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Úvodní slovo
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Rok se sešel s rokem a já mohu opět s potě-
šením uvést výroční zprávu Ústavu meziná-
rodních vztahů (ÚMV), kterou nyní otevíráte. 
Dozvíte se v ní, čeho jsme společně v uplynu-
lém roce dosáhli při naplňování našich strate-
gických cílů, jimiž jsou vynikající akademický 
výzkum v oblasti mezinárodních vztahů, jeho 
překlad pro potřeby tvůrců české zahraniční 
politiky a rozšiřování horizontů veřejné deba-
ty o aktuálních tématech globální politiky.

Byť do životů nás všech citelně zasáhla 
pandemie COVID-19 a opatření k zmírnění 
šíření této záludné nemoci, základní diagnóza 
situace, v níž usilujeme tomuto poslání dostát, 
se nezměnila. Informační revoluce nadále otevírá 
možnosti emancipace jednotlivce na zbytnělých 
strukturách moci a ideologiích, jimiž jsou udržo-
vány. Zároveň umožňuje nové podoby účinné 
propagandy i přetrhávání přediva vazeb mezi 
politickými institucemi a společností zaséváním 
nezdravé nedůvěry v demokratickou politiku. 

Proti hrozbě lavinovitě šířených dezinformací 
povstává i moralizující diskurz jedné pravdy, jíž 
si lze osvojit použitím (správného) kritického 
myšlení. Doba však není jednoduše „postfak-
tická“. Fakta z definice nevznikají sama o sobě, 
ale byla a jsou vždy utvářena. „Pravdomluva“ 
– nebo chcete-li klasickým slovníkem parrhesia 
– o podstatných tématech, které hýbou naší 
společností, je složitá disciplína. Přitom je zákla-
dem demokratického, veřejný zájem sledujícího 
procesu utváření naší zahraniční politiky.

V podmínkách demokratizace vědění – vedoucí 
mj. k nebývalé pluralitě základních tvrzení 
o tom, co jest – a poklesu důvěry v tradiční 
mechanismy její produkce nemohou již spole-
čenskovědní výzkumné instituce předstírat, že 
jsou tiskárnami objektivních, široce sdílených 
pravd a fakt, jimiž lze porážet drzou, rozpínavou 
Lež. (Pokud navíc byly, v dobrém slova smyslu, 
zasaženy kritickou teorií, ani o to ostatně neu-
silují, protože by tak přispívaly k ideologickému 
uzavření prostoru pro otevřenou politickou 
diskusi a jeho nahrazení úsilím nikoliv o vyjasňo-
vání hodnot v dialogu, ale pouze jejich korekce.)

Instituce společenskovědního výzkumu v de-
mokratické společnosti nemohou být tvůrci 

a majiteli jediné pravdy. Proti povrchním zjedno-
dušením však mohou stavět hlubší porozumění, 
cit pro někdy nepatrné rozdíly – předpoklad 
zdravého politického úsudku – a být tak nikoliv 
vysílačem pravdy, ale spíš majákem pro ty, kdo 
pravdu (jednou provždy a bez ustání) hledají.

Základem pro jejich parrhesii, společensky 
angažovanou „pravdomluvu“, je od každoden-
ních politických bouří odvázaná, na poctivé 
metodě založená věda o společnosti. Metoda 
jako cesta k vědění samozřejmě taky není jen 
jedna. I společenští vědci uzavírají „ontologické 
sázky“ o tom, jak se to se světem má, aby 
vysvětlili nebo vyložili jeho části. Společenská 
věda – ostatně stejně jako ta přírodní – není 
potom souborem nevyvratitelných zákonitostí, 
ale pravidel a norem založených na konven-
cích a úsudcích. Neznamená to ovšem, že by 
nemělo smysl společně naplňovat představu 
o solidním výzkumu, který je systematický, v ši-
rokém slova smyslu kritický, poctivý a transpa-
rentní, otevřený kolektivnímu peer review jako 
korektivnímu mechanismu, jímž věda disponuje, 
a empirický. Výzkumu, který není realitou pod-
maněný, bera svět jako daný – a jen brousící 
kolečka strojů technokratického vládnutí, aby 
se točila hladčeji – a nepředstavitelný jinak; 
zároveň však není od reality odtržený.

Možností účinné parrhesie výzkumných 
pracovníků a pracovnic ÚMV, a zároveň závaz-
kem z této možnosti plynoucím, je propojení 
s Ministerstvem zahraničních věcí (MZV) ČR, 
otevírající prostor přispívat z expertních, nezávis-
lých, ale procesu znalých pozic k utváření naší 
zahraniční politiky. V podmínkách rostoucí kom-
plexity společenských systémů je dnes úspěšná 
taková politika, která dovede pružně kombinovat 
fáze utváření pravidel, analýzy jejich účinků a z ní 
vycházející politické diskuse o jejich úpravách. 
Zákonitě by proto měla posilovat i role nezávislé 
a zároveň prakticky relevantní expertizy založené 
na kultuře svobodného výzkumu a desetiletí 
pěstované odbornosti.

Neméně důležitým polem parrhesie je 
veřejná debata. Pro některé, třeba oxfordského 
futurologa Nicka Bostroma, je demokracie 
nepraktické uspořádání, protože společnosti 
neumožní vypořádat se s riziky budoucnosti. 
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Pokud však budeme rezignovat na zachování 
prostoru racionální komunikace, na demo-
kratický závazek k diskusi, dnes opouštěný 
i z některých pozic, které se prohlašují za 
liberální, výsledkem bude pouze znásobení 
účinků politiky vylučování – a za čas nezbude 
nic, z čeho by bylo možné něco vyloučit.

Pandemická krize, kterou právě prožíváme, 
dodává těmto úvahám s delším horizontem 
nový rozměr. Experti nesmí nahrazovat politiky. 
Systémy, které dokážou vědu a výzkum 
nejen podporovat z veřejných prostředků, ale 
i účinně propojovat s rozhodovacími procesy, 
se nyní nicméně ukazují jako adaptivnější. Tváří 
v tvář strukturálním změnám, z nichž mnohé 
budou výsledkem umocnění a urychlení trendů 
světové politiky, jež jsme mohli pozorovat již 
v minulosti (včetně deglobalizačních tendencí), 
význam účinné parrhesie nejen nepoklesne, 
ale – aspoň v otevřených, pluralitních a sebe-
vědomých společnostech, které z krize budou 
chtít vyjít posíleny – ještě poroste.

ÚMV vstupuje do nového roku se sloganem, 
který krátce a pádně vyjadřuje naše poslá-
ní: Expertise to Impact. Tímto posláním je 
říkat něco podstatného o společnosti, tedy, 
parrheticky, vytvářet o ní na vědecké meto-
dě založené poznání. Toto poznání by však 
nemělo zůstat samo o sobě, ale mělo by být 
společensky účinné: proto dopad. Slogan, kte-
rý jsme přijali, tak odráží roli ÚMV, která spočívá 
v propojování a překladu mezi světem poznání 
a světem politiky v širokém slova smyslu. 
Roli instituce společenskovědního výzkumu, 
jež je na principech uvedených výše vysoce 
praktická a z mého pohledu pro demokratickou 
politiku dnes mimořádně potřebná.

Při čtení následujících stránek uvidíte, jak se 
nám tuto roli dařilo sehrát v roce minulém. 
Naši výzkumníci a výzkumnice v něm publiko-
vali výsledky svého výzkumu ve špičkových 
oborových časopisech i renomovaných 
zahraničních nakladatelstvích. Zároveň získali 
dva nové projekty základního výzkumu pod-
pořené GA ČR a byla zahájena účast ve dvou 
mezinárodních konsorciích řešících evropské 
projekty Horizon 2020, které se zabývají 
vysoce relevantními tématy diferenciace 

v EU a kybernetické bezpečnosti. Na ÚMV 
byl rovněž otevřen nový výzkumný program 
institucionalizovaný v podobě Centra gover-
nance nových technologií (GET), zaměřený na 
společenské dopady klopotného vývoje na 
poli kybernetiky, umělé inteligence a vesmírné 
politiky na pozadí potřeby reformy multilate-
rálních institucí a úsilí české zahraniční politiky 
k účinnému multilateralismu přispívat. Pro 
MZV, další veřejné instituce i širokou veřejnost 
vznikla řada policy publikací včetně prvního 
dílu nové řady analýz české zahraniční politiky. 
Vedle tradičních vlajkových veřejných lodí, kon-
ferenčního programu jako Prague European 
Summit, Černínské bezpečnostní fórum nebo 
Mezinárodní sympozium české zahraniční 
politiky, uspořádal ÚMV i sérii dalších akcí 
a přednášek na témata hýbající mezinárodní 
politikou, od série diskusí na témata hybridních 
hrozeb po Patočkovy debaty ve spolupráci 
s vídeňským IWM – loni na nich vystoupili před-
ní evropští veřejní intelektuálové Ivan Krastev 
a Chantal Mouffe – nebo semináře, na kterých 
spolupracoval s novými partnery jako ECFR 
nebo European Leadership Network.

Ve svém působení usiluje ÚMV o propojení 
mezi světem poznání a politiky, ale také 
o dialektiku tradice a moderny. Expertiza s do-
padem, jež zde vzniká, vyrůstá na poctivých 
základech. Zároveň je vnímavá k současnému 
dění a proměnám světové politiky. Výrazem 
této dialektiky je i nový vizuální styl, který jsme 
přijali v loňském roce – a do kterého je, konec-
konců, oděna poprvé i tato výroční zpráva.

Vše, čeho jsme v minulém roce dosáhli, jsme 
dosáhli společně. Proto mi na tomto místě 
dovolte závěrem poděkovat všem kolegyním 
a kolegům za jejich nasazení, všem domácím 
i zahraničním partnerům za vynikající spolupráci 
a všem, kteří jste nám přáli, za Vaši podporu.

Přejte nám úspěch i nadále!

 
PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. (Cantab.) Ph.D 
(ředitel)
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Naše cíle a hlavní aktivity
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Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. (ÚMV), je 
nezávislá veřejná výzkumná instituce, která 
provádí výzkum v oblasti mezinárodních studií. 
Jejím zřizovatelem je Ministerstvo zahranič-
ních věcí České republiky (MZV ČR). Aktivity 
ÚMV jsou financovány z rozpočtu na vědu, 
výzkum a inovace České republiky, z příspěv-
ků MZV ČR, domácích a zahraničních projektů 
a z prodeje publikací.

Ústav mezinárodních vztahů vytváří spoj-
nici mezi akademickým světem, veřejností 
a mezinárodněpolitickou praxí. Ve své činnosti 
sledujeme tyto cíle:

❍ provádět a podporovat výzkum v oblasti 
mezinárodních studií; 
❍ napomáhat při formulaci a provádění 
zahraniční politiky České republiky; 
❍ zvyšovat povědomí a podporovat veřejnou 
debatu o mezinárodních vztazích

Výzkum 
 
Základní a aplikovaný výzkum a odborná pod-
pora v oblasti mezinárodních studií s širokým 
záběrem témat a teritorií.

Spolupráce a vzdělávání 
 
Spolupráce se zahraničními i domácími 
univerzitami, výzkumnými institucemi a think-
-tanky a jejich sítěmi, s orgány veřejné správy, 
institucemi Evropské unie a diplomatickými 
zastoupeními; vzdělávací činnost. 
 
Vztahy s veřejností 
 
Organizace mezinárodních konferencí, semi-
nářů, expertních diskusí, prezentací a propa-
gace výzkumu na sociálních sítích, v médiích 
a veřejná vystoupení.

Publikace 
 
Vydávání a distribuce knih, odborných časo-
pisů, policy paperů a policy briefů vlastním 
nakladatelstvím.

Knihovna 
 
Služby největší specializované veřejné knihovny 
v oblasti mezinárodních studií v České republice.
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Vedení a struktura
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Ing. Ivo Šrámek (do 1. 3. 2019) 
PhDr. Martin Povejšil (od 8. 3. 2019) 
Mgr. et Mgr. Linda Flanderová (do 1. 2. 2019)    
Mgr. et Mgr. Lucie Božková 
(od 1. 3. 2019 do 31. 8. 2019) 
Ing. Jiří Mach (od 1. 12. 2019) 
Mgr. David Král 
Ing. Josef Kreuter, CSc. 
Mgr. Šárka Kosíková 
Ing. Eva Matyášová 
Ing. Alena Kochová

Vedení Ředitel:     
Ředitel výzkumu:   
Ředitel/ka služeb:

PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. (Cantab.) Ph.D. 
Doc. PhDr. Emil Aslan, Ph.D. 
Mgr. et Mgr. Lucie Božková (do 31. 8. 2019) 
Ing. Jiří Mach (od 1. 9. 2019)

Dr. Anna Durnová, Ph.D.  
Prof. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D. 
Doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA., Ph.D. 
Doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D. 
Mgr. Jakub Dürr (do 28. 2. 2019) 
Aleš Chmelař MSc. (od 15. 4. 2019) 
Mgr. Jakub Eberle, Ph.D. 
Ing. Ondřej Horký-Hlucháň, Ph.D. 
Tomáš Profant, Ph.D. 
Dr. Jan Růžička 
Dr. Benjamin Tallis 
Doc. Ing. Štěpánka Zemanová, Ph.D.

Předsedkyně rady:               
Místopředseda rady:                        
Členové a členky rady:  

Předseda dozorčí rady:  
 
Místopředseda/kyně rady:                
 

Členové a členky 
dozorčí rady:

Orgány Rada Ústavu mezinárodních vztahů, v. v. i. 

