Němcova (Летняя школа журналистики и социокультурных 

исследований Бориса Немцова) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy «К истокам 

чешского русофильства: национальное движение ХIХ века и Россия» dne 17.7.2018 

 

zvaná přednáška «Слов’янський світ між мрією та реальністю: життєвий шлях Юрія 

Крижаничa» na Přikarpatské národní univerzitě Vasyla Stefanyka, Ivano-Frankivsk 

(Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ) 

dne 19.10.2018 

 

hostování na Lvovské národní univerzitě Ivana Franka (Львівський національний 

університет імені Івана Франка) ve dnech 14.–25.10.2018; cyklus šesti zvaných přednášek 

(«Світло для освіти слов’янських націй»: Юрій Крижанич і Росія; Славізм Юрія 

Крижаничa – «друге життя» ідей; Слов’янська ідея і русофільство в ранньому чеському 

національному відродженні; Російська імперія в чеській політиці в другій половині 19 

століття; Консервативний погляд на Росію – слов’янська політика Карела Крамаржа; 

Томаш Гарріг Масарик і його сприйняття російського та українського національного 

питання) a realizace dvou vědecko-praktických seminářů pro studenty 

 

příspěvek «Альтернативна історія Росії поглядом Юрія Крижанича» na Vědeckém 

semináři Katedry historie střední a východní Evropy Lvovské národní univerzity Ivana Franka 



(Кафедра історії Центральної та Східної Європи Львівського національного університету 

імені Івана Франка) dne 22.10.2018 

 

zvaná přednáška na Katedře slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity „Ukrajinská 

společnost a politika po roce 2014“ dne 8.4.2019 

 

interní výuka na Tambovské státní univerzitě G. R. Děržavina (Тамбовский государственный 

университет имени Г. Р. Державина) ve dnech 9.–31.5.2019; cyklus sedmi přednášek v rámci 

kurzu «Очерки по истории чешско-русских отношений (ХIХ – начало ХХ века)», cyklus 

sedmi seminářů v rámci kurzu «Российское и чешское историческое кино (сравнительный 

взгляд)» 

 

přednáška pro účastníky druhého ročníku mezinárodní Letní školy žurnalistiky a 

sociokulturních studií Borise Němcova (Летняя школа журналистики и социокультурных 

исследований Бориса Немцова) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy «Чешская 

журналистика о русских и России: Карел Гавличек Боровский и его время» dne 17.7.2019 

 

zvaná přednáška na Užhorodské národní univerzitě (Ужгородський національний 

університет) «Чеський погляд на Україну та українців у XIX столітті» dne 4.10.2019 

(https://mediacenter.uzhnu.edu.ua/news/na-fakulteti-suspilnyh-nauk-govoryly-pro-mynule-

chehiyi-ta-ukrayiny/2019-10-05-36499) 

 

realizace vědecko-praktického semináře pro studenty «Україна та Чехія: шляхи до 

порозуміння» na pozvání Lvovské národní univerzity Ivana Franka (Львівський 

національний університет імені Івана Франка) dne 21.10.2019 

 

dvě zvané přednášky na Kalmycké státní univerzitě B. B. Gorodovikova, Elista (Калмыцкий 

государственный университет имени Б. Б. Городовикова, Элиста) «Интерес к русскому 

языку и России в сегодняшней Чехии» dne 11.11.2019, «Карел Гавличек и Россия» dne 

14.11.2019 a realizace praktického semináře s komentovanou projekcí filmu «Чехословацкий 

ХХ век в фильмах Йиржи Мензеля» dne 13.11.2019 

 

veřejná přednáška pro Školu kulturní mládeže (Школа культурной молодежи) «Гуситизм 

как исторический и культурный феномен», Kampus Hybernská dne 4.12.2019 

(https://www.facebook.com/groups/356774214750603/) 

  

veřejná přednáška pro Školu kulturní mládeže (Школа культурной молодежи) «Чешское 

общество и славянская идея в первой половине ХIХ века», Kampus Hybernská dne 

29.1.2020 

(https://www.facebook.com/groups/356774214750603/) 

 

prezentace, veřejné diskuze a popularizační přednášky 

prezentace edice Russia Altera u příležitosti zahájení „Roku ruského jazyka“ v Ruském centru 

vědy a kultury při Velvyslanectví Ruské federace dne 20.2.2007  

  

představení Semináře východoevropských studií ÚSVS FF UK v rámci prezentace výsledků 

odborných aktivit pražských slavistických pracovišť za roky 2006–2007 (doprovodná akce 

třetího ročníku Konference mladých slavistů) dne 24.10.2007 

 

https://mediacenter.uzhnu.edu.ua/news/na-fakulteti-suspilnyh-nauk-govoryly-pro-mynule-chehiyi-ta-ukrayiny/2019-10-05-36499
https://mediacenter.uzhnu.edu.ua/news/na-fakulteti-suspilnyh-nauk-govoryly-pro-mynule-chehiyi-ta-ukrayiny/2019-10-05-36499
https://www.facebook.com/groups/356774214750603/
https://www.facebook.com/groups/356774214750603/


prezentace odborné a pedagogické činnosti Ústavu východoevropských studií FF UK pro 

vyučující a studenty Volyňské národní univerzity Lesi Ukrajinky (Волинський національний 

університет імені Лесі Українки) dne 16.3.2012 

 

prezentace Ústavu východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze Krystal (ÚJOP UK) dne 

28.11.2013 

 

host panelové diskuze na konferenci Institutu pro veřejnou diskuzi „Energetická bezpečnost 

Evropy v kontextu rusko-ukrajinského konfliktu“ (Praha, 13.5.2014) 

(podrobněji:  

http://www.ivd.cz/cs/informace_pro_tisk/tiskove_zpravy/2164-

konference_evropa_ma_cas_snizit_zavislost_na_rusku) 

 

prezentace Ústavu východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze Krystal (ÚJOP UK) dne 

4.12.2014 

 

host panelové diskuze „Ukrajina na křižovatkách dějin a civilizací. Oranžová revoluce a 

Majdan, aneb cesta Ukrajiny z vleklé postsovětské krize, či definitivní zhroucení snu?“, 

Společenské centrum Londýnská 30 dne 5.5.2015 

 

host besedy „Válka na Donbasu“ na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze dne 

26.5.2015 

(http://www.ff.cuni.cz/udalost/valka-na-donbasu/ 

https://www.facebook.com/events/1430704213906107/) 

 

prezentace Ústavu východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze Krystal (ÚJOP UK) dne 

3.12.2015 

 

prezentace Ústavu východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na Ústavu 

jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy Krystal (ÚJOP UK) dne 20.12.2016 

(https://krystal.ujop.cuni.cz/2016/12/22/Презентация-института-восточно-евро/) 

 

prezentace Akademického centra Borise Němcova pro výzkum Ruska Filozofické fakulty 

Univerzity Karlovy dne 10.5.2017 

(http://www.ff.cuni.cz/2017/05/filozoficka-fakulta-uk-otevre-centrum-borise-nemcova-pro-

studium-ruska/ 

http://www.praguemonitor.com/2017/05/11/prague-faculty-arts-open-research-centre-

focusing-russia) 

 

příspěvek na škole-semináři «Интернационализация вуза: современные проблемы и 

тенденции», Tambovská státní univerzita G. R. Děržavina (Тамбовский государственный 

университет имени Г. Р. Державина) dne 23.5.2017 

(http://www.tsutmb.ru/tsu-news-archive?pid=7269 

http://tambov.bezformata.ru/listnews/universitete-obsudili-sovremennie/57802845/) 

 

úvodní slovo na mezinárodní vědecké konferenci «Україна як культурний та історичний 

наратив (мова, історія, література)», Východoevropský klub, Česká asociace ukrajinistů, 

http://www.ivd.cz/cs/informace_pro_tisk/tiskove_zpravy/2164-konference_evropa_ma_cas_snizit_zavislost_na_rusku
http://www.ivd.cz/cs/informace_pro_tisk/tiskove_zpravy/2164-konference_evropa_ma_cas_snizit_zavislost_na_rusku
http://www.ff.cuni.cz/udalost/valka-na-donbasu/
https://www.facebook.com/events/1430704213906107/
https://krystal.ujop.cuni.cz/2016/12/22/Презентация-института-восточно-евро/
http://www.ff.cuni.cz/2017/05/filozoficka-fakulta-uk-otevre-centrum-borise-nemcova-pro-studium-ruska/
http://www.ff.cuni.cz/2017/05/filozoficka-fakulta-uk-otevre-centrum-borise-nemcova-pro-studium-ruska/
http://www.praguemonitor.com/2017/05/11/prague-faculty-arts-open-research-centre-focusing-russia
http://www.praguemonitor.com/2017/05/11/prague-faculty-arts-open-research-centre-focusing-russia
http://www.tsutmb.ru/tsu-news-archive?pid=7269
http://tambov.bezformata.ru/listnews/universitete-obsudili-sovremennie/57802845/


Ústav východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Praha, 24.–

26.11.2017 

 

prezentace Ústavu východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na Ústavu 

jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy Krystal (ÚJOP UK) dne 12.1.2018 

 

prezentace Akademického centra Borise Němcova pro výzkum Ruska na Filozofické fakultě 

Univerzity Karlovy dne 8.2.2018 

 

úvodní slovo na kulatém stole «Українська діаспора: досвід та перспективи взаємодії», 

Kyjevská univerzita Boryse Hrinčenka (Київський університет імені Бориса Грінченка), 

Kyjev, 16.5.2018 

 

host diskuze „Současné Rusko“ v rámci 14. ročníku Letní žurnalistické školy Karla Havlíčka 

Borovského, Havlíčkův Brod, 21.8.2018 

 

moderování diskuzního panelu „New Education for Global-Minded Russians: Destination and 

Opportunities“ na třetím Fóru Borise Němcova (Boris Nemtsov Forum), Praha, 9.–10.10.2018 

(https://nemtsovfund.org/2018/10/rossiya-strategii-dlya-obshhestva-glavnoe-s-foruma-borisa-

nemtsova-v-prage/) 

mediální ohlas: 

Český rozhlas – Radio Praha / Радио Прага „Чешские вузы пополняются 

русскоговорящими студентами“, 11.10.2018  

(https://www.radio.cz/ru/rubrika/radiogazeta/cheshskie-vuzy-popolnyayutsya-

russkogovoryashchimi-studentami) 

РУЧКИНА Ирина. Форум Бориса Немцова в Праге. Русское слово, 2018, 11. ISSN 1214-

1771. s. 12–13. 

