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Global Go To Think Tank Index, který každoročně 
vydává Think Tanks and Civil Societies Program (TTCSP) 
Pennsylvánské univerzity, je celosvětový žebříček 
předních světových think-tanků. Index hodnotí 
celoroční práci think-tanků po celém světě a na základě 
několika kritérií poté sestavuje žebříčky jak dle regionů, tak 
také podle oblasti působení. 

Go To Think Tank Index analyzuje více než 6500 think 
tanků z celého světa, z čehož více než 700 je ze střední a 
východní Evropy. V této kategorii se náš institut umístil na 
2. místě, o jedno místo výše než v roce 2018. Tento 
výsledek umisťuje EUROPEUM už po třetí v řadě na 
první místo mezi nejlepšími českými think tanky.  

Vladimír Bartovic, ředitel Institutu pro evropskou 
politiku v reakci na zveřejnění výsledků řekl: „Nesmírně nás 
tento úspěch těší. Je oceněním tvrdé práce celého týmu 
EUROPEUM v pražské i bruselsé kanceláři. EUROPEUM 
v roce 2019 vydalo desítky analytických publikací, 
zorganizovalo více než 100 akcí  pro odbornou i širokou 

veřejnost a jeho výzkumníci se aktivně zapojovali do české 
i evropské debaty o budoucnosti Evropské unie.“ 

Prezentace výsledků letošního Go To Think Tank 
Indexu proběhla 30. ledna 2020 v New Yorku, Washingtonu 
D.C. a dále na více než 140 místech po celém světě včetně 
Prahy. 

Zůstaňte s námi v kontaktu i nadále a sledujte nás buď 
prostřednictvím našich webových stránek, Facebooku, 
Twitteru, Instagramu a LinkedInu. 

Umístění za rok 2019 ve všech kategoriích: 

• 2. místo v Top Think Tanks in Central and Eastern 
Europe  

• 50. místo v Top Foreign Policy and International 
Affairs  

• 109. místo v Top Defense and National Security 

• 119. místo v Top Think Tanks Worldwide (U.S. and 
non-U.S. 

• 123. místo Top Think Tanks Worldwide (Non-U.S.) 
 

 

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je neziskový, nepolitický a nezávislý think-tank zaměřený na evropskou integraci a soudržnost. 
Provádí výzkum, organizuje veřejné akce a vzdělávací aktivity a formuluje nové názory a doporučení ke zlepšení domácí a evropské politiky. 

Kontaktní osoba: Alexandr Lagazzi, komunikační manažer 
E-mail: alagazzi@europeum.org, mobil: +420 776 845 100 
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