Dozorčí rada Ústavu mezinárodních vztahů, v. v. i.
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❍ Ředitel    

Ondřej  D itrych

❍ Podpora výzkumu 

Veronika Sellnerová

❍ Projektový management 

Petr  Burda

❍ Centrum evropské  bezpečnosti 

Matúš Halás

❍ Centrum mezinárodního práva 

Veronika B ílková

❍ Centrum vztahů EU-As ie 

Rudolf Fürst

❍ Centrum energet ické  pol it iky 

Lukáš T ichý

❍ Centrum globální  pol it ické  ekonomie 

Daniel  Š itera

❍ Centrum evropské  integrace 

Petr  Kratochvíl

❍ Centrum governance nových technologi í  

N ikola Schmidt

❍ Mezinárodní  vztahy 

Tomáš Dopita

❍ New Perspect ives 

Benjamin Tall is

❍ Mezinárodní  pol it ika 

Tereza Soušková

❍ Ředitel  výzkumu  

Emil  Aslan

Organigram (31. 12. 2019)
V

ý
z
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m



15

❍ Sekretariát 

Alena Jakobcová

❍ Konferenční  servis 

Zdeňka Kyselová

❍ Nakladatelství 

Vladimír  Trojánek

❍ Knihovna 

Eva Husáková

❍ Personální  úsek 

Šárka Kos íková

❍ Ekonomický úsek 

Eva Matyášová

❍ Provozní  a  technický úsek 

Karel  Vacek

❍ Recepce 

Hana Blažková

❍ Special istka komunikace 

Michaela Ml íčková Jel ínková

❍ Ředitel  služeb 

J iř í  Mach

Organigram (31. 12. 2019)

Sl
u

ž
by
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výzkum
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❍ V průběhu roku 2019 byl výzkum ÚMV 
druhým rokem hodnocen podle Metodiky 
2017+. Ve čtvrtém čtvrtletí proběhlo tripartitní 
jednání, kterého se účastnili zástupci posky-
tovatele, tedy MZV ČR, RVVI a Odborných 
panelů. Závěrem tohoto jednání bylo ohod-
nocení ÚMV v rámci škálování výzkumných 
organizací. ÚMV byl ohodnocen známkou 
A, tedy nejlepší možnou. ÚMV pokračoval 
v naplňování cílů uvedených v dlouhodobé 
Koncepci rozvoje Ústavu mezinárodních 
vztahů na léta 2018–2022. Na pozici ředitele 
výzkumu působil nadále doc. PhDr. Emil 
Aslan, Ph.D. Zástupkyní ředitele výzkumu byla 
od 4. 2. 2019 Ing. Kristýna Kučerová, kterou 
po nástupu na mateřskou dovolenou k 1. 12. 
2019 vystřídal Mgr. Matúš Halás, Ph.D. Díky 
schválenému navýšení institucionální podpo-
ry ÚMV z rozpočtové kapitoly věda a výzkum 
proběhlo výběrové řízení, jehož výsledkem 
bylo přijetí 4 výzkumných pracovnic, které by 
na ÚMV měly nastoupit v roce 2020.

❍ Na ÚMV působilo 6 výzkumných center, 
ke konci roku vzniklo také nové Centrum 
governance nových technologií zajišťující nový 
výzkumný program v oblasti politických a so-
ciálních dopadů nových technologií s důrazem 
na kybernetický prostor, vesmír a umělou 
inteligenci. Výzkumná centra tematicky sdružují 
výzkumné pracovníky a pracovnice, přičemž 
tak dochází k většímu důrazu ÚMV na vybraná 
klíčová témata základního výzkumu, spojená 
mj. s prioritami aplikovaného výzkumu MZV ČR. 
Nadále pokračovala realizace výzkumu jak indi-
viduálního, tak kolaborativního např. prostřed-
nictvím projektů účelové podpory výzkumu.

❍ Byla zpřehledněna struktura výzkumného 
personálu a přesně definovány role a pozice jak 
kmenových výzkumných pracovníků, tak spolu-
pracovníků. Bylo stanoveno jednotné pojmoslo-
ví a podmínky pracovníků a pracovnic v různých 
kategoriích, stanoven mechanismus reportingu 
u nově přijímaného výzkumného personálu 
a u výzkumníků a výzkumnic podílejících se na 
řešení výzkumných projektů.

❍ ÚMV úspěšně vysoutěžil 2 významné projek-
ty základního výzkumu GA ČR, které budou ana-
lyzovat rámování migrantů, uprchlíků a žadatelů 

o azyl v období před migrační krizí EU, během 
ní i po jejím skončení v České republice a na 
Slovensku, resp. navrhovat nový rámec pro 
analýzu strategických problémů a nový model 
pro vytváření strategií bezpečnostního pro-
středí současnosti. A dále 1 projekt Norských 
fondů (Fond pro bilaterální vztahy) zaměřený 
na networking s cílem vybudovat platformu pro 
širší budoucí výzkumný projekt.

❍ Z akademických výstupů bylo pod hlavičkou 
ÚMV publikováno celkem 16 článků v časopi-
sech vedených v databázi Web of Science, 
včetně renomovaných titulů jako Energy Policy 
nebo Political Psychology, 2 články v časopi-
sech vedených v databázi Scopus a 3 další od-
borné recenzované články. Mezi výstupy ÚMV 
bylo rovněž 8 odborných monografií včetně 
knih v prestižních zahraničních nakladatelstvích 
jako Palgrave a Routledge a 10 knižních kapitol.

❍ ÚMV nadále potvrzuje mezinárodní dopad 
výzkumu svých pracovníků a pracovnic i skr-
ze citační ohlas v databázi Web of Science. 
Výsledky výzkumného týmu působícího na 
ÚMV v roce 2019 mají v této databázi celkem 
evidovaných 1174 citací (bez autocitací).

❍ V oblasti aplikovaného výzkumu na ÚMV 
vzniklo 15 policy paperů a 16 policy briefů 
(některé ve více jazykových mutacích), 4 
souhrnné výzkumné zprávy a řada dalších 
analýz a studií a podkladů pro veřejné insti-
tuce podílející se na tvorbě české zahraniční 
politiky, především pro MZV ČR. Za účelem 
naplňování ambice poskytovat včasnou 
a předmětnou politickou analýzu relevantních 
zahraničněpolitických témat byly přijaty nové 
Policy Publications Guidelines.

❍ V roce 2019 vniklo ve výzkumném oddělení 
také více než 200 mediálních příspěvků, ať už 
vlastních článků, rozhovorů nebo vystoupení 
v televizi a rozhlase. Výzkumní pracovníci 
a pracovnice přednesli 93 přednášek a kon-
ferenčních příspěvků, z toho 33 v zahraničí. 
(Přehled oblastí expertizy výzkumného týmu 
je součástí přílohy č. III.)   

❍ Výzkumní pracovníci a pracovnice ÚMV 
podnikli řadu zahraničních výzkumných pobytů 
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prohlubujících internacionalizaci zde realizova-
ného výzkumu, mj. díky zapojení do projektu 
OP VVV Podpora hraničního výzkumu na po-
mezí mezinárodních vztahů a dalších vědních 
oborů. Většina mobilit financovaných v rámci 
tohoto projektu OP VVV proběhla právě v roce 
2019. ÚMV rovněž uvítal 3 zahraniční kolegy 
a kolegyně na dočasných výzkumných poby-
tech. ÚMV pokračoval v aktivním zapojení do 
řady mezinárodních sítí. Své zástupce měl ne-
jen mezi řadovými členy, ale rovněž ve správ-
ních orgánech respektovaných asociací jako 
EADI, ESIL, IASGP nebo TEPSA. Doc. Veronika 
Bílková, vedoucí Centra mezinárodního práva, 
působila nadále na postu místopředsedkyně 
tzv. Benátské komise Rady Evropy.

❍ Výsledky výzkumu realizovaného na ÚMV 
mimo základní výzkum byly zprostředkovány 
rozhodovací sféře a širší veřejnosti ve spoluprá-
ci s nakladatelstvím a Konferenčním servisem. 
Podpora výzkumu byla realizována posíleným 
týmem působícím při výzkumném oddělení 
(během roku byla vytvořena pozice referentky 
výzkumného oddělení), podobně jako činností 
projektového manažera.
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Výzkumná centra

Posláním výzkumných center je zvyšovat 
potenciál špičkového základního a apliko-
vaného výzkumu v tematických oblastech 
své působnosti a dosahovat jeho vysoké 
společenské relevance účinnou vnější 
komunikací, posílit interakci na mikroúrovni 

výzkumných týmů, které centra tvoří, 
a zdůraznit prvek subsidiarity v řízení 
výzkumné organizace. Během roku 2019 
pokračovala činnost stávajících center 
a vzniklo jedno nové Centrum governance 
nových technologií (GET).

� Centrum 
evropské bezpečnosti 
(CEB)

CEB zkoumá bezpečnostní otázky týkající se 
Evropy, a to ze širokého interdisciplinárního 
hlediska – od konvenčních vojenských hrozeb 
až po novější témata, jakými jsou např. hybridní 
hrozby. Centrum podporuje jak klasický výzkum, 
tak více policy orientovanou práci a snaží se 
zastřešovat různorodé metodologické přístupy 
včetně diskurzivní a kritické analýzy. To se odráží 
ve velkém množství výstupů nejrůznějších formá-
tů, od komentářů v médiích přes policy papery až 
po akademické články. Stejnou pestrost vykazuje 
i charakter pořádaných akcí včetně podzimního 
Czernin Security Forum. 

Matúš Halás 
❍ vedoucí  centra 
 
Jan Daniel 
❍ výzkumný pracovník 
 
Elena Zhirukhina 
❍ výzkumná pracovnice  
 
Benjamin Tall is 
❍ seniorní  výzkumný pracovník 
 
Andreas Umland 
❍ seniorní  nerezidentní  výzkumník 
 
Mark Galeotti 
❍  seniorní  nerezidentní  výzkumník 
 
 

� Centrum 
mezinárodního práva 
(CMP)

CMP provádí výzkum v různých oblastech 
mezinárodního práva. Hlavní pozornost 
zaměřuje na lidská práva, mezinárodní 
humanitární právo, mezinárodní trestní 
právo, použití síly, boj proti terorismu a teorii 
mezinárodního práva. CMP sleduje a ana-
lyzuje i další oblasti mezinárodního práva. 
Výstupem činnosti Centra jsou jak odborné 
publikace, tak politicky orientované studie. 
Studie by měly pomáhat MZV ČR formulovat 
jeho právní pozice. Tyto studie mají rovněž 
poskytnout informace o mezinárodním právu 
veřejnosti a médiím.

Veronika B ílková 
❍ vedoucí  centra 
 
Br íd  N í  Ghráinne 
❍ seniorní  výzkumná pracovnice 
 
Jan Lhotský 
❍ seniorní  výzkumný pracovník 
 
Miroslav Tůma 
❍ seniorní  spolupracovník
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� Centrum 
vztahů EU–Asie 
 
 
Centrum se zaměřuje na asijský kontinent 
kromě Blízkého východu. Jeho cílem je 
dále rozvíjet český a evropský akademický 
výzkum v oblasti asijských studií s ohledem 
na evropské, a především EU perspektivy. 
Centrum podporuje původní výzkum, který 
se zabývá nejdůležitějšími asijskými otázkami 
v globálním i regionálním kontextu; jedná 
se především o politickou, bezpečnostní 
a ekonomickou agendu. Dosud nejvýrazněj-
šími výzkumnými tématy jsou Čína v Evropě 
a postkomunistické členské státy EU versus 
Asie. Cílem Centra je rozvíjet další pracovní 
kontakty s evropskými a asijskými partnery.

Rudolf Fürst 
❍ vedoucí  centra 
 
Jan Hornát 
❍ výzkumný pracovník 
 
Al ica Kizeková 
❍ seniorní  výzkumná pracovnice 
 
Miroslav Nožina 

❍ seniorní  výzkumný pracovník

� Centrum 
energetické politiky 
(CEP) 
 
Primárním cílem CEP je průběžně monitoro-
vat a analyzovat vnější dimenzi energetické 
politiky a bezpečnosti EU vůči stávajícím a po-
tenciálním dodavatelům v regionu Blízkého 
východu a severní Afriky (MENA), subsaharské 
Afriky, vybraných zemí Asie, Severní Ameriky 
a Latinské Ameriky. V rámci těchto vnějších 
energetických vztahů EU se CEP zároveň za-
měřuje na identifikaci hlavních energetických 
otázek, které přispívají či naopak brání rozvoji 
vzájemné energetické spolupráce. CEP se 
dále zabývá monitorováním a analýzou pro-
blematiky vnitřní dimenze energetické politiky 
a bezpečnosti EU a zvolených regionů.

Lukáš T ichý 
❍ vedoucí  centra 
 
Jan E ichler 
❍ seniorní  výzkumný pracovník 
 
Jan Mazač 
❍ juniorní  spolupracovník 
 
N ikita Odintsov 
❍ př idružený výzkumný pracovník 
 
Zbyněk Dubský 

❍ př idružený výzkumný pracovník
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� Centrum 
globální politické ekonomie  
(CGPE)

Cílem CGPE je zkoumání vzájemného provázá-
ní politické a ekonomické moci v mezinárod-
ních vztazích, jehož pochopení je klíčové pro 
strategické rozhodování státních i nestátních 
aktérů v současném globalizovaném světě. 
Činnost centra probíhá ve dvou souvisejících 
rovinách mezinárodní politické ekonomie 
a globální spravedlnosti s ohledem ke gende-
rovým otázkám. Obě roviny se centrum snaží 
realizovat nejen spoluprací se státní správou 
nebo občanskou společností, ale také kritic-
kými příspěvky do veřejné diskuse o směřo-
vání současné globální politiky a ekonomiky.

Daniel  Š itera 
❍ vedoucí  centra 
 
Tomáš Dopita 
❍ výzkumný pracovník 
 
Zuzana Fellegi 
❍  výzkumná pracovnice 
 
Ondřej  Horký-HlucháŇ 
❍ seniorní  výzkumný pracovník 
 
Míla O’Sull ivan 
❍ juniorní  výzkumná pracovnice 
 
Tomáš Profant 
❍ výzkumný pracovník 
 
Tomáš Doležal 
❍ př idružený výzkumný pracovník 
 
Anna Lukešová 

❍ př idružená výzkumná pracovnice

� Centrum 
evropské integrace 
(CEI)

CEI zkoumá procesy, instituce a aktéry evrop-
ské politiky, se zvláštním důrazem na otázky 
evropské integrace. Evropskou politiku chápe 
jako komplexní a diferencované pole, v němž se 
pohybují a střetávají zájmy nadnárodních insti-
tucí, států, regionů, korporací i celé řady dalších 
nestátních aktérů. Ke studiu těchto interakcí 
přistupuje z interdisciplinárního pohledu, který 
propojuje tradiční přístupy evropských studií, 
politologie a mezinárodních vztahů se studiem 
širších historických, sociálních a kulturních 
kontextů. Aktivity CEI jsou založeny na třech 
pilířích. Prvním z nich je základní výzkum, který 
probíhá nejen na národní úrovni, ale i v rámci 
mezinárodních konsorcií, např. Horizon 2020 
a Erasmus+ Jean Monnet 17 Networks. Právě 
důraz na teoreticky a metodologicky podlože-
ný excelentní výzkum odlišuje CEI od dalších 
podobných pracovišť. Druhým pilířem je 
aplikovaný výzkum, v jehož rámci CEI poskytuje 
konzultace a policy advice českým i evrop-
ským veřejným institucím. Třetím pilířem je pak 
veřejná debata o evropské politice, do které 
tým CEI přispívá mediálními výstupy, participací 
v debatách a vystoupeními na konferencích. 
Vlajkovou lodí CEI je každoroční mezinárodní 
konference Prague European Summit.