(http://ruslo.cz/index.php/arkhiv-zhurnala/2018/11-2018/item/1083-forum-borisa-nemtsova-

v-prage) 

 

prezentace Ústavu východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na Ústavu 

jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze Krystal (ÚJOP UK) dne 30.10.2018 

(https://krystal.ujop.cuni.cz/2018/11/02/prezentace-uk/) 

 

prezentace Akademického centra Borise Němcova pro výzkum Ruska na Filozofické fakultě 

Univerzity Karlovy v rámci DEHYBERN4CE #2 – ZASTAV SE! v Kampusu Hybernská dne 

18.2.2019 

(http://www.kampushybernska.cz/2019/02/12/dehybern4ce-2-zastav-se/) 

 

veřejná přednáška a následné diskuze „Krym na křižovatce dějin a politických zájmů“ v 

Kampusu Hybernská dne 2.4.2019 

(http://www.kampushybernska.cz/2019/03/14/krym-na-krizovatce-dejin-a-politickych-zajmu/ 

https://cbn.ff.cuni.cz/cs/2019/03/13/verejna-prezentace-a-diskuze-o-krymu/ 

https://www.facebook.com/events/2204764489840299/) 

 

účast na kulatém stole «Международное образование в современном мире», Tambovská 

státní univerzita G. R. Děržavina (Тамбовский государственный университет имени Г. Р. 

Державина) dne 24.5.2019 

 

https://nemtsovfund.org/2018/10/rossiya-strategii-dlya-obshhestva-glavnoe-s-foruma-borisa-nemtsova-v-prage/
https://nemtsovfund.org/2018/10/rossiya-strategii-dlya-obshhestva-glavnoe-s-foruma-borisa-nemtsova-v-prage/
https://www.radio.cz/ru/rubrika/radiogazeta/cheshskie-vuzy-popolnyayutsya-russkogovoryashchimi-studentami
https://www.radio.cz/ru/rubrika/radiogazeta/cheshskie-vuzy-popolnyayutsya-russkogovoryashchimi-studentami
http://ruslo.cz/index.php/arkhiv-zhurnala/2018/11-2018/item/1083-forum-borisa-nemtsova-v-prage
http://ruslo.cz/index.php/arkhiv-zhurnala/2018/11-2018/item/1083-forum-borisa-nemtsova-v-prage
https://krystal.ujop.cuni.cz/2018/11/02/prezentace-uk/
http://www.kampushybernska.cz/2019/02/12/dehybern4ce-2-zastav-se/
http://www.kampushybernska.cz/2019/03/14/krym-na-krizovatce-dejin-a-politickych-zajmu/
https://cbn.ff.cuni.cz/cs/2019/03/13/verejna-prezentace-a-diskuze-o-krymu/
https://www.facebook.com/events/2204764489840299/


účast na konferenci «Русофилия: трудно ли любить Россию» dne 21.9.2019 a na kulatém 

stole «Философская интерпретация российской истории» dne 22.9.2019 v rámci druhého 

Fóra ruské kultury v Evropě «СловоНово» (Форум Русской Культуры в Европе 

«СловоНово»), Budva, Černá Hora, 20.–28.9.2019 

(https://www.radio.cz/ru/rubrika/razgovor/novoe-russkoe-slovo-kotoroe-vse-gromche-

zvuchit-iz-za-rubezha 

https://zimamagazine.com/2019/09/slovonovo-nachalo/ 

https://guelman.ru/community-12029/7236012?readlng=ru) 

  

veřejná přednáška a následná diskuze „Společenský a mezinárodní kontext ukrajinských voleb 

roku 2019“ na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze dne 2.10.2019 

 

účast na kulatém stole «Сучасні чесько-українські відносини та інтерес до України в Чехії» 

na Užhorodské národní univerzitě (Ужгородський національний університет) dne 4.10.2019  

 

účast v diskuzním panelu „Fear of unmaking national myths“ na čtvrtém Fóru Borise Němcova 

(Boris Nemtsov Forum), Varšava, 9.–10.10.2019 

(https://nemtsovfund.org/en/boris-nemtsov-forum-2019/) 

 

prezentace Ústavu východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na Ústavu 

jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze Krystal (ÚJOP UK) dne 13.12.2019 

 

cyklus pěti veřejných přednášek „Ukrajina: historické křižovatky a současnost“: „Milníky 

ukrajinských dějin od středověku do konce 19. století“ (16.1.2020), „Ukrajinské 20. století“ 

(30.1.2020), „Ukrajina od Oranžové revoluce k Majdanu“ (13.2.2020), „Krymská krize a válka 

na východě Ukrajiny“ (5.3.2020), „Současná Ukrajina a její problémy“ (3.9.2020), Farní charita 

Vlašim 

 

přednášky pro Univerzitu třetího věku 

tři přednášky pro Univerzitu třetího věku v rámci přednáškového cyklu „Ukrajina – křižovatky 

politických a kulturních dějin 19. a 20. století“ v letním semestru akademického roku 

2015/2016: „Počátky ukrajinského národního obrození“ (26.2.2016), „Halič, Bukovina a 

Zakarpatí v 19. století“ (4.3.2016), „Ukrajina v Ruském impériu“ (11.3.2016) 

 

tři přednášky pro Univerzitu třetího věku v rámci přednáškového cyklu „Ukrajina – křižovatky 

politických a kulturních dějin 19. a 20. století“ v zimním semestru akademického roku 

2016/2017: „Počátky ukrajinského národního obrození“ (14.10.2016), „Halič, Bukovina a 

Zakarpatí v 19. století“ (4.11.2016), „Ukrajina v Ruském impériu“ (9.12.2016) 

 

čtyři přednášky pro Univerzitu třetího věku v rámci přednáškového cyklu „Mezi rudou hvězdou 

a tryzubem – ukrajinské 20. a 21. století“ v zimním semestru akademického roku 2017/2018: 

„Rozpad SSSR a první roky nezávislosti (1991–2004)“ (1.12.2017), „Od Oranžové revoluce 

(2004) k Majdanu (2014)“ (15.12.2017), „Současná Ukrajina a její problémy“ (12.1.2018), 

„Krymská krize a válka na východě Ukrajiny“ (26.1.2018) 

 

čtyři přednášky pro Univerzitu třetího věku v rámci přednáškového cyklu „Mezi rudou hvězdou 

a tryzubem – ukrajinské 20. a 21. století“ v zimním semestru akademického roku 2018/2019: 

„Rozpad SSSR a první roky nezávislosti (1991–2004)“ (16.11.2018), „Od Oranžové revoluce 

(2004) k Majdanu (2014)“ (30.11.2018), „Současná Ukrajina a její problémy“ (14.12.2018), 

„Krymská krize a válka na východě Ukrajiny“ (11.1.2019) 

https://www.radio.cz/ru/rubrika/razgovor/novoe-russkoe-slovo-kotoroe-vse-gromche-zvuchit-iz-za-rubezha
https://www.radio.cz/ru/rubrika/razgovor/novoe-russkoe-slovo-kotoroe-vse-gromche-zvuchit-iz-za-rubezha
https://zimamagazine.com/2019/09/slovonovo-nachalo/
https://guelman.ru/community-12029/7236012?readlng=ru
https://nemtsovfund.org/en/boris-nemtsov-forum-2019/


 

pět přednášek pro Univerzitu třetího věku v rámci přednáškového cyklu „Moderní dějiny 

Ukrajiny“ v zimním semestru akademického roku 2019/2020: „Rozpad SSSR a první roky 

nezávislosti (1991–2004)“ (29.11.2019), „Od Oranžové revoluce (2004) k éře Viktora 

Janukovyče“ (13.12.2019), „Majdan (2013–2014) a léta zkoušek“ (10.1.2020), „Krymská krize 

a válka na východě Ukrajiny“ (24.1.2020), „Současná Ukrajina a její problémy“ (7.2.2020) 

 

mediální výstupy 

komentáře a rozhovory pro tištěná a internetová média  

komentář pro Forum. Časopis Univerzity Karlovy v Praze „Slavisté se snaží o dialog a bourání 

bariér mezi národy“, 2007, 2, s. 5 

 

vyjádření pro informačně-analytický server ruskodnes.cz „Anketa – rusistika a slavistika očima 

českých rusistů“ (zveřejněno 6.2.2008) 

(http://www.ruskodnes.cz/index.php?page=clanek&id=745) 

 

rozhovor pro noviny Галичина «Чеський вектор: перезавантаження», 22 березня 2012 року, 

№ 42–43 (4401–4402), s. 15 

 

rozhovor pro noviny Volyňské národní univerzity Lesi Ukrajinky Наш університет «Зустріч 

із чеськими науковцями», 2012, квітень (№ 4), s. 9 

 

rozhovor pro periodikum Информ Прага «Марек Пржигода: Чешский ВУЗ о спросе на 

русскую культуру», № 15 (672) 5–11 апреля 2013 года, s. 3 

(http://www.gazeta.cz/) 

 

rozhovor pro periodikum Пражский Телеграф «Марек Пржигода: Россия без общего 

аршина», № 14 (204) 11 апреля 2013 г., s. A6 

(http://ptel.cz/ 

http://issuu.com/prazhskytelegraf/docs/14_204__ptel_a-prew/6) 

 

rozhovor pro informační server aktualne.sk „Rozdelená Ukrajina môže spôsobiť chaos v celom 

postsovietskom priestore“ (5.3.2014)  

 

rozhovor pro informační server lidovky.cz „Zlověstná ruská rétorika ohrožuje východ 

Ukrajiny“ (20.3.2014)  

(http://ldvk.cz/ARo 

http://www.lidovky.cz/krym-byl-anektovan-ruskem-moskva-ohrozuje-i-vychodni-ukrajinu-

pvk-/zpravy-svet.aspx?c=A140319_204127_ln_zahranici_msl) 

 

komentář pro informační server aktuality.sk „Aký bude ďalší vývoj na Ukrajine?“ 

k perspektivám vývoje na Ukrajině (20.4.2014) 

(http://www.aktuality.sk/clanok/251521/aky-bude-dalsi-vyvoj-na-ukrajine/) 

 

rozhovor pro informační server lidovky.cz „Ukrajinská armáda? Dříve dojná kráva, dnes čára 

přes ruský rozpočet“ (6.8.2014); část rozhovoru publikována v deníku Lidové noviny dne 

6.8.2014 (s. 7)  

