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Profesní profil
Důvěryhodná a respektovaná konzultantka v oboru Obrana a Bezpečnost s historií úspešně dokončených
komplexnich projektů a s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti poradenství pro významné mezinárodní firmy,
ale i vládní klienty v otázkách obranné a bezpečnostní politiky, zadávání veřejných zakázek, stejně jako
firemních strategií a jejich implementace. Mezinárodní zkušenost s projekty v oblasti civilně-vojenských
vztahů a kooperace zaměřující se jak na současné koncepční a teoretické paradigmaty, tak na jejich
aplikaci do různých kulturně-legislativních prostředí. Výzkumná a akademická práce zaměřená především
na odvětví demokratizace obranného a bezpečnostního rezortu a jejich transformace v 21. století,
synchronizace schopností obranných a bezpečnostních složek, Network Enabled Capabilities, vliv
moderních bezpečnostních technologií na funkci silových rezortů post-konfliktní rekonstrukce v
multinárodních a multietnických prostředích. Mezi její hlavní silné stránky patří:

•
•

Vynikající zahraniční akademické vzdělání
Rozsáhlá mezinárodní síť kontaktů na nejvyšší
úrovni rozhodovací pravomoci

•

Prokazatelné zkušenosti s vedoucími
vojenskými odborníky, úředníky a

•
•
•

Inovativní a proaktivní přístup
Vynikající prezentační dovednosti
Prvotřídní analytické a komunikační
schopnosti

mezinárodními obchodníky

Profesní historie
Ředitelka a majitelka

I3CAS Ltd, Londýn, VB

2006 - Nyní

I3CAS Ltd je malá, vysoce specializovaná konzultační společnost se sídlem v Londýně operující skrze síť
zkušených konzultantů ve více státech Evropy.
Zpracovávám rozsáhlé mezinárodní výzkumné projekty a studie proveditelnosti s rozmanitým zaměřením,
včetně Network Enabled Capabilities, technologií souvisejících s Homeland Security (Národní bezbečnost)
a využitím civilních i vojenských satelitních systémů, systémů velení a řízení (C2), interoperability vojsk a
bezpečnostních složek, atd.
Analyzuji současné i budoucí požadavky evropských ozbrojených a bezpečnostních sil vycházejíce z jejich
stávajících systémů a vybavení, jejich C2, doktríny, platné legislativy a strategických dokumentů. Na
základě kritérií definovaných v analýze pomáhám při identifikaci potenciálních poskytovatelů řešení (jak
technologických, tak procesních a metodických) ke zvýšení bezpečnosti a operační efektivitě. Součástí
některých projektů je i navržení požadavků zadávání veřejných zakázek.

Senior Analyst

Wikistrat

2013-Nyní

Washington DC/Sydney
Vedu a spolupracuji na crowdsourcovaných simulacích a válečných hrách v rámci mezinárodní
bezpečnostní komunity.

Přednášející a konzultantka

Naval Postgraduate School
Monterey, Kalifornie

2013-Nyní

Přednáším a konzultuji problematiku týkající se transformace rezortů obrany a jejich řízení ve Střední a
Východní Evropě vysokým důstojníkům a civilním pracovníkům Ministerstev obrany z USA a postkomunistických zemí.
Přednášející expertka – MOOC

NATO ACT Innovation Hub
2013-Nyní
Norfolk, USA

Spolupracuji na tvorbě kurikula pilotního a v současné době jediného kurzu zaměřeného na používání
sociálních médií personálem všech zamí NATO. V rámci tohoto kurzu přednáším a konzultuji aspekty
týkající se bezpečnosti používání sociálních médií vojenským personálem.
Šéfredaktorka
Obrana, bezpečnost a
studia konfliktu

Open Access Book program,

2012-2013

Nakladatelství Versita

Vedla jsem inicializaci programu publikace vědeckých knih v modelu Open Access v oboru Obrana,
bezpečnost a studia konfliktu. Určovala jsem směr a podobory, kterým se nakladatelství věnovalo,
vyhodnocovala jsem návrhy podaných knih od autorů z celého světa. Koordinovala jsem práci ostatních
editorů, kteří vyhledávali kvalitní vědecké knihy ve svém oboru.
Hostující Profesorka

Západočeská univerzita v Plzni,

2012-Nyní

ČR
Navrhla jsem a vedu samostatný předmět nazvaný Armed Forces and Society zaměřený na problematiku
civilně-vojenských vztahů, tzn. teorie a praxe fungování ozbrojených složek v moderním státě, jejich role a
funkce a mechanizmy civilní a demokratické kontroly nad nimi.