Petr  Kratochvíl 
❍ vedoucí  centra 
 
Jan Kovář 
❍ seniorní  výzkumný pracovník 
 
Jakub Eberle 
❍ výzkumný pracovník 
 
Vladimír  Handl 

❍ seniorní  spolupracovník
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� Centrum governance 
nových technologií  
(GET)

Cílem GET je zkoumání vztahu technologií 
a mezinárodní politiky z interdisciplinárního 
hlediska, od teorie mezinárodních vztahů, 
filozofie, sociologie po interakci s mezinárod-
ním právem. Mezi klíčová témata výzkumu se 
nyní řadí kybernetická a vesmírná bezpečnost 
s důrazem na témata planetární obrany, těžby 
asteroidů a využití výkonových laserů pro 
řadu vesmírných aplikací od úklidu oběžné 
dráhy po zlomové projekty mezihvězdného 
cestování. Centrum se zabývá aktivitami od 
základního výzkumu po policy orientovanou 
práci (např. formulace vzniku mezinárodního 
bezpečnostního režimu pro mírové užití lase-
rové technologie ve vesmíru). Jeho členové 
o své činnosti pravidelně informují veřejnost 
v mediálním prostoru, pořádají veřejná 
setkání, organizují mezinárodní workshopy, 
kde se prolíná vývoj technologií a politická 
věda, publikují policy papery nebo vystupují 
jako experti vedle diplomatických misí v OSN 
a jiných mezinárodních organizací.

Nikola Schmidt 
❍ vedoucí  centra 
 
Mart in  Švec 
❍ seniorní  spolupracovník 
 
N icol Svárovská 

❍ př idružená výzkumná pracovnice
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Akademické publikace

V roce 2019 byly publikovány odborné stati mj. 
také v oborově velmi významných odborných 
časopisech s vysokým Article Influence Score 
(AIS) indikátorem jako např. Energy Policy, 
Political Psychology, Globalizations, Journal 
of European Intergration, Energy Strategy 
Reviews nebo International Journal of Critical 
Infrastructure Protection.

Byly vydány rovněž monografie z pera 
výzkumných pracovníků a pracovnic 
v oborově významných nakladatelstvích 
Palgrave (výstup z ukončeného projektu 
GA ČR Globální prohibiční režimy: Rozvoj 
teorie a empirická analýza) a Routledge. 
Ucelený přehled publikací a výstupů je 
uveden v pří loze č. I, níže je uveden pouze 
stručný přehled počtů jednotlivých typů 
akademických publikací.

Publikační výsledky výzkumných pracov-
níků a pracovnic ÚMV jsou často citovány 
v předních odborných publikacích. Výsledky 
výzkumného týmu působícího na ÚMV v roce 
2019 tak mají bez autocitací celkem 1174 cita-
cí evidovaných v databázi Web of Science.

Výzkumníci a výzkumnice ÚMV jsou také 
žádanými recenzenty rukopisů v mezinárod-
ních odborných časopisech. V roce 2019 se 
jednalo mj. o oborově respektovaná periodika 
Review of International Studies, Journal of 
International Relations and Development, 
International Political Sociology, Asia-Europe 
Journal, Bulletin of Geography, Journal of 
Common Market Studies a další.

Lukáš Tichý byl společně Petrem 
Kratochvílem hostujícím editorem speciálního 
čísla Energy Policy na téma „Energy Security 
and Policies of the V4 Countries: Between 
the West and Russia“. Petr Kratochvíl působí 
společně spolu s Xymenou Kurowskou 
jako editor knižní řady Central and Eastern 
European Perspectives on International 
Relations (CEEISA book series) nakladatelství 
Palgrave/Springer. I další naši výzkumníci 
jsou členy mezinárodních i českých edičních 
rad. Například Ondřej Horký-Hlucháň je 
členem redakční rady časopisu Development 
Environment and Foresight, Veronika Bílková 
působí v Scientific Advisory Board časo-
pisu European Journal of International Law 
a Miroslav Nožina je členem redakční rady 
Drugs and Forensics Bulletin NPC.

⌄ Druh výsledku ⌄ Počet výsledků  
   v   roce 2019

⌄  Počet výsledků  
   v   roce 2018

Stať v   časopise  vedeném 
v  databázi  Web of Sc ience

16 16

Stať v   časopisu vedeném v  databázi  Scopus 2 3

Dalš í  odborné recenzované články 3 3

Odborné monografie 8 3

Knižní  kap itoly 10 10
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Policy výstupy

Základní akademický výzkum je na ÚMV z jeho 
povahy resortní výzkumné instituce rovněž 
překládán a prostředkován MZV ČR a dalším 
relevantním veřejným institucím podílejícím se 
na tvorbě a realizaci české zahraniční politiky 
formou cíleného policy výzkumu. Výzkumný 
tým ÚMV si, spolu s přidruženými a hostujícími 
pracovníky, za rok 2019 připsal autorství či 
spoluautorství 15 policy paperů a 16 policy 
briefů, resp. mezinárodněprávních reflexí.

Policy výstupy byly výsledky probíhajících 
projektů a zčásti také přispívaly k budování 
znalostní základny u aktuálních témat zahra-
niční a mezinárodní politiky. V obou případech 
odpovídaly na výzkumné priority MZV ČR ob-
sažené v jeho koncepci (Koncepce výzkumu 
MZV na období 2017–2021) a obecně se dotý-
kaly témat vyzdvižených v Koncepci zahranič-
ní politiky ČR i krátko- a střednědobých priorit 
jejího výzkumu schválených Vědeckou radou 
MZV ČR. Mezinárodněprávní reflexe byly pro 
větší dosah zpravidla vydávány jak v českém, 
tak anglickém jazyce. Kromě toho, že byly 
policy výstupy komunikovány MZV ČR a čás-
tečně rovněž širší veřejnosti, byly podrobeny 
i odborné diskusi na workshopech a kulatých 
stolech, které ÚMV pravidelně pořádal.

Z důvodu naplňování ambice účinně poskyto-
vat relevantní politickou analýzu v relevantních 
oblastech zahraniční politiky a nabízet srozu-
mitelnou znalostní základnu pro kompetentní 
a citlivou veřejnou politiku byly také přijaty 
nové Policy Publications Guidelines.

Výzkumné projekty 

V roce 2019 došlo opět k navýšení množství 
řešených projektů účelové podpory vý-
zkumu. Jednalo se celkem o 20 národních 
a mezinárodních výzkumných projektů, mezi 
které patřilo 5 projektů základního výzkumu 
financovaných Grantovou agenturou České 
republiky (GA ČR). Tématem těchto projektů 
GA ČR jsou alternativní ekonomické diskurzy 
v ČR a na Slovensku, lidská práva, energetic-
ká bezpečnost, geopolitika katolické církve 
a bezpečnost a hrozba hybridních válek. První 
3 projekty GA ČR vstoupily již do druhého 
roku řešení a výsledkem jejich realizace je 
řada publikovaných výsledků (v podobě 
odborné publikace a několika impaktovaných 
a recenzovaných článků). Zbývající 2 projekty 
jsou v prvním roce řešení, nicméně autoři 
projektu zabývající se tématem bezpečnosti 
a hybridních hrozeb mají za sebou význam-
ný úspěch v podobě publikování článku 
v časopise Political Psychology, který je 
veden v databázi Web of Science a řadí se 
mezi nejprestižnější časopisy v rámci prvního 
kvartilu ve FORD oborech Political science 
a Psychology and cognitive sciences.

V oblasti aplikovaného výzkumu byly řešeny 
3 víceleté projekty Technologické agentu-
ry České republiky (TA ČR) ve spolupráci 
s Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy 
v Praze (FSV UK) v rámci 1. soutěže programu 
TA ČR ÉTA. První z těchto víceletých pro-
jektů, ve kterém je ÚMV hlavním řešitelem, 
vstoupil do druhého roku řešení, a i nadále 
se soustředil na analýzu současné migrace 
do Evropy a jejího okolí a souvisejících jevů, 
včetně potenciálních doprovodných bezpeč-
nostních hrozeb. Mezi výstupy tohoto projektu 
za uplynulý rok řešení se řadí 1 odborná pub-
likace, 4 policy papery a 1 policy brief. Druhý 
z projektů, vedený FSV UK, se ve druhém roce 
řešení tematicky zaměřoval na efektivní využití 
členství v klíčových mezinárodních organiza-
cích. Jeho výstupem byla řada dílčích analýz 
a doporučení určených pro potřeby MZV ČR 
a výzkumná zpráva komplexně analyzující 
současnou praxi České republiky při prosazo-
vání svých občanů v mezinárodních organiza-
cích. Třetím v pořadí, a z hlediska ÚMV nově 
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zahájeným, je projekt zabývající se politikou 
obrany planety, která je dalším důležitým 
tématem stimulujícím vznik nové pozice 
zahraniční politiky státu s cí lem prohloubit 
kooperativní bezpečnost na globální úrovni. 
Aplikačními garanty a uživateli výsledků 
těchto projektů jsou MZV ČR, Úřad vlády 
České republiky a Ministerstvo dopravy ČR.

V rámci programu veřejných zakázek v apli-
kovaném výzkumu a inovacích pro potřeby 
státní správy TA ČR BETA 2 bylo ukončeno 
řešení projektu Vývoj a pilotní ověření metod 
pravidelného komplexního hodnocení 
české zahraniční politiky, jehož závěrečným 
výstupem byla Metodika provádění pravidel-
ných analýz české zahraniční politiky pomocí 
nové konceptuální matice (výstup typu „O“), 
která byla určena pro potřeby MZV ČR. Do 
druhé poloviny řešení vstoupil projekt také 
podpořený z programu TA ČR BETA 2, který 
řeší problematiku Vyhodnocení možných 
variant budoucího vývoje evropské integrace 
a který přinesl řadu kratších i delších analýz 
v podobě policy briefů, policy paperů a 2 
výzkumné souhrnné zprávy. V rámci progra-
mu TA ČR BETA 2 bylo také zahájeno řešení 
projektu Aktuální výzvy mezinárodního práva, 
jehož řešitelský tým za první rok implementa-
ce vytvořil výstupy v podobě 15 policy briefů 
a 5 policy paperů.

Velkým úspěchem je zahájení realizace 2 mul-
tikonsorciálních projektů v rámci programu 
H2020. Prvním je EU IDEA (EU Integration 
and Differentiation for Effectiveness and 
Accountability) vedený italským institutem 
Instituti Affari Internazionale (IAI). Druhým 
je SIMARGL (Secure Intelligent Methods 
for Advanced RecoGnition of malware and 
stegomalware), v jehož čele stojí německá 
University of Hagen. Pokračovala rovněž 
realizace projektu mezinárodních mobilit 
financovaného z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), v rámci 
kterého absolvovalo 6 výzkumných pracovní-
ků výzkumný pobyt v zahraničí a navázalo tak 
spolupráci s místními univerzitami a výzkum-
nými instituty. 90 % realizovaných mobilit bylo 
v roce 2019 ukončeno návratovou fází prová-
děnou na domovském pracovišti na ÚMV, při 

které došlo k přenosu získaných zahraničních 
zkušeností do domácího výzkumného 
prostředí. Poslední z mobilit bude ukončena 
v polovině následujícího roku.

Aktivní byl ÚMV i v mezinárodních projektech. 
Mezi nejvýznamnější patřil projekt aplikova-
ného výzkumu visegrádské spolupráce Think 
Visegrad (v jehož rámci se ÚMV podílel jak 
na tvorbě dlouhodobých, tak i krátkodobých 
analýz), dále projekt Erasmus+ zaměřený na 
síťování a internacionalizaci výzkumu a v ne-
poslední řadě i projekt nazvaný Common 
Fear Factors in Foreign Policy (COMFEAR), 
financovaný z Norských fondů v rámci 
bilaterální spolupráce mezi českou a norskou 
stranou (Norským institutem pro studia mezi-
národních vztahů, NUPI), jenž se zaměřuje na 
společné faktory strachu, které mají vliv na 
zahraniční politiku obou zemí.