(http://ldvk.cz/Vou 

http://www.lidovky.cz/ukrajinska-armada-drive-dojna-krava-dnes-cara-pres-rusky-rozpocet-

p96-/zpravy-svet.aspx?c=A140805_172913_ln_zahranici_msl) 

http://www.ruskodnes.cz/index.php?page=clanek&id=745
http://www.gazeta.cz/
http://ptel.cz/
http://issuu.com/prazhskytelegraf/docs/14_204__ptel_a-prew/6
http://ldvk.cz/ARo
http://www.lidovky.cz/krym-byl-anektovan-ruskem-moskva-ohrozuje-i-vychodni-ukrajinu-pvk-/zpravy-svet.aspx?c=A140319_204127_ln_zahranici_msl
http://www.lidovky.cz/krym-byl-anektovan-ruskem-moskva-ohrozuje-i-vychodni-ukrajinu-pvk-/zpravy-svet.aspx?c=A140319_204127_ln_zahranici_msl
http://www.aktuality.sk/clanok/251521/aky-bude-dalsi-vyvoj-na-ukrajine/
http://ldvk.cz/Vou
http://www.lidovky.cz/ukrajinska-armada-drive-dojna-krava-dnes-cara-pres-rusky-rozpocet-p96-/zpravy-svet.aspx?c=A140805_172913_ln_zahranici_msl
http://www.lidovky.cz/ukrajinska-armada-drive-dojna-krava-dnes-cara-pres-rusky-rozpocet-p96-/zpravy-svet.aspx?c=A140805_172913_ln_zahranici_msl


 

rozhovor pro internetový magazín GATE «Марeк Пржигода: «Я не хотел бы жить в мире 

без гуманитарных наук».» (2.10.2014) 

 

rozhovor pro internetový magazín Next Future „Konflikt na Ukrajine stále nie je zažehnaný. 

Čaká nás dohra“ (8.10.2014) 

(http://www.nextfuture.sk/ekonomika/clanky/konflikt-na-ukrajine-stale-nie-je-zazehnany-

caka-nas-dohra/) 

 

rozhovor pro informační server aktualne.sk „Dugin kritizuje Putina. Aj za to, že sa príliš ohliada 

na Západ“ (9.2.2015)  

(https://www.facebook.com/aktualne.sk/posts/pozoruhodn%C3%BD-dugin-p%C3%BDtali-

sme-sa-na%C5%88ho-%C4%8Desk%C3%A9ho-odborn%C3%ADka-na-

rusko/10152771207012632/) 

 

komentář pro informační server idnes.cz „Zvát ruské umělce? Jako by nám před válkou Němci 

hráli Wagnera, míní politik“ (19.2.2015) 

(http://brno.idnes.cz/kraj-da-200-tisic-na-ruskou-kulturu-dqw-/brno-

zpravy.aspx?c=A150219_124419_brno-

zpravy_mav#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richtext&utm_content=top6) 

 

vyjádření pro společensko-politické noviny Yeni Azərbaycan, 17.7.2015, № 128 (4527) 

(http://yeniazerbaycan.com/Arxiv_e23366_az.html) 

 

rozhovor pro společensko-politické noviny Тамбовская жизнь «Славяне. Сердечная 

связь?», 24 мая 2016 года, s. 4 

 

komentář pro deník Lidové noviny „Ukrajinky ve frontě na život“, 20.8.2016 (s. 17–18)  

 

komentář pro společensko-politické noviny Тамбовская жизнь «Транслит/Translit», 2 

ноября 2016 года, s. 5 

 

rozhovor pro Hlas Ameriky (Голос Америки) «В Чехии готовятся открыть Центр Бориса 

Немцова» (10.5.2017) 

(http://www.golos-ameriki.ru/a/nemtsov-center-in-prague/3846604.html) 

 

vyjádření pro stránku Filozofické fakulty Univerzity Karlovy k otevření Akademického centra 

Borise Němcova pro výzkum Ruska na FF UK, 10.5.2017 

(http://www.ff.cuni.cz/2017/05/filozoficka-fakulta-uk-otevre-centrum-borise-nemcova-pro-

studium-ruska/) 

 

rozhovor pro stránku Kalmycké státní univerzity B. B. Gorodovikova, Elista (Калмыцкий 

государственный университет имени Б. Б. Городовикова, Элиста), 18.5.2017 

 

rozhovor pro časopis NaVýchod „ʻNaším úkolem je bořit stereotypy.ʼ Aneb proč je důležité 

zkoumat dějiny a kulturu východní Evropy“, 2/2017 (s. 30–33) 

 

vyjádření pro server HlídacíPes „Od fanatické ruštinářky po solidní výuku na univerzitní půdě. 

Jak se daří ruštině v Česku?“ (zveřejněno 7.7.2017) 

http://www.nextfuture.sk/ekonomika/clanky/konflikt-na-ukrajine-stale-nie-je-zazehnany-caka-nas-dohra/
http://www.nextfuture.sk/ekonomika/clanky/konflikt-na-ukrajine-stale-nie-je-zazehnany-caka-nas-dohra/
https://www.facebook.com/aktualne.sk/posts/pozoruhodn%C3%BD-dugin-p%C3%BDtali-sme-sa-na%C5%88ho-%C4%8Desk%C3%A9ho-odborn%C3%ADka-na-rusko/10152771207012632/
https://www.facebook.com/aktualne.sk/posts/pozoruhodn%C3%BD-dugin-p%C3%BDtali-sme-sa-na%C5%88ho-%C4%8Desk%C3%A9ho-odborn%C3%ADka-na-rusko/10152771207012632/
https://www.facebook.com/aktualne.sk/posts/pozoruhodn%C3%BD-dugin-p%C3%BDtali-sme-sa-na%C5%88ho-%C4%8Desk%C3%A9ho-odborn%C3%ADka-na-rusko/10152771207012632/
http://brno.idnes.cz/kraj-da-200-tisic-na-ruskou-kulturu-dqw-/brno-zpravy.aspx?c=A150219_124419_brno-zpravy_mav#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richtext&utm_content=top6
http://brno.idnes.cz/kraj-da-200-tisic-na-ruskou-kulturu-dqw-/brno-zpravy.aspx?c=A150219_124419_brno-zpravy_mav#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richtext&utm_content=top6
http://brno.idnes.cz/kraj-da-200-tisic-na-ruskou-kulturu-dqw-/brno-zpravy.aspx?c=A150219_124419_brno-zpravy_mav#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richtext&utm_content=top6
http://yeniazerbaycan.com/Arxiv_e23366_az.html
http://www.golos-ameriki.ru/a/nemtsov-center-in-prague/3846604.html
http://www.ff.cuni.cz/2017/05/filozoficka-fakulta-uk-otevre-centrum-borise-nemcova-pro-studium-ruska/
http://www.ff.cuni.cz/2017/05/filozoficka-fakulta-uk-otevre-centrum-borise-nemcova-pro-studium-ruska/


(http://hlidacipes.org/od-fanaticke-rustinarky-roztrhanym-vysvedcenim-solidni-vyuku-

univerzitni-pude-se-dari-rustine-cesku/) 

 

komentář pro Hlas Ameriky (Голос Америки) «Чехия после выборов: какой будет 

правящая коалиция» (22.10.2017) 

(https://www.golos-ameriki.ru/a/ai-czech-elections/4081288.html) 

 

komentář pro informační server aktuality.sk „Separatisti si vybavujú účty. Na východnom 

Donbase nič nové“ k aktuální situaci na Ukrajině (28.11.2017) 

(https://www.aktuality.sk/clanok/542387/separatisti-si-vybavuju-ucty-na-vychodnom-

donbase-nic-nove/) 

 

komentář pro informační server aktuality.sk „Vladimir Putin včera, dnes aj zajtra“ (30.11.2017) 

(https://www.aktuality.sk/clanok/542644/rusky-prezident-vladimir-putin-vcera-dnes-aj-

zajtra/) 

 

komentář pro informační server aktuality.sk „Putin Nenahraditeľný. Čo bude s Ruskom po jeho 

odchode?“ (6.12.2017) 

(https://www.aktuality.sk/clanok/544366/putin-nenahraditelny-co-bude-s-ruskom-po-jeho-

odchode/) 

 

komentář pro informační server aktuality.sk „Čo nás čaká v roku 2018 na východ od našich 

hraníc?“ (8.1.2018) 

(https://www.aktuality.sk/clanok/549038/co-nas-caka-v-roku-2018-na-vychod-od-nasich-

hranic/) 

(ohlas: PETRIKOVÁ Mária. Rusko v roku 2018. In: DVORSKÝ Tomáš – LACZKÓ Lucia – 

PETRIKOVÁ Mária. Zlomové osmičky. 1. vydání. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach, 2019. ISBN 978-80-8152-732-61. 155 s., citováno na s. 135–136.) 

 

komentář pro informační server HlídacíPes „V Praze se otevře Centrum Borise Němcova pro 

výzkum Ruska. Zavražděný politik vadí Kremlu i po smrti“ (30.1.2018) 

(https://hlidacipes.org/praze-se-otevre-centrum-borise-nemcova-vyzkum-ruska-zavrazdeny-

politik-vadi-kremlu-i-smrti/) 

 

rozhovor pro Rádio Svoboda (Радио Свобода) «"Институция нашей мечты". В Праге 

открылся Центр Бориса Немцова» (zveřejněno 8.2.2018) 

(https://www.svoboda.org/a/29025749.html) 

 

rozhovor pro Hlas Ameriky (Голос Америки) «Центр Бориса Немцова – место встречи 

европейских и российских интеллектуалов» (zveřejněno 8.2.2018) 

(https://www.golos-ameriki.ru/a/ai-boris-nemtsov-center-opens-in-prague/4244862.html) 

 

rozhovor pro informační server HlídacíPes „Praha je pro ruskou emigraci bezpečný přístav, říká 

vedoucí nového Centra Borise Němcova“ (zveřejněno 8.2.2018) 

(https://hlidacipes.org/praha-ruskou-emigraci-bezpecny-pristav-rika-vedouci-noveho-centra-

borise-nemcova/) 