Spoluautorka a
konzultantka

Ministerstvo obrany ČR

2010-2011

Podílela jsem se na přípravě klíčové kapitoly Bílé knohy o obraně (BKO): Role a Funkce Ozbrojených sil
ČR a konzultovala jsem obsah několika dalších kapitol. BKO je zásadním dokumentem určujícím nejen
změny v rezortu obrany ČR, ale i směr chápaní rolí a funkcí Ozbrojených sil ČR, jejich doktríny, struktury a
operačních schopnosti. Spolupráce na takovém dokumentu vyžadovala nejen důvěrnou teoretickou a
konceptuální znalost obranné a bezpečnostní problematiky, ale i dokonalé chápaní regionální a
kontextuální dynamiky.
Analytička a konzultantka v
obranném a bezpečnostním
průmyslu

Frost & Sullivan, Londýn, VB

2004-2006

Úspěšně jsem se podílela na velkých poradenských projektech pro klíčové hráče jako například RUAG,
EADS, Kongsberg, Siemens AG, Terma nebo Rheinmetall AG v oblasti satelitních systémů a aplikací,
C4ISTAR, UAV, vnitřní bezpečnosti, C2, C3, atd
Přednášející

Mezinárodní škola NATO, Baku,
Azerbajdžán

Zima 2007

Přednášela jsem o civilně-vojenských vztazích a historickém vývoji mezinárodních operací na podporu mír.
Studenty byli vysocí vojenští a civilní úředníci.
Ústav of Válečných studií,
King’s College Londýn, VB

Vyučující

2006-2007

Vyučovala jsem vysokoškolské semináře předmětu Umění války.
Analytička politických rizik

Exclusive Analysis, Londýn,
VB

Vzdělání
PhD
Obor: Válečná studia

2005-2006

Ústav Válečných studií,

2010

King’s College Londýn, VB

• Téma: Vliv civilně-vojenských vztahů na realizaci schopností NEC jako hnacího motoru
transformace a katalyzátoru konsolidace bezpečnostního sektoru.

Právnická fakulta,

MA
Obor: Mezinárodní mír a
bezpečnost

2005

King’s College London

• Nejlepší diplomová práce v ročníku.
• Téma: Vliv zahraničních vojenských sil na společenskou soudržnost v transfomujících se
multietnických demokraciích.

BA
Obor: Politika a Společnost,
vedlejší obor Právo

Anglo American College,

• Oblast výzkumu: Bezpečnost na Balkáně
• Nejlepší prospěch v ročníku.

Praha, ČR

2002

Ohrid Summer University/Euro Balkan Institute,

Diplom

Ohrid, FYROM
‘Po-konfliktní management v
multikulturálních
společnostech’

Diplom
‘Americký politický systém a
politika’

Univerzita Karlova/ University of New Orleans

Jazyky
Rodný: Čeština
Plynně: Angličtina
Pracovní znalost: Makedonština, Němčina, Slovenština
Pasivní znalost: Ruština, Srbština, Chorvatština

Členství
•
•

TThe Defense Academy of the UK, Conflict Studies Research Centre
Center for Research and Policy Making, Skopje FYROM

•
United States Military Strategist Association

Zájmy
Podpora a harmonizace vojensko-policejních schopností, rezoluce konfliktu v multikulturálních sociopolitických systémech, transformaze bezpečnostního sektoru, demokratická kontrola ozbrojených sil,
zpravodajské složky a jejich technologie, teorie kultury a studia o kultuře.
Tanec, pěší turistika, fitness, hudba, gurmánská kuchyně.