V rámci projektů zaměřených na networking 
a pořádání konferencí se i v roce 2019 poda-
řilo ÚMV získat grant NATO Public Diplomacy 
Division (NATO PDD) za účelem uspořádání 
konference Czernin Security Forum 2019, 
která se i v roce 2019 konala ve spolupráci 
s MZV ČR a Friedrich-Ebert-Stiftung v Praze. 
Také se podařilo získat finanční podporu pro 
2 významné mezinárodní konference: Prague 
European Summit a Sympozium „Česká 
zahraniční politika“ z projektů vyhlašovaných 
Odborem zahraničněpolitických analýz 
a plánování MZV ČR.
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◩ V roce 2019 byly řešeny tyto projekty:

⌄ P o s k y tovat e l ⌄  N á z e v p r o j e k t u ⌄ D o b a ř e š e n í

G A Č R V n i t ř n í  a   v n ě j š í  d i m e n z e a k t é r s t v í  E U 
v   e n e r g e t i c k ýc h v z ta z í c h v ů č i  R u s k u 
a   a lt e r n at i v n í m d o davat e lů m 

o d 1 .  1 .  2 0 18 
d o 3 1 .  12 .  2 0 2 0

G A Č R L i d s k á p r áva s ta r š í c h o s o b o d 1 .  1 .  2 0 18 
d o 3 1 .  12 .  2 0 2 0

G A Č R S t ř e d o p r o u d ov é a   a lt e r n at i v n í 
e ko n o m i c k é d i s k u r z y v   Č e s k u 
a   n a S lov e n s k u

o d 1 .  1 .  2 0 18 
d o 3 1 .  12 .  2 0 2 0

G A Č R G e o p o l i t i k a  k ato l i c k é  c í r k v e O D 1 .  1 .  2 0 19 
D O 3 1 .  12 .  2 0 2 1

G A Č R P r o m ě n a b e z p e č n o s t i  v   d o b ě 
n e j i s tot y:  p o c h o p e n í  v z e s t u p u 
h y b r i d n í  vá l k y v   Č e s k é  r e p u b l i c e

O D 1 .  1 .  2 0 19 
D O 3 1 .  12 .  2 0 2 1

TA Č R  É TA M i g r ac e z   o b l a s t i  B l í z k é h o v ýc h o d u , 
s u b s a h a r s k é  A f r i k y  a   A s i e :  g e o p o l i t i c k é 
a   b e z p e č n o s t n í  s o u v i s lo s t i , 
d ů s l e d k y a   d o p o r u č e n í  p r o Č R

O D 1 .  2 .  2 0 18 
D O 3 1 .  1 .  2 0 2 2

TA Č R  É TA Z v yšován í person áln í ho z astou pen í České 
r epu bli k y v m ezin árodn ích organ iz acích

O D 1 .  2 .  2 0 18 
D O 3 1 .  7.  2 0 2 0

TA Č R  É TA M u lti d isci plin ár n í an alý z a obr any pl an et y 
př ed astero i dy jako klíčové n árodn í 
polit i k y z aj išťuj ící m í rov ý roz voj 
a prosper itu li dst va n a Zem i i  ve vesm í ru

O D 15 .  7.  2 0 19 
D O 3 1 .  1 .  2 0 2 1

TA Č R  B E TA 2 V ý vo j a   p i lot n í  ov ě ř e n í  m e to d 
p r av i d e l n é h o ko m p l e x n í h o  h o d n o c e n í 
č e s k é  z a h r a n i č n í  p o l i t i k y 

O D 16 .  1 0 .  2 0 17 
D O 3 1 .  3 .  2 0 19

TA Č R  B E TA 2 V y h o d n o c e n í  m ož n ýc h va r i a n t 
b u d o u c í h o v ý vo j e e v r o p s k é  i n t e g r ac e

O D 1 .  9.  2 0 18 
D O 3 1 .  8 .  2 0 2 0

TA Č R  B E TA 2 A k t uá l n í  v ý z v y  m e z i n á r o d n í h o  p r áva O D 1 .  1 .  2 0 19 
D O 3 0 .  6 .  2 0 2 0

M Š M T (O P V V V ) P o d p o r a  h r a n i č n í h o v ý z k u m u n a 
p o m e z í  m e z i n á r o d n í c h v z ta h ů 
a  da l š í c h  v ě d n í c h  o b o r ů  ( M o b i l i ta )

O D 1 .  7.  2 0 18 
D O 3 1 .  5 .  2 0 2 0

H o r i zo n 2 0 2 0 EU Integ r ation an d D i ffer entiation for 
Effectiven ess an d Accountabi lit y (EU I DEA )

O D 1 .  1 .  2 0 19 
D O 3 1 .  12 .  2 0 2 1

H o r i zo n 2 0 2 0 S e cu r e I n t e l l i g e n t M e t h o d s f o r 
A dva n c e d R e co G n i t i o n o f m a lwa r e 
a n d s t e g o m a lwa r e (S I M A R G L )

O D 1 .  5 .  2 0 19 
D O 3 0 .  4 .  2 0 2 2

Co m m o n F e a r 
Fac to r s i n  F o r e i g n 
P o l i c y (CO M F E A R )

F o n dy E H P a   N o r s k a ,  F o n d 
p r o b i l at e r á l n í  v z ta h y

O D 2 0 .  9.  2 0 19 
D O 2 0 .  2 .  2 0 2 0
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T h i n k V i s e g r a d V4 T h i n k Ta n k P l at f o r m O D 1 .  1 .  2 0 19 
D O 3 1 .  12 .  2 0 19

E r a s m u s+ 
(J e a n  M o n e t )

Towa r d s a   C i t i z e n ’ s   U n i o n O D 1 .  9.  2 0 17 
D O 3 1 .  8 .  2 0 2 0

Výzkumné pobyty

Internacionalizace ÚMV je podporována i vý-
zkumnými pobyty, a to jak výjezdy pracovníků 
ÚMV do zahraničí, tak i pobyty zahraničních 
pracovníků na ÚMV. V rámci výzvy MŠMT 
z Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělání (OP VVV) ÚMV realizoval projekt 
Podpora hraničního výzkumu  na pomezí me-
zinárodních vztahů a dalších vědních oborů. 
V návaznosti na mobility v roce 2019 Jakub 
Eberle v rámci tohoto projektu hostoval na 
Otto-Suhr-Institute for Political Science, Freie 
Universität Berlin, zatímco Ondřej Horký-
Hlucháň jako své působiště zvolil International 
Institute of Social Studies, Erasmus University 
Rotterdam v Nizozemsku. Tomáš Dopita 
vycestoval na University of Graz, The Centre 
for Southeast European Studies, zatímco 
profesor Petr Kratochvíl získal hostující pozici 
ve výzkumném centru CEMAS na Sapienza 
Università di Roma. Benjamin Tallis působil při 
ANCB – The Aedes Metropolitan Laboratory, 
Berlin, a Miroslav Nožina využil tohoto pro-
jektu k výzkumu v Thajsku díky působení na 
École française d‘Extrême-Orient (EFEO).

V roce 2019 ÚMV též poskytl hostující pozici 
2 zahraničním výzkumníkům. Na ÚMV s pod-
porou Department of Global Political Studies, 
Malmö University, a Royal Swedish Academy 
of Letters, History and Antiquities působil 
Christofer Berglund z Malmö University 
a v rámci programu Think Visegrad hostující 
výzkumník Eoin Micheál McNamara z eston-
ské University of Tartu.
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Partnerská spolupráce



29

Národní spolupráce

Pracovníci a pracovnice ÚMV úzce spolupra-
cují s MZV ČR a jednotlivými odbory minis-
terstva formou projektů účelové podpory 
a policy analýz i neformálních ad hoc konzul-
tací a briefingů. Tímto způsobem spolupra-
cují i s dalšími veřejnými institucemi, např. 
Úřadem vlády ČR. Jsou též členy a členkami 
řady vědeckých a oborových rad českých 
univerzit. Přítomni jsou i v dalších radách 
a výborech, např. ředitel ÚMV Ondřej Ditrych 
je členem Vědecké rady MZV ČR, oborového 
panelu č. 5 Společenské vědy RVVI a exter-
ním členem rady Orientálního ústavu AV ČR. 
Veronika Bílková je členkou výboru České 
společnosti pro mezinárodní právo, Ondřej 
Horký-Hlucháň je členem Výboru pro koor-
dinaci pozic ČR k udržitelnému rozvoji Rady 
vlády pro udržitelný rozvoj, Rudolf Fürst byl 
externím členem Výzkumného a poradního 
sboru EU-ČLR při Evropské komisi. ÚMV je 
rovněž členem Českého fóra pro rozvo-
jovou spolupráci (FoRS). Svoji expertizu 
využívají pracovníci a pracovnice i jako 
odborní recenzenti a hodnotitelé, mj. i jako 
hodnotitelé v rámci vzdáleného hodnocení 
M17+ nebo v dalších odborných hodnoticích 
orgánech grantových agentur.

ÚMV byl také v minulém roce zařazen mezi 
nestátní subjekty podílející se na reprezen-
taci ČR v zahraničí v aktualizované vládní 
Koncepci jednotné zahraniční prezentace 
České republiky. (Kromě ÚMV je jedi-
nou zde zmíněnou výzkumnou institucí 
Akademie věd ČR.) Zástupce ÚMV tak za-
sedne v pracovní skupině Česká republika: 
Člen mezinárodního společenství Komise 
pro jednotnou zahraniční prezentaci.

Důležitá jsou i členství pracovnic a pracov-
níků v genderově tematických institucích, 
orgánech a radách, např. Míla O’Sullivan je 
členkou Výboru pro institucionální zabezpe-
čení rovnosti žen a mužů pod Radou vlády 
pro rovnost žen a mužů. Zuzana Fellegi 
byla členkou Pracovní skupiny pro změnu 
Národního kontaktního centra pro gender 
a vědu, Genderové expertní komory ČR a The 
ECPR Standing Group on Gender and Politics. 

Ondřej Horký-Hlucháň se stal ambasadorem 
kampaně „Ženy jsou“, která je organizována 
Asociací pro mezinárodní otázky.

Mezinárodní spolupráce

ÚMV i v roce 2019 dále posiloval trend inter-
nacionalizace a kladl důraz na zapojení do 
mezinárodních sítí a projektů, navazoval nová 
partnerství a pokračoval ve spolupráci se 
zahraničními partnery. S Norským institutem 
pro studia mezinárodních vztahů ÚMV reali-
zoval v rámci Norských fondů na bilaterální 
spolupráce projekt s názvem Common 
Fear Factors in Foreign Policy, který vyústil 
v projektovou žádost navazujícího projektu 
v rámci programu TA ČR KAPPA. Pokračovala 
také spolupráce s vídeňským Institutem 
věd o člověku (IWM), jejímž výsledkem bylo 
společné uspořádání dvou Patočka Debates 
za účasti Ivana Krasteva a Chantal Mouffe. 
V rámci konference 11. Sympozium „Česká 
zahraniční politika“ byla realizována spoluprá-
ce s Velvyslanectvím Australského společen-
ství ve Varšavě, Velvyslanectvím Norského 
království v Praze, Velvyslanectvím Slovenské 
republiky v Praze, Velvyslanectvím Spojeného 
království Velké Británie a Severního Irska 
v Praze, Chatham House a Sinofon. ÚMV se 
dále podílel na organizaci uzavřených akcí 
ve spolupráci s ECFR a European Leadership 
Network, jakož i druhého ročníku Česko-
ruského diskusního fóra spolu s ruským 
Státním institutem mezinárodních vztahů 
v Moskvě (MGIMO) a dalších mezinárodních 
fór ve spolupráci s MZV ČR včetně Česko-
slovenského fóra, Česko-francouzského 
fóra, Česko-izraelského fóra a nově též 
inauguračního ročníku Česko-izraelského 
inovačního fóra zaměřeného na nové 
technologie ve spolupráci s CzechInvestem, 
Česko-izraelskou smíšenou obchodní komo-
rou, Českým institutem informatiky, robotiky 
a kybernetiky a IOCB Tech.

Na úrovni jednotlivých výzkumných pra-
covníků a pracovnic pokračovalo působení 
Benjamina Tallise v European International 
Studies Association (EISA). B. Tallis byl 
i spolukoordinátorem druhé největší sekce 
na prestižní 13th Pan-European Conference 
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on International Relations v Sofii. Jakub 
Eberle pokračoval v činnosti jako volený člen 
výkonného výboru International Association 
for the Study of German Politics (IASGP). Petr 
Kratochvíl byl členem rady Trans European 
Policy Studies Association, Veronika Bílková 
působí jako generální tajemnice Evropské 
společnosti pro mezinárodní právo (ESIL) 
a Matúš Halás je členem Security Expert 
Pool v The European Centre of Excellence for 
Countering Hybrid Threats (Hybrid CoE).

Think Visegrad

ÚMV je členem platformy think-tanků Think 
Visegrad – V4 Think Tank Platform, která vede 
dialog o otázkách strategického regionálního 
významu. Jejím cílem je analyzovat klíčová 
témata Visegrádské skupiny (V4), České 
republiky, Maďarska, Polska a Slovenska, 
a poskytovat doporučení vládám zemí V4, 
předsednictví této skupiny a Mezinárodnímu 
visegrádskému fondu. Českou republiku 
zastupují dvě organizace: Ústav mezinárod-
ních vztahů a EUROPEUM. V květnu platfor-
ma organizovala na Slovensku konferenci 
Cooperation between V4 and the Western 
Balkans – what role for think tanks? a v září 
ÚMV zapojil platformu do 11. Mezinárodního 
sympozia o české zahraniční politice.

Pracovníci ÚMV byli též hlavními autory 2 krát-
kodobých studií, spoluautory 2 krátkodobých 
a 2 dlouhodobých studií. Alica Kizeková se 
zúčastnila týdenního fellowshipu v Bruselu 
a vypracovala policy paper na téma The 
European Union in Central Asia: Balancing 
Competing Actors and Opportunities for the 
V4 Countries. Skrze Think Visegrad Fellowship 
hostoval na ÚMV během letních měsíců Eoin 
Micheál McNamara z estonské University of 
Tartu, který zpracoval policy paper Facilitation 
or Complication? The Visegrád Four and the 
Security of NATO’s „Eastern Flank”.
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Nadace Anny Lindh

ÚMV působil nadále jako národní koordinátor 
Nadace Anny Lindh, mezinárodní organizace 
sdružující 42 zemí Evropy a jižního a východ-
ního Středomoří, která podporuje mezikul-
turní dialog napříč občanskou společností, 
a to zejména v době rostoucí nedůvěry 
a polarizace společnosti. Cílem nadace je 
rozšiřovat spolupráci a rozvíjet dialog a při-
spět tak k lepšímu vzájemnému porozumění, 
důvěře a respektu, bezpečí a míru v regionu 
a ve světě. Nadace je největší sítí organizací 
občanské společnosti intenzivně zapojených 
do podpory mezikulturního dialogu v euro-
-středomořském regionu.

Další instituce a sítě

⛓ European Association of 
Development Research and 
Training Institutes (EADI) 
 
EADI je nejvýznamnější celoevropskou sítí 
akademické spolupráce v oblasti rozvojových 
studií. Kromě organizace pracovních skupin 
a mezinárodních konferencí vydává impakto-
vaný časopis, vlastní knižní řadu u Palgrave, 
vede celoevropské výzkumné projekty, udílí 
akreditace výukových programů a podílí se 
na osvětě v oblasti globálního rozvoje.

⛓ European Consortium for 
Political Research (ECPR)

ECPR je nezávislá odborná asociace, jejímž 
cílem je podporovat výzkum a vzdělávání 
v oblasti politických věd všude na světě, 
a zároveň umožňovat a posilovat mezinárodní 
spolupráci a sdílení expertizy.

⛓ European Policy Institutes 
Network (EPIN)

EPIN je dynamicky se rozvíjející síť evrop-
ských think-tanků a politologických ústavů 
soustřeďujících se na současný stav EU a na 
aktuální politické a institucionální debaty. 
Hlavním cílem EPIN je rozšířit a prohloubit po-
vědomí o EU a také poskytnout nový náhled 
na budoucnost Evropy.