 

rozhovor pro internetový časopis Generace20 „Vladimir Putin znovu prezidentem. K jasnému 

vítězství pomohly hlasy navíc i vstřícná média“ (zveřejněno 22.3.2018) 

http://hlidacipes.org/od-fanaticke-rustinarky-roztrhanym-vysvedcenim-solidni-vyuku-univerzitni-pude-se-dari-rustine-cesku/
http://hlidacipes.org/od-fanaticke-rustinarky-roztrhanym-vysvedcenim-solidni-vyuku-univerzitni-pude-se-dari-rustine-cesku/
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https://hlidacipes.org/praze-se-otevre-centrum-borise-nemcova-vyzkum-ruska-zavrazdeny-politik-vadi-kremlu-i-smrti/
https://www.svoboda.org/a/29025749.html
https://www.golos-ameriki.ru/a/ai-boris-nemtsov-center-opens-in-prague/4244862.html
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(https://www.generace20.cz/zahranicni/vladimir-putin-znovu-prezidentem-k-jasnemu-

vitezstvi-pomohly-hlasy-navic-i-vstricna-media) 

 

komentář pro informační server aktuality.sk „V ukrajinsko-ruskom konflikte sa otvára ďalší 

front. V Azovskom mori“ (20.6.2018) 

(https://www.aktuality.sk/clanok/599718/v-ukrajinsko-ruskom-konflikte-sa-otvara-dalsi-

front-v-azovskom-mori/) 

 

komentář pro Hlas Ameriky (Голос Америки) «Что говорят о встрече Трампа и Путина в 

«новой Европе»?» (17.7.2018) 

(https://www.golos-ameriki.ru/a/ai-helsinki-east-europe/4486729.html) 

 

rozhovor pro informační server aktuality.sk „Noční vlci sú bezpečnostnou hrozbou“ 

(zveřejněno 24.7.2018) 

(https://www.aktuality.sk/clanok/608360/nocni-vlci-su-bezpecnostnou-hrozbou-rozhovor/) 

 

komentář pro informační server aktuality.sk „Referendum na Donbase? Putinova ponuka má 

problémové miesta“ (25.7.2018) 

(https://www.aktuality.sk/clanok/609220/referendum-na-donbase-putinova-ponuka-ma-

problemove-miesta/) 

 

komentář pro informační server aktuality.sk „Spojenci, ktorí sa neopúšťajú. Prečo Putin udržal 

Asada pri moci“ (17.8.2018) 

(https://www.aktuality.sk/clanok/615268/spojenci-ktori-sa-neopustaju-preco-putin-udrzal-

asada-pri-moci/) 

 

komentář pro informační server aktuality.sk „Sencov v ruskom väzení hladuje už sto dní. 

Vymenia ho za ruského vojaka?“ (21.8.2018) 

(https://www.aktuality.sk/clanok/615516/sencov-v-ruskom-vazeni-hladuje-uz-sto-dni-

vymenia-ho-za-vojaka/) 

 

komentář pro informační server aktuality.sk „Najväčšia ilúzia Viktora Orbána“ (19.9.2018) 

(https://www.aktuality.sk/clanok/624705/najvacsia-iluzia-viktora-orbana/) 

 

komentář v článku ТРЕЩАНИН Дмитрий – ЯРМОЩУК Татьяна: «Ржопики против 

Гитлера. Почему Чехословакия подчинилась немецкой оккупации» (28.9.2018) 

(https://www.currenttime.tv/a/munchen-agreement-nazi-occupation/29515053.html) 

 

komentář pro informační server seznamzpravy.cz „Pomáháme na Ukrajině, říká Babiš. Ale čeští 

politici tam přestali jezdit“ (12.10.2018) 

(https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pomahame-na-ukrajine-rika-babis-ale-cesti-politici-

tam-prestali-jezdit-57957) 

 

komentář pro informační server aktuality.sk „Nový kurz, Ukrajina! Cárovna Tymošenková 

hlási comeback“ (15.10.2018) 

(https://www.aktuality.sk/clanok/629417/novy-kurz-ukrajina-carovna-tymosenkova-hlasi-

comeback/) 

 

komentář pro informační server aktuality.sk „Ukrajina v centre najväčšieho rozkolu 

kresťanského sveta za tisíc rokov“ (17.10.2018) 

https://www.generace20.cz/zahranicni/vladimir-putin-znovu-prezidentem-k-jasnemu-vitezstvi-pomohly-hlasy-navic-i-vstricna-media
https://www.generace20.cz/zahranicni/vladimir-putin-znovu-prezidentem-k-jasnemu-vitezstvi-pomohly-hlasy-navic-i-vstricna-media
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https://www.golos-ameriki.ru/a/ai-helsinki-east-europe/4486729.html
https://www.aktuality.sk/clanok/608360/nocni-vlci-su-bezpecnostnou-hrozbou-rozhovor/
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(https://www.aktuality.sk/clanok/633057/ukrajina-v-centre-najvacsieho-rozkolu-

krestanskeho-sveta-za-tisic-rokov/) 

 

komentář pro informační server aktuality.sk „Už žiadni zelení mužíci a dovolenkári. Ukrajina 

je s Ruskom v otvorenej vojne“ (26.11.2018) 

(https://www.aktuality.sk/clanok/644845/ziadni-zeleni-muzici-a-dovolenkari-ukrajina-je-s-

ruskom-v-otvorenej-vojne/) 

 

komentář pro informační server aktuality.sk „Dva týždne vojnového stavu: Kontrola krytov aj 

otáčanie Rusov na hraniciach“ (14.12.2018) 

(https://www.aktuality.sk/clanok/651061/dva-tyzdne-vo-vojnovom-stave-kontrola-krytov-aj-

otacanie-rusov-na-hraniciach/) 

část zveřejněna rovněž: 

„Na Ukrajine prestal po mesiaci platiť vojnový stav“ (26.12.2018) 

(https://www.aktuality.sk/clanok/652900/na-ukrajine-prestal-po-mesiaci-platit-vojnovy-stav/) 

 

komentář pro informační server aktuality.sk „Myslel si, že preľstí Moskvu aj Brusel. Skončil 

ako zajatec v zlatej klietke“ (26.1.2019) 

(https://www.aktuality.sk/clanok/661442/myslel-si-ze-prelsti-moskvu-aj-brusel-skoncil-ako-

zajatec-v-zlatej-klietke/) 

 

komentář pro informační server aktuality.sk „Prípad Majdan. Ani po piatich rokoch od streľby 

nestoja vinníci pred súdom“ (20.2.2019) 

(https://www.aktuality.sk/clanok/668370/pripad-majdan-ani-po-piatich-rokoch-od-strelby-

nestoja-vinnici-pred-sudom/) 

 

komentář pro informační server aktuality.sk „Komik prezidentom? Sluha ľudu ešte nemá nič 

isté“ (20.3.2019) 

(https://www.aktuality.sk/clanok/676564/komik-prezidentom-sluha-ludu-este-nema-nic-iste/) 

 

komentář pro informační server aktuality.sk „Po Majdane suverénne zvíťazil. Ostane 

Porošenko na čele Ukrajiny?“ (29.3.2019) 

(https://www.aktuality.sk/clanok/675931/po-majdane-suverenne-zvitazil-ostane-porosenko-

na-cele-ukrajiny/) 

 

komentář pro informační server seznamzpravy.cz „Stane se dalším prezidentem Ukrajiny 

komik, nebo současný prezident?“ (18.4.2019) 

(https://www.seznamzpravy.cz/clanek/stane-se-dalsim-prezidentem-ukrajiny-komik-nebo-

prezident-soucasny-69903) 

 

komentář pro informační server aktuality.sk „Zo seriálu do funkcie prezidenta. Prečo vyhral 

Volodymyr Zelenskyj?“ (21.4.2019) 

(https://www.aktuality.sk/clanok/685933/zo-serialu-do-funkcie-prezidenta-preco-vyhral-

volodymyr-zelenskyj/) 

 

komentář pro Hlas Ameriky (Голос Америки) «“Новая Европа” – о новом президенте 

Украины» (26.4.2019) 

(https://www.golos-ameriki.ru/a/new-europe-on-new-ukraine-president/4892650.html) 
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komentář pro informační server aktuality.sk „Ako sa Rusi cez Mečiara a Fica dopracovali k 

Dankovi“ (21.6.2019) 

(https://www.aktuality.sk/clanok/696622/ako-sa-rusi-cez-meciara-a-fica-dopracovali-k-

dankovi/) 

 

rozhovor pro informační server aktuality.sk „Zelenskyj si plní sen všetkých ukrajinských 

prezidentov (rozhovor)“ (1.7.2019) 

(https://www.aktuality.sk/clanok/704756/zelenskyj-si-plni-sen-vsetkych-ukrajinskych-

prezidentov-rozhovor/) 

 

komentář pro informační server aktuality.sk „Sluha ľudu môže pohodlne vládnuť aj sám. Prečo 

(ne)potrebuje koalíciu?“ (23.7.2019) 

(https://www.aktuality.sk/clanok/710465/sluha-ludu-moze-pohodlne-vladnut-aj-sam-preco-

ne-potrebuje-koaliciu/) 

 

komentář pro Hlas Ameriky (Голос Америки) «Страсти вокруг памятника маршалу Коневу 

в Праге» (14.9.2019) 

(https://www.golos-ameriki.ru/a/konev-monument/5083696.html) 

 

komentář pro informační server aktuality.sk „Kyjev si hľadá cestu k okupovým územiam. 

