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Prof. PhDr. Emil Aslan, Ph.D.
Studoval germanistiku a rusistiku na univerzitách v Moskvě
a Praze; je absolventem oborů Mezinárodní vztahy (Mgr.
& Ph.D.) na Institutu politologických studií FSV UK a právo
(Mgr.) na Humanitárním institutu Sankt-petěrburské státní
polytechnické univerzity. Díky stipendiu od Fulbrightovy
komise absolvoval v letech 2006-2007 roční výzkumný
pobyt na Kennedy School of Government, Harvard
University. V roce 2013 se habilitoval v oboru Mezinárodní
teritoriální studia na FSV UK.
Jeho současný výzkum se pohybuje na pomezí
politologie a sociologie: věnuje se zejména problematice
asymetrických a iregulérních konfliktů (povstalectví a
protipovstalectví; terorismus a protiterorismus; občanské
války a etnické konflikty) s akcentem na politickou
etnografii a mikrodynamiku ozbrojených konfliktů a skupin
(např. radikalizace, mobilizace; džihádistické skupiny;
sociokulturní aspekty násilí). Teritoriálně se zaměřuje
zejména na postsovětský prostor, vztahově rovněž na
Turecko a Írán.
Pod pseudonymem Souleimanov publikoval sedm
anglojazyčných monografií (vč. vydaných Palgrave
Macmillan a US Army War College); téměř 50 článků v
mezinárodních impaktovaných časopisech, vč. předních
v oboru politologie (World Politics, International Security,
Journal of Comparative Politics), bezpečnostních studií
(Security Studies, Terrorism and Political Violence,
Journal of Strategic Studies), areálových studií (PostSoviet Affairs, Europe-Asia Studies, Middle Eastern
Policy, Third World Quarterly, Problems of PostCommunism), etnických a migračních studií (Journal of
Ethnic and Migration Studies, Ethnicities); a desítky dalších
recenzovaných monografií, sborníků a článků v anglickém,
německém, francouzském a českém jazycích.
Vypracoval řadu vědeckých grantů a odborných analýz pro
GAČR, GAUK, NATO, ministerstva obrany a zahraničních
věcí ČR. Přednášel nebo se (jako “invited lecturer”)
zúčastnil kolem 30 workshopů a mezinárodních
konferencí, pořádaných Harvard University, Columbia
University, Georgetown University, Princeton University,
Johns Hopkins University, Boston University, DGAP, aj. Je
frekventovaným komentátorem mezinárodně-politických
událostí na ČT, Čro, RFE/RL, Voice of America, aj.

Institut politologických studií, Katedra bezpečnostních studií
telefon: 296 824 654
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email: emil.aslan@fsv.cuni.cz
kancelář: 305, Nové Butovice, Pekařská 16
konzultační hodiny: pátek 8:00-9:20, announce by email first
http://meet.google.com/hiz-tgvc-ayt
Přehled publikací
Vedené práce
Profil na Academia
Profil na Google Scholar
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