⛓ EU Nonproliferation and 
Disarmament Consortium 
(EUNPDC) 

EUNPDC je sítí zahraničněpolitických institucí 
a výzkumných organizací a center z celé EU. 
Jejím cílem je podpořit dlouhodobou diskusi 
o zamezení šíření zbraní hromadného ničení.

⛓ The Euro-Mediterranean Study 
Commission (EuroMeSCo) 

EuroMeSCo je nejvýznamnější síť spojující 
výzkumná centra zabývající se politikou 
a bezpečností v oblasti Středozemního 
moře. EuroMeSCo se také snaží posí l it 
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spolupráci think-tanků a výzkumných 
institucí, které by pomohly zintenzivnit 
vztahy této oblasti a zbytku Evropy.

⛓ Partnership for Enhancing 
Policy Coherence for 
Sustainable Development 
(PCSD Partnership)

PCSD Partnership je celosvětovou me-
zisektorovou sítí při OECD, která spojuje 
vlády, mezinárodní organizace, organizace 
občanské společnosti, akademické instituce 
a think-tanky, soukromý sektor a další 
organizace v posilování koherence politik 
pro udržitelný rozvoj jako součásti Cílů 
udržitelného rozvoje a klíčového prvku pro 
udržitelný život na Zemi.

⛓ The Trans European Policy 
Studies Association (TEPSA)

TEPSA je první transevropskou výzkumnou 
sítí v oblastí evropských záležitostí. Síť sdru-
žuje přední výzkumné instituce zaměřující 
se na danou problematiku napříč Evropou. 
Cílem TEPSA je poskytovat kvalitní výzkum 
evropské integrace, který je založen na tzv. 
přístupu tří A: analýza, posouzení a rada 
(analysis, assessment and advice), čímž se 
snaží podpořit diskusi o možných politických 
strategiích a budoucnosti Evropy.



33

◩ Výzkumní pracovníci a pracovnice byli v roce 2019 
také členy řady zahraničních profesních společností:

AS IL American Society  of  International Law

BISA Br it ish International Studies  Associat ion

CEE ISA The Central and East  European International Studies  Associat ion

CSCAP EU Council  on Security  Cooperation in  the 
As ia  Pacif ic  EU –  Brussels/Par is

ECPR The European Consortium for Pol it ical  Research

ECPG Standing Group on Gender &  Pol it ics

E ISA The European International Studies  Associat ion

EPSA European Pol it ical  Sc ience Associat ion

ES IL The European Society  of  International Law

Euroacademia

EuroSEAS European Associat ion for Southeast As ian Studies

EUSA The European Union Studies  Associat ion

GIATOC Global In it iat ive  Against  Transnational Organized Cr ime

Governing council  of  the United Nations Associat ion of Hungary

IASGP International Associat ion for the Study of German Pol it ics

ILA The International Law Associat ion

IPS The International Pol it ical  Sociology

IPSA The International Pol it ical  Sc ience Associat ion

ISA The International Studies  Associat ion

SFDI Société  francaise  pour le  droit  international

T EPSA The Trans European Pol icy Studies  Associat ion

TSA Transatlantic  Studies  Associat ion

UACES Univers ity  Associat ion for Contemporary European Studies

Venice  Commiss ion (Evropská komise  pro 
demokraci i  prostřednictvím práva)
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Vztahy s veřejností
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❍ Nezastupitelnou rolí ÚMV je vedle výzku-
mu zvyšování povědomí o problematice 
mezinárodních vztahů mezi odbornou 
a širší veřejností skrze komunikaci výsledků 
výzkumu a pořádáním odborných konferencí, 
seminářů, expertních diskusí či prezentací. 

❍ V roce 2019 ÚMV uspořádal či spolupořá-
dal přes 55 akcí, na nichž vystoupilo více než 
100 zahraničních expertů. Počet návštěvníků 
veřejných akcí přesáhl 2250. 

❍ Mezi největší konference, uspořádané 
ve spolupráci s partnerskými institucemi 
včetně MZV ČR, patří již tradičně Prague 
European Summit, Mezinárodní sympozium 
k české zahraniční politice, bezpečnost-
ní konference Czernin Security Forum 
a konference Intercultural Dialogue and 
Prevention of Violence.

❍ Stejně jako v loňském roce byly vedle vlajko-
vých konferencí pořádány menší akce, mezi kte-
ré patřily Security Coffees, určené pro zástupce 
zahraničních zastupitelských úřadů v Praze, 
semináře, přednášky a panelové diskuse.

❍ Výzkumní pracovníci a pracovnice ÚMV 
prezentují výzkum také skrze mediální 
příspěvky jak v českých, tak zahraničních 
médiích, celkem se jedná o více než 200 
mediálních příspěvků. Přednesli také přes 90 
přednášek a konferenčních příspěvků, třetinu 
z nich v zahraničí, mj. na prestižních konferen-
cích (ISA, ECPR).

❍ Hlavní profil ÚMV na Facebooku má 
v současnosti přes 8000 sledujících. Proti 
roku 2018 se jedná o nárůst o přibližně +1000. 
Profil na Twitteru sleduje nyní přes 1900 
uživatelů (+250 nárůst), Instagram má téměř 
750 sledujících (+150 nárůst).

Mediální a veřejná vystoupení, 
sociální média

Výzkum prezentovali naši výzkumníci a vý-
zkumnice vědecké i širší veřejnosti rovněž 
skrze média. Z více než 200 mediálních 
příspěvků, ať už vlastních článků, rozhovorů 
nebo vystoupení v televizi a rozhlase, bylo přes 

30 zahraničních, např. pro různé relace Radio 
France Internationale, Armenia 1, Areena a další.

Výzkumní pracovníci a pracovnice přednesli 
92 přednášek a konferenčních příspěv-
ků, z toho 32 v zahraničí, např. na jedné 
z největších oborových konferencí ISA Annual 
Convention v březnu 2019 v Torontu, ISA 
Asia-Pacific Conference v Singapuru, dále na 
největším evropském shromáždění politologů 
13th ECPR General Conference a na řadě dal-
ších, např. konferenci věnované geopolitice 
a geostrategii 4th Raisina Dialogue, SENECA 
and TEPSA konference v Bruselu nebo britské 
BISA Annual Conference.

Web ÚMV se těší stále větší návštěvnosti a stej-
ně jako facebookový profil vykazuje stálý nárůst 
zájmu návštěvníků a sledujících. Internetové 
stránky zaznamenaly 98 870 návštěv, což je 
téměř o +4000 více než v předchozím roce. Do 
roku 2020 vstoupil ÚMV s 7930 fanoušky na 
svém facebookovém profilu, tj. téměř +1000 
oproti loňskému roku. Počet sledujících je ještě 
o něco vyšší, celkem 8224. PR tým spolu se 
stážisty sledoval nejnovější trendy komunikace 
na sociálních sítích tak, aby byly informace 
o činnosti ÚMV dostupné co největšímu počtu 
členů relevantních cílových skupin.

ÚMV aktivně využívá i profil na Twitteru, 
který v momentální době sleduje přes 1900 
fanoušků (nárůst oproti roku 2018 o více než 
+200). Statistiky též ukazují, že se v roce 2019 
dařilo lépe distribuovat obsah mezi sledující. 
Počet zobrazení a reakcí na Twitteru tak 
meziročně opět vzrostl.

V roce 2019 se dařilo i ústavnímu YouTube 
kanálu, který byl zásobován produkcí zázna-
mů z konferencí, debat či vzdělávacími videi. 
Na konci roku tak tento komunikační kanál 
zaznamenal již 114 526 zhlédnutí (nárůst 
o více než +20 000 oproti roku 2018) a přes 
580 odběratelů. Ve svém oboru se ÚMV řadí 
k nejsledovanějším institucím svého druhu 
v České republice.

Během roku také došlo k značnému nárůstu 
počtu sledujících na Instagramu, který na 
konci roku dosáhl čísla 743.
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◩ Statistika návštěvnosti:

Web ÚMV 98 870  návštěv

Facebook 7930 fanoušků /  8224  sleduj íc ích

Twitter 1924  fanoušků

YouTube 114  526  zhlédnutí

Instagram 743 sleduj íc ích
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Vlajkové konferenční lodi

27.–29. 5. 2019: 
Prague European Summit 2019

ÚMV a think-tank Institut pro evropskou 
politiku EUROPEUM již tradičně organizují 
platformu, která má za cíl zprostředkování 
strategických debat o směřování Evropské 
unie. Záštitu této akci poskytlo MZV ČR, Úřad 
vlády ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR. 

Hlavními tématy pátého ročníku byly výzvy 
evropské demokracie, ekonomika a její růst, 
inovace a nové technologie a zahraniční 
politika EU. Na summitu vystoupilo bezmála 
80 odborníků, mezi nimi např. Ilgvars Klava, 
generální ředitel Direktorátu pro bilaterální 
vztahy Ministerstva zahraničních věcí Lotyšska, 
Mikuláš Dzurinda, bývalý premiér Slovenska, či 
Marika Linntam, generální ředitelka Odboru pro 
evropské záležitosti z Ministerstva zahraničních 
věcí Estonské republiky. Při přípravě summitu byl 
kladen velký důraz na genderovou vyváženost – 
více než 40 % řečníků byly ženy. Podobně jako 
v loňském roce byly v průběhu konání summitu 
uspořádány 3 veřejné debaty, z toho 2 v Praze 
a 1 v Brně. Poprvé se tedy akce spojené s PES 
konaly i mimo hlavní město. 

Akce se zúčastnilo zhruba 450 osob. Zastoupeni 
byli jak přední představitelé české akademické 
obce, ministerstev, dalších orgánů státní správy, 
poslanci, senátoři, tak i diplomaté a přední zahra-
niční odborníci. Prague European Summit upoutal 
pozornost českých i zahraničních žurnalistů. 

Debaty a diskuse na Prague European 
Summit mají několik formátů. Kromě běžných 

plenárních panelů se uskutečnily i 3 veřejné 
debaty, z toho 2 v centru Prahy a 1 v Brně. 
Letos poprvé tak rozsah konference pře-
kročil hranice hlavního města. Stejně jako 
v předešlém roce se v rámci PES uskutečnilo 
Future European Leaders Forum, které má 
za cíl sdružovat mladé a perspektivní osob-
nosti veřejného i odborného života. Program 
byl dále obohacen i o kulturní výstupy, a to 
např. hudební vystoupení studentů Hudební 
akademie múzických umění nebo výstavu 
plakátů mladých umělců se zaměřením na 
vizualizaci situace v Evropě. Bližší informace 
jsou k dispozici na internetových stránkách 
http://praguesummit.eu/.  

23.–24. 9. 2019: 
XI. Mezinárodní sympozium 
„Česká zahraniční politika“ 

V září 2019 ÚMV ve spolupráci s MZV 
ČR zorganizoval již 11. ročník akce 
Mezinárodní sympozium zaměřené na čes-
kou zahraniční politiku, tentokrát s podti-
tulem „Fostering Multilateralism“. 

Mezi významné hosty patřili např. Martin Tlapa, 
náměstek ministra zahraničních věcí ČR, Rick 
Fawn, profesor St Andrews University, VB, či 
Imane Hmiddou z École de Gouvernance et 
d'Économie de Rabat, Maroko. Konference 
se konala ve Velkém sále Černínského paláce 
a byla doprovázena paralelními kulatými stoly 
a diskusními setkáními. Akce se účastnilo přes 
250 osob, mezi kterými byli čeští a zahraniční 
diplomaté, akademici, studenti, novináři a za-
interesovaná veřejnost. Kromě akademických 
a odborných panelů se podařilo uspořádat 
debatu se zástupci parlamentních politických 
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stran (Karel Schwarzenberg, Alexandr Vondra, 
Jan Lipavský, Jan Hamáček a Václav Hampl). 

7. 11. 2019: 
Intercultural Dialogue 
and Prevention of Violence

V Černínském paláci se uskutečnila konference 
s názvem Intercultural Dialogue and Prevention 
of Violence, která zahrnovala celkem 3 pa-
nelové debaty dotýkající se tématu kulturní 
rozdílnosti v mezinárodních vztazích. Cílem 
akce bylo poskytnout platformu pro sdílení 
specifických národních, institucionálních 
a osobních zkušeností týkajících se mezikul-
turního a mezináboženského dialogu, ochrany 
lidských práv, prevence extremismu, stereoty-
pů a násilí. Konference byla otevřena zástup-
cům různých náboženství a vyznání a nesla se 
v duchu plurality názorů a víry.

Spolu s ÚMV se na pořádání akce podílelo 
také MZV ČR a pražská kancelář Organizace 
islámské spolupráce. 

Mezi zúčastněnými řečníky byli např. Edward 
Kessler, odborník na vztahy mezi nábožen-
stvím, genderem a státem z Cambridge 
University, VB, Susan Hayward, poradkyně 
a specialistka v oboru mezináboženských vzta-
hů a politického buddhismu z United States 
Institute of Peace, USA, či Peter Mandeville, 
profesor mezinárodních vztahů ze Schar 
School of Policy and Government, USA.

Konference se zúčastnilo přes 130 návštěvníků, 
mezi kterými byli jak zástupci z řad studentů 
a odborné veřejnosti, tak z oblasti veřejné sféry, 
akademické obce či neziskového sektoru.

20. 11.–21. 11. 2019: 
Czernin Security Forum

Konference, konaná v Černínském paláci, nesla 
podtitul „Taking a Global Look at Security and 
Arms Control“ a jejím cílem bylo diskutovat 
aktuální mezinárodní politické problémy a zá-
roveň zajistit jejich hlubší reflexi uznávanými 
odborníky a politiky. Přestože se globální bez-
pečnostní prostředí od konce studené války 
zásadně změnilo, naše schopnost přizpůsobit 
mezinárodní smlouvy a celkový právní rámec 
upravující kritické zbraňové systémy zůstává 
poněkud omezená. To je také důvod, proč se 
letošní fórum zaměřilo konkrétně na problema-
tiku kontroly zbrojení.

Hlavními organizátory konference byl ÚMV a MZV 
ČR. Na akci dále spolupracovala nadace Friedrich-
Ebert-Stiftung v České republice a NATO.

Konference se zúčastnilo ke třem desítkám 
řečníků z celého světa, mj. to byl např. Ronald 
J. Bartek, hlavní vyjednavač INF Treaty 
Elimination Protocol, Nina Tannenwald z Brown 
University, USA, Michal Onderco, bezpečnostní 
expert z Erasmus University, nebo William 
Alberque, ředitel Centra pro kontrolu zbrojení, 
odzbrojení a nešíření zbraní, NATO.

