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CV:  

Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D. (* 1977) vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze (VŠE), 
obor mezinárodní obchod a komerční jazyky. Diplomovou práci psala na téma „Postavení 
Německa ve vývoji evropské ekonomické integrace“. Doktorát získala v roce 2006 za 
disertaci „Politické aspekty globalizace“. Přednáší na Vysoké škole mezinárodních a 
veřejných vztahů v Praze, je vedoucí katedry politických, společenských věd a ekonomie. 
Zaměřuje se na mezinárodní ekonomické vztahy, různé aspekty globalizace, měnové otázky, 
energetickou bezpečnost a obecně souvislosti mezi ekonomikou a politikou (především 
daňová problematika). Externě pracuje na VŠE. Je koordinátorkou občanské iniciativy 
Alternativa Zdola, která si klade za cíl podporu komunitního hnutí v ČR.  

Hovoří anglicky, německy, italsky a částečně rusky. Mimo odborných sborníků a výstupů 
z konferencí a grantů publikuje např. na Britských listech, v Pro a Proti či v Deníku 
Referendum.  

Ráda se učí cizí jazyky, plave, jezdí na kole, tančí a věnuje se svému kocourovi.  

Životopis 

Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D. 
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Osobní údaje 

Datum a místo narození: 1. října 1977, Praha 

Adresa: Angelovova 3170, Modřany, Praha 12, 143 00 

Telefon: 00420 604 950 835  

Email: ilona.svihlikova@gmail.com  

  

Vzdělání 

1996-2002 

Vysoká škola ekonomická 

Hlavní specializace: Mezinárodní obchod  

Vedlejší specializace: Komerční jazyky  

Studium ukončeno v roce 2002 červeným diplomem  

  

2002-2006  

Vysoká škola ekonomická  

Interní doktorandské studium: Politologie  

Titul Ph.D. získán obhajobou disertační práce Politické aspekty globalizace  

  

2011 

Habilitace v oboru Mezinárodní vztahy, na Univerzitě Mateja Bela, Fakultě politických věd a 

mezinárodních vztahů, Banská Bystrica, Slovensko  

  

Pracovní zkušenosti  

2002 – 2010  
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Vysoká škola ekonomická, fakulta Mezinárodních vztahů 

Výuka odborných ekonomických předmětů v německém jazyce (včetně přednášek pro katedru 

Politologie, a kurzů pro zahraniční studenty)  

  

2007 – 2015  

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, katedra Politických a společenských věd 

Vyučované předměty: Světová ekonomika (bakalář), Mezinárodní ekonomie, Mezinárodní 

ekonomické vztahy, Globalizace (magistr)  

Přednášky v anglickém jazyce: Globalization, Transformation of the Visegrad countries, World 

economy (na UMB) 

  

Duben 2010 – 2015  

Vedoucí katedry  politických a společenských věd, VŠMMV  

  

2015 –  

Vědecká pracovnice v oboru mezinárodní ekonomie  

  

Jazykové znalosti 

Angličtina, němčina – státní zkouška, zkušenosti s překlady a tlumočením   

Italština – středně pokročilá úroveň 

Ruština – mírně pokročilá úroveň  

  

Další aktivity:  

  

Publikování v internetových médiích (Britské listy, Deník Referendum, E15, A2larm a další)  



Pravidelné vystupování v rozhlasovém pořadu Jak to vidí  

Hojné přednášky po celé ČR a SR (pro veřejnost, i na akademické půdě) 

  

Místopředsedkyně hodnotící komise programu SASPRO Slovenské akademie věd  

Členka oborové rady Mediální a kulturální studia na FF UP  

 

zakladatelka a koordinátorka občanského sdružení Alternativa Zdola  

 

 