Zvláštny štatút pre východ sprevádzajú otázniky“ (3.10.2019) 

(https://www.aktuality.sk/clanok/728967/kyjev-si-hlada-cestu-k-okupovym-uzemiam-

zvlastny-statut-pre-vychod-sprevadzaju-otazniky/) 

 

komentář pro informační server aktuality.sk „Pri Donbase nepanuje zhoda. Podarí sa 

Zelenskému zorganizovať voľby na okupovanom území?“ (17.10.2019) 

(https://www.aktuality.sk/clanok/731170/pri-donbase-nepanuje-zhoda-podari-sa-zelenskemu-

zorganizovat-volby-na-okupovanom-uzemi/) 

 

komentář pro informační server aktuality.sk „Ako vrátiť Krym Ukrajine, keď s Rusmi nebude 

reč“ (26.10.2019) 

(https://www.aktuality.sk/clanok/732805/ukazat-ze-su-chceni-ako-vratit-krym-ukrajine-ked-s-

rusmi-nebude-rec/) 

 

komentáře ve filmu «Кирилл и Мефодий: наследие славян. Чехия» (Наталия Желтова – 

Елена Ерохина, Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина, 

Тамбов – Прага, 2019) 

(https://www.youtube.com/watch?v=JtNvaDnKNeU&feature=emb_err_watch_on_yt&fbclid

=IwAR2AAXd2sD1iwCtQa46LpGDXFKkGjXS78zI_lwO9FQjvjQvZdlYV0fTs-oQ) 

 

komentář pro informační server aktuality.sk „Boli sme v zóne vojny na východe Ukrajiny, kde 

sa museli posúvať znepriatelené armády“ (30.10.2019) 

(https://www.aktuality.sk/clanok/743751/boli-sme-v-zone-vojny-na-vychode-ukrajiny-kde-sa-

museli-posuvat-znepriatelene-armady/) 

 

komentář pro Hlas Ameriky (Голос Америки) «Эксперты: «Восстановление прав России в 

ПАСЕ было наивным шагом»» (21.1.2020) 

(https://www.golos-ameriki.ru/a/russian-laws-vs-international-experts/5254205.html) 
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komentář pro informační server aktuality.sk „Šedý kardinál Kremľa odišiel meditovať. Kto je 

Vladislav Surkov, ktorý opúšťa Putina?“ (30.1.2020) 

(https://www.aktuality.sk/clanok/759544/sedy-kardinal-kremla-odisiel-meditovat-kto-je-

vladislav-surkov-ktory-opat-raz-opusta-putina/) 

 

komentář pro Hlas Ameriky (Голос Америки) «Перед российским посольством в Праге 

появится площадь Бориса Немцова» (24.2.2020) 

(https://www.golos-ameriki.ru/a/ai-vv-nemtzov-square/5301460.html) 

 

rozhovor pro informační server HlídacíPes „Rusko ve slepé uličce. Praha může být 

alternativním centrem ruské kultury“ (zveřejněno 26.2.2020) 

(https://hlidacipes.org/rusko-ve-slepe-ulicce-praha-muze-byt-alternativnim-centrem-ruske-

kultury/ 

https://zpravy.tiscali.cz/rusko-ve-slepe-ulicce-praha-muze-byt-alternativnim-centrem-ruske-

kultury-340547 

https://engnews24h.com/russia-in-a-dead-end-prague-may-be-an-alternative-center-of-

russian-culture/) 

 

komentář pro informační server aktuality.sk „Koronavírus: Kremeľ sa v Taliansku chytil 

príležitosti, doma ho čaká zaťažkávajúca skúška“ (25.3.2020) 

(https://www.aktuality.sk/clanok/776116/kremel-sa-v-taliansku-chytil-prilezitosti-doma-ho-

caka-zatazkavajuca-skuska/) 

 

komentář pro informační server aktuality.sk „Súboj o Koneva pokračuje. Prečo tak Moskva 

lipne na sovietskych pamätníkoch?“ (12.4.2020) 

(https://www.aktuality.sk/clanok/781188/suboj-o-koneva-pokracuje-preco-tak-moskva-lipne-

na-sovietskych-pamatnikoch/) 

 

komentář pro informační server aktuality.sk „Ruský plynovod narazil na nemeckého regulátora. 

Aký osud čaká projekt Nord Stream 2?“ (19.5.2020) 

(https://www.aktuality.sk/clanok/791424/rusky-plynovod-narazil-na-nemeckeho-regulatora-

aky-osud-caka-projekt-nord-stream-2/) 

 

komentář pro informační server aktuality.sk „Putin sa delí o zodpovednosť s regiónmi. 

Koronakríza otvorila otázku ruského federalizmu“ (21.5.2020) 

(https://www.aktuality.sk/clanok/790593/putin-sa-deli-o-zodpovednost-s-regionmi-

koronakriza-otvorila-otazku-ruskeho-federalizmu/) 

 

komentář pro informační server aktuality.sk „Má Kyjev pre Donbas plán B? Už dnes je jasné, 

že z volieb na okupovanom území tento rok nič nebude“ (3.6.2020) 

(https://www.aktuality.sk/clanok/794480/ma-kyjev-pre-donbas-plan-b-uz-dnes-je-jasne-ze-z-

volieb-na-okupovanom-uzemi-tento-rok-nic-nebude/) 

 

komentář pro informační server aktuality.sk „Lukašenko má problém: videoblogera, ktorého 

žena chce kandidovať za prezidentku Bieloruska“ (4.6.2020) 

(https://www.aktuality.sk/clanok/795479/lukasenko-ma-problem-videoblogera-ktoreho-zena-

mieni-kandidovat-za-prezidentku-bieloruska/) 

 

komentář pro Hlas Ameriky (Голос Америки) «Очередное обострение «российско-

чешской дружбы»» (8.6.2020) 
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(https://www.golos-ameriki.ru/a/czech-russia-ricin/5454299.html) 

 

komentář pro informační server aktuality.sk „Nielen možnosť opäť kandidovať. Vynovená 

ústava dá Putinovi doživotnú nedotknuteľnosť“ (1.7.2020) 

(https://www.aktuality.sk/clanok/803052/nielen-moznost-znovu-kandidovat-vynovena-ruska-

ustava-da-putinovi-dozivotnu-nedotknutelnost/) 

 

komentář pro Hlas Ameriky (Голос Америки) «У Чехии восемь лет был собственный 

Джеймс Бонд в России?» (11.7.2020) 

(https://www.golos-ameriki.ru/a/czech-spy/5498982.html) 

 

komentář pro informační server aktuality.sk „Ukrajina rieši nahrávky s hlasmi Porošenka, 

Putina a Bidena. Ďalší spôsob infovojny?“ (16.7.2020) 

(https://www.aktuality.sk/clanok/806458/nahravky-s-porosenkom-a-putinom-ako-novy-

sposob-infovojny/) 

 

rozhlasová a televizní vystoupení  

rozhovor pro Ivano-Frankivskou ODTRK «Karpaty» (Івано-Франківська обласна державна 

телерадіокомпанія) dne 13.3.2012  

 

hostování v pořadu ČRo Leonardo Třetí dimenze „Honba za Slovany“ na téma úkolů a ambicí 

dnešní slavistiky dne 13.12.2012 

(http://www.rozhlas.cz/leonardo/dimenze/_zprava/honba-za-slovany--1149131) 

 

rozhovor pro pořad TV Nova Střepiny o aktuální situaci na Ukrajině (9.3.2014) 

(https://voyo.nova.cz/product/porady/40696-strepiny-9-3-2014) 

 

hostování v pořadu České televize Studio ČT24 dne 12.5.2014 (12:35) k aktuálnímu dění na 

Ukrajině  

(http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/214411058330512) 

 

hostování v pořadu České televize Studio ČT24 dne 20.6.2014 (10:28) k aktuálnímu dění na 

Ukrajině  

(http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/214411058060620) 

 

hostování v pořadu České televize Studio ČT24 dne 2.7.2014 (12:35) k aktuálnímu dění na 

Ukrajině  

(http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/214411058330702) 

 

hostování v pořadu České televize Studio ČT24 dne 8.7.2014 (10:28) k aktuálnímu dění na 

Ukrajině  

(http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/214411058060708) 

 

hostování v pořadu České televize Studio ČT24 dne 24.7.2014 (15:35) k aktuálnímu dění na 

Ukrajině  

(http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/214411058320724 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/281189-do-nizozemska-dorazil-dalsi-letoun-s-tely-

obeti-z-malajsijskeho-boeingu/?mobileRedirect=off) 
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hostování v pořadu České televize Studio ČT24 dne 18.8.2014 (12:35) k aktuálnímu dění na 

Ukrajině  

(http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/214411058330818) 

 

hostování v pořadu České televize Studio ČT24 dne 29.8.2014 (12:35) k aktuálnímu dění na 

Ukrajině  

(http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/214411058330829/ 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/214411058330829/video/) 

 

rozhovor pro zpravodajskou relaci České televize Události dne 29.8.2014 na téma aktuálního 

dění v Rusku  

(http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/214411000100829) 

 

hostování v pořadu České televize Studio 6 dne 16.9.2014 (5:59) k podpisu asociační dohody 

Ukrajiny s Evropskou unií  

(http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/214411010100916 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-

6/214411010100916/obsah/350518-pristupova-dohoda-ukrajiny-s-eu 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/286279-poslanci-v-kyjeve-i-strasburku-potvrdili-

asociacni-pakt/) 

 

hostování v pořadu České televize Studio ČT24 dne 17.9.2014 (13:05) k aktuálnímu dění na 

Ukrajině  

(http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/214411058260917 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-

ct24/214411058260917/video/?page=2) 

 

hostování v pořadu České televize Studio ČT24 dne 1.12.2014 (10:28) k aktuálnímu dění na 

Ukrajině  

(http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/214411058061201 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/214411058331201) 

 

hostování v pořadu České televize Studio ČT24 dne 5.1.2015 (13:05) k aktuálnímu dění na 

Ukrajině  

(http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058260105 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/215411058260105/video/) 

 

hostování v pořadu České televize Studio ČT24 dne 15.1.2015 (10:28) k aktuálnímu dění na 

Ukrajině  

(http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058060115 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058060115/dalsi-

casti/3) 

 

hostování v pořadu České televize Studio ČT24 dne 9.2.2015 (14:05) k mezinárodním 

jednáním o ukrajinské krizi  

(http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058280209/ 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/215411058280209/video/)  

 

hostování v pořadu České televize Studio ČT24 dne 16.2.2015 (13:05) k aktuálnímu dění na 

Ukrajině 
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(http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058260216/ 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/215411058260216/video/) 

 

hostování v pořadu České televize Studio ČT24 dne 2.3.2015 (13:05) k mezinárodním 

jednáním o ukrajinské krizi  

(http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058260302 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/215411058260302/video/) 

  

hostování v pořadu České televize Studio 6 dne 16.3.2015 (5:59) k otázce Krymu  

(http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/215411010100316 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/304948-krymsky-putinleaks-aneb-promeny-

putinovych-slov/) 

 

rozhovor pro ukrajinskou službu Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода k situaci pražské 

ukrajinistiky (zveřejněno 19.3.2015) 

(http://www.radiosvoboda.org/content/article/26909998.html) 

 

hostování v pořadu České televize Horizont ČT24 dne 19.4.2015 (21:05) k aktuálnímu dění 

v Rusku 

(http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10316155327-horizont-ct24/215411058120015 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10316155327-horizont-

ct24/215411058120015/obsah/395196-putinovy-odpovedi-na-divacke-dotazy-rozhovor-s-m-

prihodou) 

 

hostování v pořadu České televize Horizont ČT24 dne 7.5.2015 (22:59) k oslavám konce 2. 

světové války  

(http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10316155327-horizont-ct24/215411034000068-

horizont-special 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10316155327-horizont-ct24/215411034000068-

horizont-special/obsah/399185-oslavy-konce-2-svetove-valky) 