Zájem o účast na konferenci byl vysoký a ná-
vštěvnost se pohybovala kolem 150 účast-
níků, kteří reprezentovali zástupce odborné 
veřejnosti, státní sféry, neziskového sektoru 
a akademické obce.  
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Níže následuje seznam proběhlých akcí v roce 
2019 určených pro širší veřejnost. Reporty 
a videozáznamy většiny z nich jsou zveřejněny 
na internetových stránkách ÚMV a jeho YouTube 

kanálu. Kromě těchto významných a časově 
i organizačně nejnáročnějších událostí ÚMV 
pořádal i konference a semináře i menšího roz-
sahu na aktuální témata mezinárodní politiky.

 
◩ Přehled: Konference, semináře a debaty 
 

 
 
◾  LEDEN 

3 Česká pol it ika l idských práv v   Č íně :  Zaj ímá nás ještě?

16 Hnutí  žlutých vest :  dopad na francouzskou 
domácí  a   zahraniční  pol it iku

24 Seminář:  Německé insp irace pro ČR?  Vztah k   Rusku a   zbrojní  exporty

29 Podoby Fukušimy 8  let  po ž ivelné katastrofě

 

◾ ÚNOR

6 Franco-German Relat ions:  The  Engine  of 
Integration or Balance of Power?

8 Conference NATO@70:  The  Role  of  the Transatlantic 
Community  in  the  Past,  Present,  and Future

13 International Law and the Pol it ical  Cr is is  in  Venezuela

18 Hybr idní  válka v   českém kontextu:  Kr it ické  reflexe

27 What Went Wrong with the Theories  of  Moderation 
and What Does  the AKP  Case  of  Turkey Show Us?

 
 
◾ BŘEZEN

8 The Appeal  for European Renewal:  A   Closer 
Look at the Macrons Proposal

15 Accept ing Al ien Rule?  State-Build ing National ism 
in  Georgia's   Azer i  Borderland

19 Is  the  Israel i  Nat ional ity  Law an Aparthe id  Law?

19 China-Japan Relat ions in  the  Context of Current Compet it ion 
Between China ,  Russ ia  and the United States

25 Who in  Russ ia  Shapes  Fore ign Pol icy?  The Role  of  Think Tanks , 
the  Pres ident ial  Administrat ion and the Security  Council

27 Istanbul Convention as  a   Hostage of Popul ism

 

◾ DUBEN

5 Energie ,  změna kl imatu a  komplexní  bezpečnost 
ve  vztazích EU-Rusko-USA

9 Sýr ie  2019 :  Mezi  zmrazeným konfl iktem a  rekonstrukcí

15 Nerovnost v   Evropě,  nerovnost ve  světě :  české 
a   slovenské  rozvojové pol it iky  na rozcest í

23 Výstava :  Kistové z   údolí  Pankis i

24 Ukraine  Between Elect ions:  The  New Pres ident 
and the October 2019  Parl iamentary Vote

26 XI I .  ročník  studentské  Balkánské  konference
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◾ KVĚT EN

2 Energet ická bezpečnost a   mezinárodní  vztahy

21 Globální  pozdvižení  z   Globálních paktů k   migraci  a   k   uprchl ictví

27 Prague European Summit  –  Urban Talks  Prague /  Brno

28 Debata Patočka 2019 :  Rozmýšlení  o  evropských volbách

 

◾ ČERVEN

5 Eastern Partnership  Day

6 Angola a   Mosambik  –  zdroje napět í  a   nestab il ity 
v   bohatých ropných regionech

19 Gett ing Russ ia  R ight:  D ispell ing Myths From 
„Putin  the Mastermind”  to „Hybr id  War”

20 Patočka Debate  2019 :  Which Future for Democracy 
in  a   Post-pol it ical  Age with Chantal Mouffe

25 Co znamená Č ína pro země střední  Evropy?  Porovnání 
pohledu Č eské  republ iky  s   Rakouskem

26 Diskurz,  emoce a   zahraniční  pol it ika :  křest  knihy Jakuba Eberleho

 

◾ ČERVENEC

1 Mezinárodní  vztahy nevážně aneb Humor sbl ižuje

 

◾ SRPEN

15 Unpredictab il ity  in  Washington,  Ambivalence in  Brussels :  The 
V isegrád Four and a   European Security  Order in  Flux

 

◾ ZÁŘÍ

19 Resolving the D isputes  in  the  South China Sea

23 11 .  ročník  Mezinárodního sympozia na téma 
„Česká zahraniční  pol it ika“ 

24 Open D ig ital  Sc ience in  the  Study of International Pol it ics?

24 Organisat ion for Security  Cooperation in  Europe:  Searching 
for Effect ive  Mechanisms in  Resolving Long-term Confl icts

25 Hybr idní  válka ,  dezinformace a   evropská bezpečnost:  Ostrava

26 Hybr idní  válka ,  dezinformace a   evropská bezpečnost:  Brno

 

◾ Ř ÍJEN

2 Základy práce s   Wikiped i í

9 Nová Evropská komise  –  Co očekávat?

14 Hybr idní  válka ,  dezinformace a   evropská bezpečnost:  Plzeň

15 On C it ies :  Re-assembl ing the Urban and Global Pol it ical  Landscape

17 Hladko-obratko:  Hogwash v  ÚMV

22 Exploring Femin ist  Fore ign Pol icy with Kr ist ina Lunz

31 Hybr idní  válka ,  dezinformace a   evropská bezpečnost:  Olomouc
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◾ L ISTOPAD

7 Intercultural D ialogue and Prevention of V iolence

14 Why Moscow's   Recent Economic In it iat ives  are  Doomed to Fa il

19 Nuclear Weapons Non-proliferat ion:  from Theory to Real ity

20 Czernin Security  Forum:  Taking a   Global 
Look at Security  and Arms Control

20 Lat in  America and the Car ibbean and Europe in  Cl imate Change

27 Security  Radar 2019  –  Wake-up Call  for Europe!

 

◾ PROS INEC

3 L iterární  večer s   ochutnávkou special it  ze  světa

4 Tř icet  let  demokratické  zahraniční  pol it iky

17 Safe  Zones:  An International Lawyer's   Perspect ive

Knihovna

❍ Knihovna ÚMV je největší knihovnou 
svého druhu v oboru mezinárodní politiky 
v ČR. Akademické i širší odborné veřejnosti 
poskytuje informační, knihovnické, výpůjční, 
bibliografické i rešeršní služby. Spolupracuje 
se stovkou českých, ale zejména zahranič-
ních odborných knihoven a informačních 
institucí. Je členem Evropské informační sítě 
mezinárodních vztahů a regionálních studií 
(EINIRAS) a je zapojena do dvou projektů, 
jejichž nositeli jsou Národní knihovna ČR 
a Národní technická knihovna.

❍ K 31. 12. 2019 obsahovala elektronická 
databáze knihovny více než 88 480 zázna-
mů jednotlivých informačních pramenů, 
z toho 31 059 záznamů článků, drobných 
tisků a elektronických zdrojů. Knižní fond 
obsahoval 57 118 záznamů monografií, 
sborníků a ročenek. Během roku bylo 
do fondu knihovny zařazeno 320 nových 
titulů. Obsahuje 356 titulů periodik, řadu 
dalších odborných časopisů v plném znění 
knihovna prostředkuje čtenářům v rám-
ci nakupovaných přístupů k databázím 
(EBSCO, JSTOR), pořizovaných přes projekt 
CzechElib. Za uplynulý rok byla doplňována 
nová čísla u 136 titulů časopisů.

❍ V roce 2019 knihovna zahájila digitalizaci 
dokumentačního fondu a rekatalogizaci 
starších čísel časopisů ÚMV.

❍ Kromě knihovních služeb knihovna celý 
rok organizovala vzdělávací akce pro uživa-
tele a na konci roku vytvořila online kurz pro 
stážisty (Research Assistants) jako součást 
jejich vzdělávání a přípravu na zapojení do 
výzkumné činnosti ÚMV. Rešeršní činnost 
se začala zaměřovat na tematické rešerše 
podle potřeb uživatelů, převážně interních. 

Mezinárodní  bezpečnost 14  85 3 

Ekonomika 
(včetně mezinárodní )

15  234

Mezinárodní  vztahy 30 864
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Vzdělávání
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Stáže 

V roce 2019 došlo k revizi systému stáží tak, 
aby bylo zajištěno účinné zapojení stážistů do 
výzkumu, konferenčních a mediálních činností 
a zároveň si stážisté působící na ÚMV odnášeli 
ze svého působení nové přenositelné znalosti. 
ÚMV v současnosti nabízí dva typy stáží, 
PR and Event Assistant (PREA) a Research 
Assistant (RA).

Stážisté PREA napomáhají komunikovat na 
sociálních sítích, vypomáhají s organizací 
konferencí či zpracovávají podklady na inter-
netové stránky a obecně podporují činnost 
Konferenčního servisu. Research Assistants 
se podílejí na výzkumu a podporují činnost 
výzkumných pracovníků a pracovnic ÚMV. 
Stáže jsou určeny primárně pro studenty 
vysokých škol a jejich absolventy z ČR 
i zahraničí. ÚMV disponuje pro každý cyklus 
6 místy na pozici Research Assistant a 5 místy 
na pozici PREA.

Stáže na ÚMV se dlouhodobě těší velkému 
zájmu uchazečů, kterých bylo v roce 2019 
přibližně 150. Díky programům Erasmus+ 
a Council on International Educational 
Exchange (CIEE) se v roce 2019 hlásilo přes 
100 zahraničních studentů z celého světa, 
převážně však z Evropy. Z českých vyso-
kých škol převažovali zájemci z Vysoké ško-
ly ekonomické v Praze, Univerzity Karlovy 
a Metropolitní univerzity Praha. V roce 2019 
bylo přijato celkem přes 45 uchazečů, mezi 
nimi i studenti z Vietnamu, Turecka, Číny, 
Řecka, Švédska či USA.

Doktorské studium

ÚMV ve spolupráci s Metropolitní univerzitou 
Praha nabízí možnost prezenčního i kom-
binovaného doktorského studia v oboru 
Mezinárodní vztahy a evropská studia. 
Studium je zaměřeno primárně na výzkum 
v oblasti mezinárodních vztahů a evropské 
integrace. Důraz je kladen především na fun-
dované teoretické a metodologické uchopení 
studované problematiky tak, aby kvalita výstu-
pů absolventů dosahovala úrovně srovnatelné 
s předními zahraničními univerzitami. 

◼ Seznam doktorandek 
a doktorandů v roce 2019:

Sab ina Domaskina

Michal Kouřil

Míla O’Sull ivan 
(souběžně projektová 
výzkumná pracovnice  ÚMV) 

Martin  Páv
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Nakladatelství
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Činnost nakladatelství ÚMV byla 
soustředěna do dvou oblastí.

❍ Spolupráce na policy výstupech vydáva-
ných ÚMV, která se stává stále více prioritní 
oblastí nakladatelství. Jde jednak o jazykové 
a grafické korektury a náhledy výstupů 
výzkumníků z jednotlivých center ÚMV (policy 
papery, policy briefy a reflexe/reflections), 
jednak kontrola textových výstupů pro 
Konferenční servis a další složky ÚMV. Dále 
byla zajišťována výroba drobných tisků, vázání 

textů atd. a poskytování konzultací, nejen re-
dakčních (jazykových atd.), ale i kalkulačních 
nebo technicko-výrobních. 

❍ Zajišťování předtiskové přípravy a distribu-
ce dvou časopisů, které vydává Ústav mezi-
národních vztahů, čtvrtletníku Mezinárodní 
vztahy / Czech Journal of International 
Relations a třikrát ročně vydávaného 
časopisu New Perspectives: Interdisciplinary 
Journal of Central and East European Politics 
and International Relations.

Dílčím způsobem pokračovala i činnost 
knižně nakladatelská. Vzhledem k tomu, 
že jedním z cílů směřování ÚMV je vydávat 
monografie badatelů v renomovaných 
světových nakladatelstvích, byla v roce 
2019 vydána jediná knižní publikace České 
zájmy v roce 2019. Analýzy ÚMV (ed. Alica 
Kizeková) jako pilotní publikace nového typu, 
snažící se o větší provázanost základního 
a aplikovaného výzkumu. Publikace, která 

byla i hmatatelným dokladem proměny 
vizuální prezentace ÚMV, navázala na 
ediční řadu Česká zahraniční politika: Analýza 
ÚMV a zároveň na výzkum českých zájmů 
v zahraniční politice, který má na ÚMV letitou 
tradici. Kromě nového pojetí grafiky (písmo, 
sazební rámec, rozložení stránky) navíc jako 
novum publikace obsahuje ad hoc navržené 
a zpracované infografiky sledující nové 
trendy prezentace dat a informací.

Souhrnné výzkumné zprávy:  1

Reflexe :  10 Pol icy br iefy :  4

Separáty:  1

Pol icy papery:  12

Počet 
policy výstupů 

za rok 2019
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Časopisy

Mezinárodní vztahy 
/ Czech Journal of 
International Relations

❍ Odborný čtvrtletník Mezinárodní vztahy 
/ Czech Journal of International Relations 
v roce 2019 vycházel v češtině a v angličtině. 
Časopis pokračoval v uplatňování principů 
otevřeného přístupu a poskytování unikátních 
digitálních identifikátorů (tzv. Digital Object 
Identifier, DOI), jakož i možnosti urychlené 
elektronické publikace (online first) před tiskem.

❍ Mezinárodní vztahy / Czech Journal of 
International Relations mají mezi českými 
i dalšími středoevropskými výzkumníky 
renomé prestižní publikační platformy nabí-
zející velmi kvalitní výstupy vědecké práce. 
Nemalou měrou k tomu přispívá i kvalitní 
a přísné recenzní řízení. Časopis zůstává věr-
ný své ambici zachovávat pluralitu, pokud jde 
o témata, metodologii či teoretické přístupy.

❍ Čísla 1/2019 a 3/2019 byla vydá-
na v češtině, čísla 2/2019 a 4/2019 
byla vydána v angličtině. 

