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CEVRO Institut je dynamicky se rozvíjející soukromou vysokou školou práva, politologie, mezinárodních vztahů, ekonomie
a bezpečnostních studií. CEVRO Institut nabízí elitní vzdělání,
individuální přístup a rodinnou atmosféru umocněnou místy
výuky – historickou budovou Měšťanské besedy v srdci Prahy
a pobočkou v centru starobylého Českého Krumlova.
Neustále rozšiřujeme naši nabídku oborů, specializací, postgraduálních programů, odborných i společenských aktivit. Stále
více se otevíráme světu. Na naši školu přijíždějí studenti, profesoři, úspěšní podnikatelé a další osobnosti z Evropy i zámoří.
Naši studenti vyjíždějí na studijní pobyty v rámci programu Erasmus, účastní se mezinárodních letních škol a akademií.
V pedagogickém týmu vysoké školy CEVRO Institut se snoubí elitní profesoři a docenti, mladí nadějní učitelé i experti přicházející z praxe justice, veřejné správy a světa podnikání.
CEVRO Institut je vysokou školou, kterou nejlépe charakterizují
tři slova – prestiž, vzdělání a úspěch.

CEVRO Institute is a dynamic developing private college of law,
political science, international relations, economics and security
studies. CEVRO Institute offers elite education, individual approach and family atmosphere, which is supported by its locations – the historical building of former Association of the Czech
Bourgeois (Měšťanská beseda) in the heart of Prague as well as
a branch in the city centre of Cesky Krumlov.
We are constantly expanding the range of our courses, specializations, graduate programs, professional and social activities.
We are more and more open to the world. Our college is attended
by professors, successful businessmen and other personages
from Europe and overseas. Our students participate in the Erasmus program; moreover they have possibilities to take part in
summer schools and academies.
CEVRO Institute faculty consists of elite professors and associate professors, young talented teachers and experts from the
ﬁeld of justice, public administration and business world. CEVRO
Institute is a college which can be best characterized by three
words – prestige, education and success.
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Centrum transatlantických vztahů je interní výzkumné, vzdělávací
a poradenské pracoviště vysoké školy CEVRO Institut. Hlavním cílem naší činnost je se systematicky věnovat výzkumu transatlantických vztahů na akademické půdě a přispívat tak k řešení problémů, před kterými tyto vztahy stojí. Naše výzkumná činnost není
zaměřena pouze na problematiku NATO, ale také i na politickou,
bezpečnostní, ekonomickou a kulturní spolupráci mezi Českou
republikou, respektive Evropou a USA.

Centrum transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut
spolupracovalo či spolupracuje s těmito akademickými pracovišti a nevládními organizacemi:

Centrum transatlantických vztahů na vysoké škole CEVRO Institut za tímto účelem doposud pořádalo a bude i nadále pořádat konference, přednášky a workshopy, a také zpracovávat
analýzy a doporučení pro odbornou veřejnost. Centrum bude
také výsledky své práce prezentovat v médiích a odborných
časopisech.
RNDr. Alexandr Vondra, ředitel
Centra transatlantických vztahů
vysoké školy CEVRO Institut (PCTR)
The Prague Centre for Transatlantic Relations (PCTR) is an internal research,
education and advisory facility of the
CEVRO Institute. The aim of the Centre is
to conduct a systematic research of transatlantic relations on the
academic ﬁeld and through the research contribute to solving of
problems connected to these relations. Our research activities are
focused not only on NATO. In fact, our activities include a much
wider range of issues spanning from politics, security and economy to culture relations between the Czech Republic, respectively
Europe, and the United States.
For this purpose the Centre for Transatlantic Relations CEVRO Institute has organized conferences, seminars, workshops and produced analyses and policy recommendations for professionals.
The Centre is also going to publish outcomes of these researches
in media and scholarly journals.
Alexandr Vondra, Director,
Prague Centre for Transatlantic Relations
of the CEVRO Institute College (PCTR)

The Prague Centre for Transatlantic Relations of the CEVRO
Institute has cooperated and cooperates with these academic
institutions and non-governmental organizations:
Asociace pro mezinárodní otázky (AMO), Praha
Atlantic Council, Washington
Center for European Policy Analysis (CEPA),
Washington
Center for Transatlantic Relations (CTR), Washington
German Marshall Fund of the U.S., Brussels
Informační centrum o NATO, Jagello 2000, Praha
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií
FSS MU, Brno
McCain Institute for International Leadership,
Washington
Prague Security Studies Institute (PSSI), Praha
Středisko bezpečnostní politiky, CESES FSV UK, Praha