 

rozhovor pro televizní kanál Россия 1 ГТРК «Калмыкия» dne 13.5.2015 

(http://vesti-kalmykia.ru/society/15608-studencheskiy-obmen-mezhdu-kalmgu-i-karlovym-

universitetom.html) 

 

rozhovor pro televizní kanál Россия 1 ГТРК «Тамбов» dne 19.5.2015 

(https://www.vestitambov.ru/) 

 

hostování v pořadu České televize Studio ČT24 dne 23.6.2015 (13:05) k mezinárodním 

jednáním o ukrajinské krizi  

(http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058260623 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058260623/dalsi-

casti/3) 

 

hostování v mimořádném pořadu ČT24 dne 19.7.2015 (18:30) „Rok od sestřelení MH17“ 

(http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-

ct24/215411034000112-rok-od-sestreleni-mh17) 

 

hostování v pořadu České televize Studio ČT24 dne 25.9.2015 (10:28) k zahraniční politice 

Ruska  
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(http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058060925) 

http://www.ceskatelevize.cz:8080/ivysilani/10101491767-studio-

ct24/215411058060925/dalsi-casti) 

 

hostování v pořadu České televize Horizont ČT24 dne 25.9.2015 (21:31) k zahraniční politice 

Ruska 

(http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10316155327-horizont-ct24/215411058050925 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10316155327-horizont-

ct24/215411058050925/obsah/425226-rusko-klicovym-hracem-v-syrske-krizi-rozhovor-s-m-

prihodou) 

 

hostování v pořadu České televize Studio ČT24 dne 26.11.2015 (20:00) k zahraniční politice 

Ruska  

(http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058101126)  

 

hostování v pořadu České televize Studio 6 dne 1.12.2015 (9:00) k aktuálnímu dění na Krymu  

(http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/215411010111201-studio-6-ii 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/215411010111201-studio-6-

ii/obsah/438360-energeticka-blokada-krymu-trva) 

 

rozhovor pro Český rozhlas – Radio Praha / Радио Прага k situaci rusistiky na Univerzitě 

Karlově v Praze (zveřejněno 21.12.2015) 

(http://radio.cz/ru/rubrika/mozaika/tradiciya-rusistiki-v-karlovom-universitete 

http://rebel.radio.cz/mp3/podcast/ru/mozaika/tradiciya-rusistiki-v-karlovom-universitete.mp3) 

 

hostování v pořadu České televize Horizont ČT24 dne 14.4.2016 (21:30) k aktuální 

vnitropolitické situaci na Ukrajině  

(http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10316155327-horizont-ct24/216411058050414 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10316155327-horizont-

ct24/216411058050414/obsah/465285-ukrajina-ma-noveho-premiera-rozhovor-s-m-prihodou) 

 

hostování v pořadu České televize Studio ČT24 dne 11.5.2016 (12:33) k mezinárodním 

jednáním o ukrajinské krizi 

(http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/216411058330511)  

 

hostování v pořadu České televize Horizont ČT24 dne 30.5.2016 (21:30) k aktuální situaci v 

Rusku  

(http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10316155327-horizont-ct24/216411058050530 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10316155327-horizont-

ct24/216411058050530/obsah/475141-rusti-komuniste-ozivuji-ikonu-stalina-rozhovor-s-m-

prihodou) 

 

hostování v pořadu České televize Studio ČT24 dne 3.8.2016 (10:30) k aktuálnímu dění na 

Ukrajině 

(http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/216411058060803) 

 

rozhovor pro pořad České televize Studio ČT24 dne 12.8.2016 (17:33) ke krizi v rusko-

ukrajinských vztazích 
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http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10316155327-horizont-ct24/215411058050925
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10316155327-horizont-ct24/215411058050925/obsah/425226-rusko-klicovym-hracem-v-syrske-krizi-rozhovor-s-m-prihodou
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10316155327-horizont-ct24/215411058050925/obsah/425226-rusko-klicovym-hracem-v-syrske-krizi-rozhovor-s-m-prihodou
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10316155327-horizont-ct24/215411058050925/obsah/425226-rusko-klicovym-hracem-v-syrske-krizi-rozhovor-s-m-prihodou
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058101126
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/215411010111201-studio-6-ii
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/215411010111201-studio-6-ii/obsah/438360-energeticka-blokada-krymu-trva
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/215411010111201-studio-6-ii/obsah/438360-energeticka-blokada-krymu-trva
http://radio.cz/ru/rubrika/mozaika/tradiciya-rusistiki-v-karlovom-universitete
http://rebel.radio.cz/mp3/podcast/ru/mozaika/tradiciya-rusistiki-v-karlovom-universitete.mp3
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10316155327-horizont-ct24/216411058050414
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10316155327-horizont-ct24/216411058050414/obsah/465285-ukrajina-ma-noveho-premiera-rozhovor-s-m-prihodou
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10316155327-horizont-ct24/216411058050414/obsah/465285-ukrajina-ma-noveho-premiera-rozhovor-s-m-prihodou
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/216411058330511
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10316155327-horizont-ct24/216411058050530
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10316155327-horizont-ct24/216411058050530/obsah/475141-rusti-komuniste-ozivuji-ikonu-stalina-rozhovor-s-m-prihodou
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10316155327-horizont-ct24/216411058050530/obsah/475141-rusti-komuniste-ozivuji-ikonu-stalina-rozhovor-s-m-prihodou
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10316155327-horizont-ct24/216411058050530/obsah/475141-rusti-komuniste-ozivuji-ikonu-stalina-rozhovor-s-m-prihodou
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/216411058060803
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/216411058030812


http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1873847-evropska-unie-pro-rusky-pribeh-o-

diverzantech-na-krymu-nejsou-dukazy) 

 

hostování v pořadu České televize Studio ČT24 dne 19.10.2016 (15:03) k mezinárodním 

jednáním o ukrajinské krizi 

(http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/216411058301019 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/216411058301019/ 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/1939680-marek-prihoda-realne-moznosti-neco-ted-

vyjednat-jsou-velmi-male)  

 

rozhovor pro pořad České televize Zprávy ve 23 dne 19.10.2016 (23:00) k mezinárodním 

jednáním o ukrajinské krizi 

(http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253218159-zpravy-ve-23/216411023001019) 

 

hostování v pořadu České televize Studio ČT24 dne 25.11.2016 (12:33) k aktuálnímu dění na 

Ukrajině 

(http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/216411058331125 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/216411058331125/dalsi-

casti/4) 

 

hostování v pořadu České televize 90’ ČT24 dne 11.1.2017 (20:00) k aktuálnímu dění na 

Ukrajině 

(http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11412378947-90-ct24/217411058130111) 

 

hostování v pořadu České televize Studio ČT24 dne 7.3.2017 (15:03) k projednávání ukrajinské 

žaloby na Rusko u Mezinárodního soudního dvora 

(http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/217411058300307 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/2051514-ukrajinske-obvineni-postrada-fakticky-

zaklad-brani-se-rusko-u-soudu-osn) 

 

hostování v pořadu České televize Studio ČT24 dne 16.3.2017 (14:03) k otázce Krymu 

(http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/217411058280316) 

 

rozhovor pro pořad České televize Studio ČT24 dne 3.4.2017 (23:00) k aktuálnímu dění 

v Rusku 

(http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/217411058030403/dalsi-

casti/5) 

 

hostování v pořadu České televize Studio ČT24 dne 5.4.2017 (15:33) k aktuálnímu dění v 

Rusku 

(http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/217411058320405) 

 

rozhovor pro Rádio Svoboda (Радио Свобода) k plánu založit Akademické centrum Borise 

Němcova pro výzkum Ruska na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (zveřejněno 10.5.2017) 

(https://www.svoboda.org/a/28472812.html) 

 

rozhovor pro Český rozhlas – Radio Praha / Радио Прага k plánu založit Akademické centrum 

Borise Němcova pro výzkum Ruska na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (zveřejněno 

11.5.2017) 

(http://radio.cz/ru/rubrika/tema/v-prage-otkroetsya-centr-borisa-nemcova) 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1873847-evropska-unie-pro-rusky-pribeh-o-diverzantech-na-krymu-nejsou-dukazy
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1873847-evropska-unie-pro-rusky-pribeh-o-diverzantech-na-krymu-nejsou-dukazy
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/216411058301019
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/216411058301019/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/1939680-marek-prihoda-realne-moznosti-neco-ted-vyjednat-jsou-velmi-male
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/1939680-marek-prihoda-realne-moznosti-neco-ted-vyjednat-jsou-velmi-male
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253218159-zpravy-ve-23/216411023001019
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/216411058331125
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/216411058331125/dalsi-casti/4
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/216411058331125/dalsi-casti/4
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11412378947-90-ct24/217411058130111
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/217411058300307
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/2051514-ukrajinske-obvineni-postrada-fakticky-zaklad-brani-se-rusko-u-soudu-osn
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/2051514-ukrajinske-obvineni-postrada-fakticky-zaklad-brani-se-rusko-u-soudu-osn
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/217411058280316
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/217411058030403/dalsi-casti/5
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/217411058030403/dalsi-casti/5
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/217411058320405
https://www.svoboda.org/a/28472812.html
http://radio.cz/ru/rubrika/tema/v-prage-otkroetsya-centr-borisa-nemcova


 

rozhovor pro televizní kanál Россия 1 ГТРК «Калмыкия» dne 19.5.2017 

(http://vesti-kalmykia.ru/society/23173-fakultet-po-izucheniyu-cheshskogo-yazyka-

otkroetsya-na-baze-kalmgu.html) 

 

hostování v pořadu České televize Studio ČT24 dne 30.5.2017 (14:03) k mezinárodním 

jednáním o ukrajinské krizi 

(http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/217411058280530 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/217411058280530/)  

 

hostování v pořadu České televize Studio ČT24 dne 12.6.2017 (15:03) k aktuální situaci na 

Ukrajině 

(http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/217411058300612) 

 

hlavní host v pořadu České televize 90’ ČT24 dne 12.6.2017 (20:00) ke zrušení víz s Ukrajinou 

(http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11412378947-90-ct24/217411058130612 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/11412378947-90-ct24/217411058130612/) 

 

hostování v pořadu České televize Studio ČT24 dne 4.7.2017 (13:03) k aktuálnímu dění v 

Rusku 

(http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/217411058260704 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/217411058260704/) 

 

hostování v pořadu České televize Studio ČT24 dne 24.8.2017 (15:03) k aktuálnímu dění na 

Ukrajině 

(http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/217411058300824) 