❍ Časopis je zařazen do citační a bibliogra-
fické databáze Scopus společnosti Elsevier. 
V rámci hodnocení výsledků vědy a výzkumu 
vládní Radou pro vědu a výzkum tak jsou 
články v Mezinárodních vztazích zařazeny do 
kategorie Jsc.  V roce 2019 vstoupil kromě 
toho do vyhodnocovacího procesu pro in-
dexování v Emerging Sources Citation Index 
Web of Science. Pokračovala spolupráce 
vydavatele s plnotextovými databázemi 
ProQuest, Ebsco, CEEOL, jakož i DOAJ.

❍ V roce 2019 redakce uspořádala 23. září 
v rámci 11. Sympozia české zahraniční politi-
ky autorský seminář na téma The EU Policies 
of Central and Eastern European States, jakož 
i seminář pro studenty o akademickém 
publikování, a to 15. listopadu na 3. ročníku 
konference Ideas in Politics, organizovaném 
IPS FSV UK a AAU Prague. 

❍ Redakční rada byla v roce 2019 rozšířena 
o 12 nových mezinárodních členů. Redakční 
rada tak má nově následující složení: Ioannis 
Armakolas, Pavel Barša, Jozef Bátora, Dimitar 
Bechev, Florian Bieber, Oldřich Bureš, 
Ondřej Císař, Jan Drahokoupil, Petr Drulák, 
Rick Fawn, Simona Guerra, Tim Haughton, 
Ondřej Horký-Hlucháň, Jan Hřích, James 
Ker-Lindsay, Petr Kopecký, Vincenc Kopeček, 
Zuzana Lehmannová, Dan Marek, Viacheslav 
Morozov, Markéta Pitrová, Karolina Pomorska, 
Jan Růžička, Monika Sus, Ann Towns, Milada 
Anna Vachudova, Šárka Waisová, Tomáš 
Weiss, Jiří Zemánek, Štěpánka Zemanová. 
Redakční rada se v roce 2019 sešla dne 24. 
září, předsedá jí Jan Karlas. 

Šéfredaktor: Tomáš Dopita 
Zástupce:  Jan Kovář 
Editorka recenzí: Míla O’Sullivan
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New Perspectives 

❍ Odborný časopis New Perspectives s pod-
titulem Interdisciplinary Journal of Central 
& East European Politics and International 
Relations je recenzovaný odborný časopis ÚMV 
vycházející v angličtině.

❍ Odborné zaměření New Perspectives 
je primárně na interdisciplinární, kriticky 
zaměřený výzkum politiky a mezinárod-
ních vztahů ve střední a východní Evropě. 
V roce 2019 v něm byly otištěny články  od 
uznávaných odborníků, jako jsou James Der 
Derian, Mark Galeotti, Catarina Kinnvall, Justin 
Rosenberg, Cameron Thies, Patrick Jackson 
a další. Časopis je již plně etablován v oboru 
mezinárodních vztahů a těší se dobré pověsti 
inovativního a zajímavého periodika. To po-
tvrzuje i uzavření dohody s předním akade-
mickým vydavatstvím SAGE, ve spolupráci 
s nímž budou New Perspectives vydávány od 
nového ročníku. Jedná se o první takovou do-
hodu uzavřenou s časopisem zabývajícím se 
politikou a mezinárodními vztahy ve střední 
a východní Evropě.

❍ Za rok 2019 byl časopis stažen více než 
2000 čtenáři a články v něm publikované byly 
staženy celkem 6651krát.

❍ Redakční rada časopisu zahrnuje přes 70 
výzkumníků světové úrovně z relevantních 
vědeckých oborů ze střední Evropy i zemí 
mimo tento region. 

Šéfredaktor: Benjamin Tallis

 
 
 
 
 
 
 
Větší část nákladů časopisů ÚMV byla 
přímo distribuována předplatitelům. Dále 
bylo možno časopisy a knihy ÚMV zakoupit 
přes e-shop, recepci ÚMV, v sítích pro-
dejen Academia, v Karolinu, ve fakultních 
prodejnách atd. 

Mezinárodní politika

❍ Časopis Mezinárodní politika je online 
periodikem ÚMV, které navazuje na mnohale-
tou tradici stejnojmenného tištěného média 
představujícího rozhodovací sféře a širší 
veřejnosti srozumitelnou formou expertní ana-
lýzy aktuálních zahraničněpolitických témat. 
Šéfredaktorka Mezinárodní politiky připravila 
v roce 2019 novou koncepci časopisu předpo-
kládající mj. pravidelnou publikaci jejích čísel 
vedle průběžně vznikajícího online obsahu.

→ Mezinárodní politika v roce 2019 
publikovala 40 článků a příspěvků. 

Šéfredaktorka: Tereza Soušková
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❍ Hospodaření ÚMV skončilo 
ziskem ve výši 17 tis. Kč.

❍ Výnosy byly ve výši 47 110 tis. Kč, 
náklady dosáhly 47 093 tis. Kč.

Výnosy tvořily především veřejné finanční 
prostředky: dotace na dlouhodobý 
koncepční rozvoj výzkumné organizace 
(25 336 tis. Kč), prostředky Technologické 
agentury ČR (4174 tis. Kč), prostředky 

Grantové agentury ČR (3365 tis. Kč), 
účelové prostředky MZV ČR (2438 tis. Kč), 
prostředky od MPSV ČR na projekty OPZ 
Gender (2319 tis. Kč), prostředky MŠMT 
na projekt Mobilita (1630 tis. Kč). Dále 
pak prostředky ze zahraničních projektů 
(1889 tis. Kč, především z Horizon 2020, 
Mezinárodního visegrádského fondu, 
projektu NATO a z Norských fondů), výnosy 
z prodeje publikací (98 tis. Kč) a výnosy 
získané další činností (4898 tis. Kč).  

Finance 
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◼ Výnosy v roce 2019 (v tis. Kč)

⌄ Položka ⌄ Částka

Inst itucionální  prostředky ◾25 336

Účelové prostředky –  projekty ◾ 14  559

z  toho TA ČR 4 174

GA ČR 3  365

účelové prostředky MZV 2 438

OPZ Gender 2  319

Mobil ita MŠMT 1  630

př íspěvky na konference 633

Zahraniční  projekty ◾ 1  889

z  toho Horizon 2020 1  200

ViSegrad 295

Norské  fondy 126

Erasmus 78

A .  L indh 51

NATO 139

Prodej  publ ikací ◾ 98

Metropolitní  univerzita ◾ 330

Ostatní  př íjmy ◾ 4  898

Výnosy celkem ◾ 47  1 10

Výnosy 
v roce 2019

Ostatní 
př íjmy 10  %

Inst itucionální 
prostředky 54  % 

Metropolitní 
univerzita praha 1  %

Účelové prostředky 
–  projekty 31  %

Prodej 
publ ikací  0  %

Zahraniční 
projekty 4  %
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náklady 
v roce 2019

◼ náklady v roce 2019 (v tis. Kč)

⌄ Položka ⌄ Ost.  prov. 
náklady

⌄ Projekty ⌄ Celkem

Mater iál ◾ 708 ◾ 152 ◾ 860

z  toho publ ikace 417 65 482

kancel .  +  hyg.  potřeby 97 32 129

dr.  hm.  majetek 
(do 4 0 t is . )

141 38 179

PC mater iál ,  tonery 43 17 60

PHM 10  10

Energie 609  ◾ 609

Opravy a   údržba 386  ◾ 386

Cestovné 915 1  775 ◾ 2  690

Občerstvení  konference 110 346 ◾ 456

Služby ◾ 3  905 ◾ 5  703 ◾ 9  608

z  toho databáze,  SW 399  399

telefon +  internet 454  454

ediční  náklady 354  354

poštovní  poplatky 78  78

ostatní  provozní  náklady 
(včetně konferencí )

2  620 5  703 8  323 

Mzdy 15  883 4 170 ◾ 20  05 3

OON 1  427 2  189 ◾ 3  616

SP,  ZP,  tvorba SF 5  951 1  909 ◾ 7  860

Odpisy 44  ◾ 44

Ostatní  náklady 707 204 ◾ 911

◾ celkem ◾ 30  645 ◾ 16  448 ◾ 47  093

Odpisy 
0  %

SP,  ZP, 
tvorba SF  17  %

OON 
8  %

Mzdy 
42  %

Ostatní 
náklady 2  %

Mater iál  
2  %

Energie 
1  %

Opravy 
a   údržba 1  %

Cestovné 
6  %

Občerstvení 
konference 1  %

Služby 
 20  %
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Celkové náklady dosáhly 47 093 tis. Kč. 
Největší podíl představovaly mzdové náklady 
a s tím související sociální náklady (67 %). 
Nezanedbatelný podíl na celkových nákladech 
tvořily náklady vynaložené na služby (20 %).

Finance ÚMV jsou též jedním z bodů jednání 
Dozorčí rady ÚMV (DR). Ta se sešla v roce 
2019 dle jednacího řádu DR na dvou pre-
zenčních zasedáních. Na zasedání konaném 
dne 9. 4. 2019 byly projednány a schváleny 
tyto dokumenty: výroční zpráva ÚMV za rok 
2018, výsledky účetní závěrky ÚMV za rok 
2018 ověřené auditorem, návrh rozpočtu ÚMV 
na rok 2019. Na tomto jednání členové DR 
rovněž projednali a přijali zprávu o činnosti DR 
v roce 2018. Na zasedání konaném dne 28. 11. 
2019 se členové zabývali informací o čerpání 
rozpočtu ÚMV za první tři čtvrtletí roku 2019 
a projednali rozpočtový výhled ÚMV do konce 
roku 2019. Dále byli informováni o hlavních 
aktivitách ÚMV do konce roku 2019.
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Personalistika
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❍ 44,17 zaměstnanců (v průměr-
ném přepočteném stavu)

❍ 26,95 pracovníků ve výzkumném oddělení 
(v průměrném přepočteném stavu)

❍ 4 interní doktorandi

Ve výzkumném oddělení ÚMV pracovalo 
k 31. 12. 2019 dvanáct žen, z toho 6 pozic bylo 
obsazeno kmenovými zaměstnankyněmi 
a 6 pozic zaměstnankyněmi zapojenými do 
odborných vědeckých projektů. Na výzkum-
né pozice v roce 2019 nastoupily 2 zaměst-
nankyně, 4 zaměstnankyně byly přijaty 
s termínem nástupu v roce 2020.

Z personálního hlediska je aktuálně možné 
zhodnotit posun především ve flexibilizaci pra-
covních pozic v oddělení správy a služeb, a to 
včetně otevřenosti k flexibilitě na vedoucích 
pozicích. Fluktuace zaměstnanců a zaměst-
nankyň byla v uplynulém roce v souladu 
s dlouhodobým trendem nízká a personální 
situace stabilizovaná. V roce 2019 bylo také 
soustavně podporováno vzdělávání zaměst-
nanců a zaměstnankyň ÚMV jak ve výzkum-
ném oddělení, tak i v oddělení služeb.

Rostoucí důraz byl kladen na slaďování pra-
covního a rodinného života. ÚMV umožňuje 
všem zaměstnancům a zaměstnankyním 
využívat flexibilní pracovní dobu, home 
office a vzdálený přístup a čerpání sick days. 
Využíván byl dětský koutek, odrážející aktivní 
přístup v otázce podpory rodičovství. V nad-
cházejícím roce je v rámci jednoho z projektů 
OPZ plánováno zřízení dětské skupiny.

V roce 2019 probíhalo řešení tří projektů 
financovaných z Operačního programu 
Zaměstnanost (OPZ): 

❍ Rovnost žen a mužů v české zahra-
niční politice a rozvojové spolupráci

❍ Implementace genderového audi-
tu na Ústavu mezinárodních vztahů 

❍ Vybudování a provoz podniko-
vé dětské skupiny na ÚMV

Projekt zaměřený na rovnost mužů a žen 
v české zahraniční politice financovaný OPZ 
Rovnost žen a mužů v české zahraniční politi-
ce a rozvojové spolupráci vstoupil do druhého 
roku řešení. Mezi výstupy projektu v daném 
roce řešení patřily zejména metodiky, analýzy 
a studie související s řešeným tématem. Tento 
projekt je realizovaný ve spolupráci s Českou 
rozvojovou agenturou (ČRA).

V roce 2019 byly získány 2 další projekty OPZ. 
První z nich, nazvaný Implementace gen-
derového auditu na Ústavu mezinárodních 
vztahů, uvádí v život doporučení genderového 
auditu, který byl na ÚMV realizován v roce 
2018, a zaměřuje se na vyšší transparentnosti 
odměňování (KA1), opatření přispívající k pro-
měně vnitřní kultury organizace (KA2) a službu 
příležitostného hlídání dětí zaměstnanců 
(KA3) a profesní vzdělávání zaměstnanců 
a zaměstnankyň za účelem snížení horizontální 
a vertikální segregace práce v podniku (KA4). 
Druhý ze získaných projektů OPZ, nazvaný 
Vybudování a provoz podnikové dětské sku-
piny na ÚMV, podporuje slaďování profesního 
a osobního života a pomůže zaměstnankyním 
i zaměstnancům ÚMV a ČRA jako partnerovi 
projektu umístění až 6 dětí do zařízení péče 
o děti předškolního věku (dětská skupina).
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Příloha č. I

Publikace a výstupy
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❍ Bílková Veronika  

Odborná publikační činnost — Výstupy hodnocené RVVI  
 → Equivalent Protection. In: Max Planck Encyclopedia of International Procedural 

Law. Oxford: Oxford University Press. Online: https://opil.ouplaw.com/
view/10.1093/law-mpeipro/e3658.013.3658/law-mpeipro-e3658. 

 → Global Security Regimes and International Law. In: Hynek, Nik–Ditrych, Ondřej–
Střítecký, Vít (eds.): Regulating Global Security: Insights from Conventional 
and Unconventional Regimes. Cham: Palgrave Macmillan, s. 29–52.  

 → Human Rights of Older Persons in International Law. Czech Yearbook 
of Public and Private International Law, Vol. 10, s. 231–247. 

 → Populism and Human Rights. In: Nijman, Janne E.–Werner, Wouter G. 
(eds.): Netherlands Yearbook of International Law 2018: Populism and 
International Law. The Hague: T.M.C. Asser Press, s. 143–174. 

 → Standard of Equivalent Protection. In: Max Planck Encyclopedia of 
International Procedural Law. Oxford: Oxford University Press. Online: 
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law-mpeipro/e3658.013.3658/
law-mpeipro-e3658?rskey=jsMQgQ&result=1&prd=MPIL. 