 

rozhovor pro pořad České televize Horizont ČT24 dne 6.12.2017 (21:30) k aktuální 

vnitropolitické situaci na Ukrajině  

(http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10316155327-horizont-ct24/217411058051206) 

 

hostování v pořadu České televize Studio ČT24 dne 14.12.2017 (11:00) k bilanční tiskové 

konferenci ruského prezidenta Vladimira Putina 

(http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/217411058061214 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/217411058061214) 

 

rozhovor pro pořad Ranní Plus Českého rozhlasu Plus dne 8.2.2018 (9:00) k otevření 

Akademického centra Borise Němcova pro výzkum Ruska na Filozofické fakultě Univerzity 

Karlovy 

 

hostování v pořadu Mapa Televize Seznam k prezidentským volbám v Rusku (vysíláno dne 

20.3.2018) 

(https://www.seznamzpravy.cz/clanek/padouch-nebo-hrdina-staronovy-rusky-prezident-putin-

je-pro-svet-hrozbou-a-pro-svuj-lid-spasitelem-43911?seq-no=1&dop-ab-

variant=&source=clanky-home) 

 

hostování v pořadu Zprávy Televize Seznam dne 22.3.2018 (14:00) ke kauze Nadiji 

Savčenkové 

(https://www.seznamzpravy.cz/clanek/savcenkova-se-stavi-se-do-role-spasitelky-komentuje-

pripad-expert-politicka-mela-planovat-utok-na-parlament-44055) 

http://vesti-kalmykia.ru/society/23173-fakultet-po-izucheniyu-cheshskogo-yazyka-otkroetsya-na-baze-kalmgu.html
http://vesti-kalmykia.ru/society/23173-fakultet-po-izucheniyu-cheshskogo-yazyka-otkroetsya-na-baze-kalmgu.html
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/217411058280530
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/217411058280530/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/217411058300612
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11412378947-90-ct24/217411058130612
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11412378947-90-ct24/217411058130612/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/217411058260704
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/217411058260704/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/217411058300824
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10316155327-horizont-ct24/217411058051206
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/217411058061214
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/217411058061214
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/padouch-nebo-hrdina-staronovy-rusky-prezident-putin-je-pro-svet-hrozbou-a-pro-svuj-lid-spasitelem-43911?seq-no=1&dop-ab-variant=&source=clanky-home
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/padouch-nebo-hrdina-staronovy-rusky-prezident-putin-je-pro-svet-hrozbou-a-pro-svuj-lid-spasitelem-43911?seq-no=1&dop-ab-variant=&source=clanky-home
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/padouch-nebo-hrdina-staronovy-rusky-prezident-putin-je-pro-svet-hrozbou-a-pro-svuj-lid-spasitelem-43911?seq-no=1&dop-ab-variant=&source=clanky-home
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/savcenkova-se-stavi-se-do-role-spasitelky-komentuje-pripad-expert-politicka-mela-planovat-utok-na-parlament-44055
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/savcenkova-se-stavi-se-do-role-spasitelky-komentuje-pripad-expert-politicka-mela-planovat-utok-na-parlament-44055


 

rozhovor pro pořad Mezi námi Českého rozhlasu Plus o Akademickém centru Borise Němcova 

pro výzkum Ruska na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (vysíláno dne 24.3.2018, 15:05)  

(http://hledani.rozhlas.cz/?query=centrum+borise+n%C4%9Bmcova&offset=0&porad=Mezi

+n%C3%A1mi 

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3993008) 

 

rozhovor pro pořad České televize Studio ČT24 dne 7.5.2018 (14:03) k inauguraci ruského 

prezidenta Vladimira Putina 

(http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/218411058280507) 

 

hostování v pořadu Večerní zprávy Televize Seznam dne 7.5.2018 (19:15) k inauguraci 

ruského prezidenta Vladimira Putina 

 

hostování v pořadu Českého rozhlasu Plus Názory a argumenty k současnému dění v Rusku 

(vysíláno dne 12.5.2018, 18:10) 

(http://www.rozhlas.cz/zaznamy/plus/#/2018-05-12) 

 

rozhovor pro pořad Českého rozhlasu Plus Ranní Plus dne 13.6.2018 (8:10) k současnému dění 

v Rusku 

(http://www.rozhlas.cz/zaznamy/plus#/2018-06-13) 

 

rozhovor pro pořad Českého rozhlasu Plus Ranní Plus dne 9.7.2018 (7:10) k současnému dění 

na Ukrajině 

(http://www.rozhlas.cz/zaznamy/plus#/2018-07-09) 

 

hostování v pořadu České televize Studio ČT24 dne 9.7.2018 (10:30) k aktuálnímu dění na 

Ukrajině 

(http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/218411058060709/ 

http://www.ceskatelevize.cz:8080/ivysilani/10101491767-studio-ct24/218411058060709)  

 

hostování v pořadu České televize 90’ ČT24 dne 13.7.2018 (20:00) k fotbalovému mistrovství 

světa v Rusku 

(http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11412378947-90-ct24/218411058130713 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11412378947-90-

ct24/218411058130713/obsah/631809-fotbal-a-politika-marek-prihoda-ludek-madl-petr-

svancara-a-ludek-zelenka) 

 

hostování v pořadu České televize Studio ČT24 dne 20.9.2018 (12:33) k aktuální situaci na 

Ukrajině 

(https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/218411058330920/ 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/218411058330920/dalsi-

casti) 

 

rozhovor pro pořad Mezi námi Českého rozhlasu Plus u příležitosti konání Fóra Borise 

Němcova v Praze (vysíláno dne 27.10.2018, 15:07)  

(https://plus.rozhlas.cz/cemu-se-venuje-svaz-madaru-nebo-fond-borise-nemcova-

7663467#player=on) 

 

http://hledani.rozhlas.cz/?query=centrum+borise+n%C4%9Bmcova&offset=0&porad=Mezi+n%C3%A1mi
http://hledani.rozhlas.cz/?query=centrum+borise+n%C4%9Bmcova&offset=0&porad=Mezi+n%C3%A1mi
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3993008
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/218411058280507
http://www.rozhlas.cz/zaznamy/plus/#/2018-05-12
http://www.rozhlas.cz/zaznamy/plus#/2018-06-13
http://www.rozhlas.cz/zaznamy/plus#/2018-07-09
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/218411058060709/
http://www.ceskatelevize.cz:8080/ivysilani/10101491767-studio-ct24/218411058060709
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11412378947-90-ct24/218411058130713
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11412378947-90-ct24/218411058130713/obsah/631809-fotbal-a-politika-marek-prihoda-ludek-madl-petr-svancara-a-ludek-zelenka
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11412378947-90-ct24/218411058130713/obsah/631809-fotbal-a-politika-marek-prihoda-ludek-madl-petr-svancara-a-ludek-zelenka
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11412378947-90-ct24/218411058130713/obsah/631809-fotbal-a-politika-marek-prihoda-ludek-madl-petr-svancara-a-ludek-zelenka
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/218411058330920/
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/218411058330920/dalsi-casti
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/218411058330920/dalsi-casti
https://plus.rozhlas.cz/cemu-se-venuje-svaz-madaru-nebo-fond-borise-nemcova-7663467#player=on
https://plus.rozhlas.cz/cemu-se-venuje-svaz-madaru-nebo-fond-borise-nemcova-7663467#player=on


rozhovor pro pořad Českého rozhlasu Plus Ranní Plus dne 26.11.2018 (8:10) k pronásledování 

historiků v současném Rusku  

 

hostování v pořadu České televize Studio ČT24 dne 27.11.2018 (14:03) ke krizi v rusko-

ukrajinských vztazích  

(https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/218411058281127 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/218411058281127/ 

https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2663396-na-palube-ukrajinskych-lodi-zadrzenych-rusy-byli-

kontrarozvedcici) 

 

komentář pro pořad České televize 168 hodin dne 9.12.2018 (21:55) k případu Pussy Riot 

(https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10117034229-168-hodin/218452801101209 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10117034229-168-

hodin/218452801101209/obsah/662542-bohorodicko-panno) 

 

hostování v pořadu České televize Studio ČT24 dne 12.12.2018 (13:45) k ukrajinské zahraniční 

politice  

(https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/218411058271212 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/218411058271212/) 

 

rozhovor pro pořad Českého rozhlasu Plus Odpolední Plus dne 20.12.2018 (14:10) k velké 

tiskové konferenci ruského prezidenta Vladimira Putina  

 

hostování v pořadu České televize Studio ČT24 dne 4.1.2019 (14:33) k aktuální situaci na 

Ukrajině 

(https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/219411058290104/ 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/219411058290104) 

 

hostování v pořadu Českého rozhlasu Plus Dopolední Plus dne 27.2.2019 (11:10) ke 4 rokům 

od vraždy Borise Němcova 

(https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/plus/2019-02-27 

https://plus.rozhlas.cz/ctyri-roky-od-vrazdy-opozicniho-politika-borise-nemcova-jak-

promenila-ruskou-7773828) 

 

rozhovor pro pořad Českého rozhlasu Plus Ranní Plus dne 1.4.2019 (7:10) k výsledkům prvního 

kola prezidentských voleb na Ukrajině  

(https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/plus/2019-04-01) 

 

rozhovor pro pořad České televize Studio ČT24 dne 18.4.2019 (13:33) k prezidentským volbám 

na Ukrajině 

(https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/219411058270418/ 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/219411058270418) 

 

komentář pro pořad České televize 168 hodin dne 28.4.2019 (21:10) k prezidentským volbám 

na Ukrajině 

(https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10117034229-168-hodin/219452801100428 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10117034229-168-

hodin/219452801100428/obsah/692030-faktor-zelenskyj) 

 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/218411058281127
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/218411058281127/
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2663396-na-palube-ukrajinskych-lodi-zadrzenych-rusy-byli-kontrarozvedcici
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2663396-na-palube-ukrajinskych-lodi-zadrzenych-rusy-byli-kontrarozvedcici
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10117034229-168-hodin/218452801101209
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10117034229-168-hodin/218452801101209/obsah/662542-bohorodicko-panno
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10117034229-168-hodin/218452801101209/obsah/662542-bohorodicko-panno
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/218411058271212
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/218411058271212/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/219411058290104/
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/219411058290104
https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/plus/2019-02-27
https://plus.rozhlas.cz/ctyri-roky-od-vrazdy-opozicniho-politika-borise-nemcova-jak-promenila-ruskou-7773828
https://plus.rozhlas.cz/ctyri-roky-od-vrazdy-opozicniho-politika-borise-nemcova-jak-promenila-ruskou-7773828
https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/plus/2019-04-01
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/219411058270418/
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/219411058270418
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10117034229-168-hodin/219452801100428
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10117034229-168-hodin/219452801100428/obsah/692030-faktor-zelenskyj
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10117034229-168-hodin/219452801100428/obsah/692030-faktor-zelenskyj


rozhovor pro pořad Českého rozhlasu Plus Ranní Plus dne 9.9.2019 (7:10) k místním volbám 

v Rusku  

(https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/plus/2019-09-09 

https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/plus/17/2019-09-09) 

 

rozhovor pro pořad České televize Zprávy ČT24 dne 10.12.2019 (00:00) k mezinárodním 

jednáním o ukrajinské krizi 

(https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1178166846-zpravy/219411024001209) 

 

rozhovor pro pořad Českého rozhlasu Plus Dopolední Plus dne 24.2.2020 (10:10) k odkazu 

ruského politika Borise Němcova 

(https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/2020-02-24) 

 

rozhovor pro pořad На самом деле: Россия televizního kanálu DOM (Телеканал ДОМ) 

(vysíláno 6.7.2020) 

(https://www.youtube.com/watch?v=RwmiPoL5JU0) 

 

Zahraniční stáže a studijní pobyty 
2002 (5. duben – 6. červenec) – studijní stáž CEEPUS – Filozofická fakulta, Univerzita 

v Záhřebu (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu) 

 

2002 (5.–25. srpen) – XXV. mezinárodní seminář bulharského jazyka a kultury, 

Velikotarnovská univerzita sv. Cyrila a Metoděje, Veliko Tarnovo (ХХV Международен 

семинар по български език и култура, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и 

Методий“, Велико Търново) 

 

2003 (28. červenec – 16. srpen) – 41. letní seminář bulharského jazyka a kultury pro zahraniční 

bulharisty a slavisty, Sofijská univerzita sv. Klimenta Ochridského, Sofie – Bankja (41 летен 

семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти, Софийски 

университет „Св. Климент Охридски“, София – Банкя) 

 

2004 (18. červenec – 7. srpen) – 42. letní seminář bulharského jazyka a kultury pro zahraniční 

bulharisty a slavisty, Sofijská univerzita sv. Klimenta Ochridského, Sofie – Bankja (42 летен 

семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти, Софийски 

университет „Св. Климент Охридски“, София – Банкя) 

 

2006 (23. červenec – 5. srpen) – studijní pobyt v rámci rozvojového projektu MŠMT ČR – 

Filozofická fakulta, Univerzita v Záhřebu (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)  

 

2007 (5.–19. srpen) – studijní pobyt v rámci rozvojového projektu MŠMT ČR – Filozofická 

fakulta, Univerzita v Záhřebu (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu) 

 

2011 (3.–8. červen) – odborná stáž – Černovická národní univerzita Jurije Feďkovyče 

(Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича) 

 

2011 (20.–30. říjen) – odborná stáž – Ruská státní humanitní univerzita, Moskva (Российский 

государственный гуманитарный университет, Москвa) 

 

2012 (8.–12. březen) – odborná stáž – Lvovská národní univerzita Ivana Franka (Львівський 

національний університет імені Івана Франка) 

https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/plus/2019-09-09
https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/plus/17/2019-09-09
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1178166846-zpravy/219411024001209
https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/2020-02-24
https://www.youtube.com/watch?v=RwmiPoL5JU0


 

2012 (12.–14. březen) – odborná stáž – Přikarpatská národní univerzita Vasyla Stefanyka, 

Ivano-Frankivsk (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 

Івано-Франківськ) 

 

2012 (8.–18. listopad) – odborná stáž – Ruská státní humanitní univerzita, Moskva 

(Российский государственный гуманитарный университет, Москвa) 

 

2014 (19.–24. květen) – odborná stáž – Tambovská státní univerzita G. R. Děržavina 

(Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина) 

 

2015 (10.–16. květen) – odborná stáž – Kalmycká státní univerzita, Elista (Калмыцкий 

государственный университет, Элиста) 

 

2015 (16.–22. květen) – odborná stáž – Tambovská státní univerzita G. R. Děržavina 

(Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина) 

 

2016 (22.–28. květen) – odborná stáž – Tambovská státní univerzita G. R. Děržavina 

(Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина) 

 

2016 (9.–19. listopad) – odborná stáž – Lvovská národní univerzita Ivana Franka (Львівський 

національний університет імені Івана Франка) 

 

2017 (16.–21. květen) – odborná stáž – Kalmycká státní univerzita B. B. Gorodovikova, Elista 

(Калмыцкий государственный университет имени Б. Б. Городовикова, Элиста) 

 

2017 (21.–25. květen) – odborná stáž – Tambovská státní univerzita G. R. Děržavina 

(Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина) 

 

2017 (21.–31. říjen) – odborná stáž – Lvovská národní univerzita Ivana Franka (Львівський 

національний університет імені Івана Франка) 

 

2017 (5.–12. listopad) – odborná stáž – Ruská státní humanitní univerzita, Moskva 

(Российский государственный гуманитарный университет, Москвa) 

 

2018 (12.–19. květen) – odborná stáž – Kyjevská univerzita Boryse Hrinčenka (Київський 

університет імені Бориса Грінченка) 

 

2018 (14.–25. říjen) – odborná stáž – Lvovská národní univerzita Ivana Franka (Львівський 

національний університет імені Івана Франка) 

 

2019 (9.–31. květen) – odborná stáž – Tambovská státní univerzita G. R. Děržavina 

(Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина) 

 

2019 (19.–23. říjen) – odborná stáž – Lvovská národní univerzita Ivana Franka (Львівський 

національний університет імені Івана Франка) 

 

2019 (10.–15. listopad) – odborná stáž – Kalmycká státní univerzita B. B. Gorodovikova, Elista 

(Калмыцкий государственный университет имени Б. Б. Городовикова, Элиста) 

 



Ocenění  
děkovný dopis děkana FF UK za úspěšnou přípravu nových akreditací (listopad 2006) 

 

děkovný list rektora Kalmycké státní univerzity B. B. Gorodovikova, Elista (Калмыцкий 

государственный университет имени Б. Б. Городовикова, Элиста) za přínos k rozvoji 

pedagogických a vědeckých vztahů (květen 2017) 

 

děkovný list děkanky FF UK za veřejné angažmá a šíření dobrého jména Filozofické fakulty 

Univerzity Karlovy v české společnosti i v médiích v uplynulých letech (leden 2018) 

 

děkovný list děkana FF UK za nepřehlédnutelný podíl na mediální prezentaci vlastního 

pracoviště a celé Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (březen 2019) 

 

děkovný list děkana Humanitní fakulty Kalmycké státní univerzity B. B. Gorodovikova, Elista 

(Гуманитарный факультет, Калмыцкий государственный университет имени Б. Б. 

Городовикова, Элиста) za velký přínos k rozvoji akademické mobility mezi Humanitní 

fakultu Kalmycké státní univerzity B. B. Gorodovikova a Filozofickou fakultou Univerzity 

Karlovy (2019) 

 

děkovný list děkana FF UK za významný podíl na mediální prezentaci vlastního pracoviště i 

celé Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v roce 2019 (únor 2020) 

 

Úspěšně odvedené závěrečné práce 
bakalářské práce 

Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны 

(řešeno od akademického roku 2008/2009, obhájeno v únoru 2009) 

 

Carská idea v historické a literární tradici druhého bulharského státu  

(obhájeno v červnu 2010 – Univerzita Pardubice) 

 

Období tzv. Smuty 1605–1613 očima novodobé ruské historiografie (od Karamzina po 

Ključevského) 

(řešeno od akademického roku 2008/2009, obhájeno v červnu 2011)  

 

Reflexe referenda a změny ústavy v Bělorusku roku 2004 v českém tisku 

(řešeno od akademického roku 2008/2009, obhájeno v září 2012) 

 

Vzájemná reflexe pobaltských zemí ve společenském životě po roce 1991  

(řešeno od akademického roku 2008/2009, obhájeno v září 2012)  

 

Zahraniční politika Ivana Mazepy pohledem novodobé východoevropské a západní 

historiografie 

(řešeno od akademického roku 2011/2012, obhájeno v září 2015) 

 

Ukrajinský nacionalismus v programech hlavních politických stran na Ukrajině od Oranžové 

revoluce do současnosti 

(řešeno od akademického roku 2011/2012, obhájeno v září 2016) 

 

Obraz Borise Godunova a jeho vlády v historických vyprávěních o Smutě první poloviny 17. 

století 



(řešeno od akademického roku 2012/2013, obhájeno v září 2016) 

 

Politický vývoj na Ukrajině po parlamentních volbách v říjnu 2012 pohledem českého 

periodického tisku 

(řešeno od akademického roku 2013/2014, obhájeno v září 2016) 

 

Ukrajinská otázka v době vlády Kateřiny II. 

(řešeno od akademického roku 2012/2013, obhájeno v červnu 2017) 

 

Jan Slavík a Stalinův Sovětský svaz 30. let 20. století 

(řešeno od akademického roku 2014/2015, obhájeno v září 2018) 

 

Viktor Juščenko v době prezidentství Leonida Kučmy: jeho politický vzestup a role v ukrajinské 

politice (1999–2004) 

(řešeno od akademického roku 2015/2016, obhájeno v září 2018) 

 

diplomové práce 

Obraz Chorvatska v časopise Slovanský přehled (v letech 1899–1925) 

(řešeno od akademického roku 2004/2005, obhájeno v říjnu 2005) 

 

Postavení a perspektivy integrace ukrajinské menšiny v České republice 

(řešeno od akademického roku 2007/2008, obhájeno v lednu 2010) 

 

První bulharský stát v historické paměti období byzantské nadvlády a druhého bulharského 

carství 

(řešeno od akademického roku 2010/2011, obhájeno v červnu 2012)  

 

Polské téma v ruských historických vyprávěních o Smutě první poloviny 17. století 

(řešeno od akademického roku 2010/2011, obhájeno v září 2015) 

 

Образ иноземцев в памятниках московской письменности о Смуте XVII века 

(řešeno od akademického roku 2013/2014, obhájeno v září 2015) 

 

Kozácký mýtus a jeho role ve formování ruského historického vědomí 19. století 

(řešeno od akademického roku 2015/2016, obhájeno v září 2019) 

 

Obraz ruskej a americkej účasti v sýrskej občianskej vojne v periodikách Российская газета 

a Независимая газета (po roku 2014) 

(řešeno od akademického roku 2017/2018, obhájeno v září 2019) 