 → Zahraniční terorističtí bojovníci a česká právní úprava. 
Trestněprávní revue, Vol. 18, No. 2, s. 40–46. 

 
Odborná publikační činnost — Ostatní výstupy  

 → Až velryba promluví. Japonsko obnovuje komerční lov velryb. Reflexe. 
Praha: Ústav mezinárodních vztahů. Online: https://iir.cz/article/veronika-
bilkova-az-velryba-promluvi-japonsko-obnovuje-komercni-lov-velryb. 

 → Free Willy! Japan Resumes Commercial Whale Hunting. Reflection. Prague: 
Institute of International Relations. Online: https://iir.cz/en/article/policy-brief-
by-veronika-bilkova-free-willy-japan-resumes-commercial-whale-hunting.  

 → Globální kompakty o migraci a uprchlictví. Policy paper. Praha: 
Ústav mezinárodních vztahů. Online: https://www.dokumenty-iir.
cz/Publikace/PP/Policy_Paper_Bilkova_Duben_19.pdf. 

 → Lidská práva pro všechny – Rada vlády pro lidská práva schválila priority na období 2019–
2023. Reflexe. Praha: Ústav mezinárodních vztahů. Online: https://iir.cz/article/lidska-
prava-pro-vsechny-rada-vlady-pro-lidska-prava-schvalila-priority-na-obdobi-2019-2024.  

 → Reflections on the Purpose-Based Approach. Zeitschrift für 
ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht: Heidelberg 
Journal of International Law, Vol. 79, No. 3, s. 681–683.  
 
Výzkumné projekty

 → Aktuální výzvy mezinárodního práva. Projekt TA ČR BETA 2 č. TIRVMZV814, hlavní řešitel. 
 → Lidská práva starších osob. Projekt GA ČR č. 18-08130S, hlavní řešitel.  
 → Migrace z oblasti Blízkého východu, subsaharské Afriky a Asie: 

geopolitické a bezpečnostní souvislosti, důsledky a doporučení pro 
ČR. Projekt TA ČR ÉTA č. TL01000432, členka řešitelského týmu.

https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law-mpeipro/e3658.013.3658/law-mpeipro-e3658
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law-mpeipro/e3658.013.3658/law-mpeipro-e3658
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law-mpeipro/e3658.013.3658/law-mpeipro-e3658?rskey=jsMQgQ&result=1&prd=MPIL
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law-mpeipro/e3658.013.3658/law-mpeipro-e3658?rskey=jsMQgQ&result=1&prd=MPIL
https://iir.cz/article/veronika-bilkova-az-velryba-promluvi-japonsko-obnovuje-komercni-lov-velryb
https://iir.cz/article/veronika-bilkova-az-velryba-promluvi-japonsko-obnovuje-komercni-lov-velryb
https://iir.cz/en/article/policy-brief-by-veronika-bilkova-free-willy-japan-resumes-commercial-whale-hunting
https://iir.cz/en/article/policy-brief-by-veronika-bilkova-free-willy-japan-resumes-commercial-whale-hunting
https://www.dokumenty-iir.cz/Publikace/PP/Policy_Paper_Bilkova_Duben_19.pdf
https://www.dokumenty-iir.cz/Publikace/PP/Policy_Paper_Bilkova_Duben_19.pdf
https://iir.cz/article/lidska-prava-pro-vsechny-rada-vlady-pro-lidska-prava-schvalila-priority-na-obdobi-2019-2024
https://iir.cz/article/lidska-prava-pro-vsechny-rada-vlady-pro-lidska-prava-schvalila-priority-na-obdobi-2019-2024
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❍ Daniel Jan  

Odborná publikační činnost — Výstupy hodnocené RVVI    
 → “Putin, You Suck”: Affective Sticking Points in the Czech Narrative on “Russian Hybrid 

Warfare”. Political Psychology, Vol. 40, No. 6, s. 1267–1281 (spoluautor Jakub Eberle).
 
Výzkumné projekty 

 → Migrace z oblasti Blízkého východu, subsaharské Afriky a Asie: 
geopolitické a bezpečnostní souvislosti, důsledky a doporučení pro 
ČR. Projekt TA ČR ÉTA č. TL01000432, člen řešitelského týmu. 

 → Proměna bezpečnosti v době nejistoty: pochopení vzestupu hybridní války 
v České republice. Projekt GA ČR č. 19-12081S, člen řešitelského týmu. 

❍ Ditrych Ondřej 
 
Odborná publikační činnost — Výstupy hodnocené RVVI  

 → Regulating global security: insights from conventional and unconventional 
regimes. Cham: Palgrave Macmillan (spoluaturoři: Nik Hynek, Vít Střítecký).

 → The International Drug Prohibition Regime as Security Regulation: Stability and 
Change in an Increasingly Less Prohibitionist World. In: Hynek, Nik–Ditrych, Ondřej–
Střítecký, Vít (eds.): Regulating Global Security: Insights from Conventional 
and Unconventional Regimes. Cham: Palgrave Macmillan, s. 215–243. 

Odborná publikační činnost — Ostatní výstupy  
 → Kick-Starting Cosmopolitan Governance Through Science: The Case of 

a Giant Laser Systém. Policy paper. Prague: Institute of International Relations. 
Online: https://iir.cz/static/kick-starting-cosmopolitan-governance-through-
science-the-case-of-a-giant-laser-system-2 (spoluautor Nikola Schmidt).  
 
Výzkumné projekty

 → Secure Intelligent Methods for Advanced RecoGnition of malware and stegomalware, 
Projekt Horizon 2020 č. 833042 – SIMARGL, člen řešitelského týmu.

❍ Dopita Tomáš  

Odborná publikační činnost — Ostatní výstupy  
 → V4 and the Western Balkans ahead of the ministerial meeting in Bratislava: How to 

speed up reform and integration processes? How to build a common European 
future in current geopolitical realities? Short-term analysis. Think Visegrad: 
V4 Think Tank Platform (spoluautoři Ján Cingel, Anna Orosz, Marta Szpala).

 
Výzkumné projekty  

 → Rovnost žen a mužů ve vnějších vztazích: Podpora ve výzkumu 
a realizaci české zahraniční politiky a rozvojové spolupráce. Projekt 
MPSV č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0006338, hlavní řešitel.  

 → Podpora hraničního výzkumu na pomezí mezinárodních vztahů a dalších vědních oborů. 
Projekt MŠMT č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008504, člen řešitelského týmu.  

 

https://iir.cz/static/kick-starting-cosmopolitan-governance-through-science-the-case-of-a-giant-laser-system-2
https://iir.cz/static/kick-starting-cosmopolitan-governance-through-science-the-case-of-a-giant-laser-system-2
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❍ Eberle Jakub  

Odborná publikační činnost — Výstupy hodnocené RVVI    
 → “Putin, You Suck”: Affective Sticking Points in the Czech Narrative on “Russian Hybrid 

Warfare”. Political Psychology, Vol. 40, No. 6, s. 1267–1281 (spoluautor Jan Daniel). 
 → Discourse and Affect in Foreign Policy: Germany and the Iraq War. London: Routledge. 
 → Narrative, desire, ontological security, transgression: fantasy as a factor in international 

politics. Journal of International Relations and Development, Vol. 22, No. 1, s. 243–268.   
 

Odborná publikační činnost — Ostatní výstupy  
 → České zbrojní exporty potřebují silnější demokratickou kontrolu a vyšší transparentnost. 

Policy brief. Praha: Ústav mezinárodních vztahů. Online: https://iir.cz/static/ceske-
zbrojni-exporty-potrebuji-silnejsi-demokratickou-kontrolu-a-vyssi-transparentnost. 

 
Výzkumné projekty  

 → Proměna bezpečnosti v době nejistoty: pochopení vzestupu hybridní 
války v České republice. Projekt GA ČR č. 19-12081S, hlavní řešitel.  

 → Podpora hraničního výzkumu na pomezí mezinárodních vztahů a dalších vědních oborů. 
Projekt MŠMT č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008504, člen řešitelského týmu.   

 
❍ Eichler Jan

Výzkumné projekty  
 → Migrace z oblasti Blízkého východu, subsaharské Afriky a Asie: 

geopolitické a bezpečnostní souvislosti, důsledky a doporučení 
pro ČR. Projekt TA ČR ÉTA č. TL01000432, hlavní řešitel.  

 → Vnitřní a vnější dimenze aktérství EU v energetických vztazích vůči Rusku 
a alternativním dodavatelům. Projekt GA ČR č. 18-00902S, člen řešitelského týmu. 

 
❍ Fürst Rudolf  

Odborná publikační činnost — Ostatní výstupy  
 → Je sbližování Severní a Jižní Koreje výzvou a příležitostí pro Českou republiku? Policy 

brief. Praha: Ústav mezinárodních vztahů. Online: https://iir.cz/article/rudolf-f-rst-
je-sblizovani-severni-a-jizni-koreje-vyzvou-a-prilezitosti-pro-ceskou-republiku.  

 → The Regional Format 16+1: Early Rusting, Still Alive and Expanding into 17+1. Policy 
brief. Prague: Institute of International Relations. Online: https://iir.cz/en/article/
the-regional-format-16-1-early-rusting-still-alive-and-expanding-into-17-1.

❍ Galeotti, Mark  
 
Odborná publikační činnost — Výstupy hodnocené RVVI    

 → Armies of Russiaʼs War in Ukraine. New York: Osprey Publishing.  
 → Kulikovo 1380: the battle that made Russia. London: Osprey Publishing.  
 → The mythical ‘Gerasimov Doctrine’ and the language of threat. 

Critical Studies on Security, Vol. 7, No. 2, s. 157–161.  
 → Russian Political War: Moving Beyond the Hybrid. London: Routledge.  
 → We Need to Talk About Putin. London: Ebury Press. 

https://iir.cz/static/ceske-zbrojni-exporty-potrebuji-silnejsi-demokratickou-kontrolu-a-vyssi-transparentnost
https://iir.cz/static/ceske-zbrojni-exporty-potrebuji-silnejsi-demokratickou-kontrolu-a-vyssi-transparentnost
https://iir.cz/article/rudolf-f-rst-je-sblizovani-severni-a-jizni-koreje-vyzvou-a-prilezitosti-pro-ceskou-republiku
https://iir.cz/article/rudolf-f-rst-je-sblizovani-severni-a-jizni-koreje-vyzvou-a-prilezitosti-pro-ceskou-republiku
https://iir.cz/en/article/the-regional-format-16-1-early-rusting-still-alive-and-expanding-into-17-1
https://iir.cz/en/article/the-regional-format-16-1-early-rusting-still-alive-and-expanding-into-17-1
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❍ Gaweda, Barbara 

Odborná publikační činnost — Výstupy hodnocené RVVI
 → The Polish Grand Canyon? Gendered cleavages in politics and society 

(Forthcoming Feb 2019). In: Ulrike Guérot (ed.): What happened to 
Poland? Krems Publication Series on European Democracy. Dietz Verlag 
(book chapter in English and in German – 2 separate volumes).

 
❍ Halás Matúš  

Odborná publikační činnost — Výstupy hodnocené RVVI    
 → Proving a negative: why deterrence does not work in the Baltics. 

European Security, Vol. 28, No. 4, s. 431–448.   
 
Odborná publikační činnost — Ostatní výstupy

 → A Global Arms Control Regime on Short-and Medium-Range Missiles. Policy 
paper. Prague: Institute of International Relations. Online: https://iir.cz/static/a-
global-arms-control-regime-on-short-and-medium-range-missiles-2. 

 → Analysis of Ursula von der Leyen’s foreign policy guidelines as seen from the 
V4 perspective. Short-term analysis. Think Visegrad: V4 Think Tank Platform 
(spoluautoři Kinga Brudzińska, Dániel Bartha, Ryszarda Formuszewicz).

 
❍ Horký-Hlucháň Ondřej   

Odborná publikační činnost — Výstupy hodnocené RVVI    
 → Tertiary scholarship schemes as institutionalised migration of highly skilled labour: The 

mixed evidence of development effectiveness from the Czech Republic. Mezinárodní 
vztahy, Vol. 53, No. 4, s. 5–19 (spoluautoři Jiří Hejkrlík, Tereza Němečková).  
  
Odborná publikační činnost — Ostatní výstupy 

 → Comparative study/analysis of activities of V4 countries in Africa, possibilities 
for synergies. Short-term analysis. Think Visegrad Report (neveřejné; 
spoluautoři: Marián Čaučík, István Tarrósy, Kamil Zajaczkowski). 

 → Kvalita rozvojové spolupráce roste, veřejná správa boduje, ale kde jsou kapacity? 
Policy paper. Praha: Ústav mezinárodních vztahů. Online: https://www.iir.cz/article/
kvalita-rozvojove-spoluprace-roste-verejna-sprava-boduje-ale-kde-jsou-kapacity.

Výzkumné projekty  
 → Podpora hraničního výzkumu na pomezí mezinárodních vztahů a dalších vědních 

oborů. Projekt MŠMT č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008504, hlavní řešitel.  
 → Rovnost žen a mužů ve vnějších vztazích: Podpora ve výzkumu a realizaci 

české zahraniční politiky a rozvojové spolupráce. Projekt MPSV 
č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0006338, člen řešitelského týmu.

 
 
❍ Hornát Jan  

Odborná publikační činnost — Výstupy hodnocené RVVI
 → Transatlantic “Othering”: European External Action Identity and the Trump Administration.  

Studia Europejskie – Studies in European Affairs, Vol. 23, No. 1, s. 27–42. 
 

https://iir.cz/static/a-global-arms-control-regime-on-short-and-medium-range-missiles-2
https://iir.cz/static/a-global-arms-control-regime-on-short-and-medium-range-missiles-2
https://www.iir.cz/article/kvalita-rozvojove-spoluprace-roste-verejna-sprava-boduje-ale-kde-jsou-kapacity
https://www.iir.cz/article/kvalita-rozvojove-spoluprace-roste-verejna-sprava-boduje-ale-kde-jsou-kapacity
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Odborná publikační činnost — Ostatní výstupy  
 → Women in democratic transitions: The case for including female empowerment in 

democracy assistance. Research paper. Prague: Institute of International Relations. Online:  
http://www.dokumenty-iir.cz/Projekty/OPZ/KA5_Women_in_democratic_transitions.pdf. 

 
Výzkumné projekty  

 → Rovnost žen a mužů ve vnějších vztazích: Podpora ve výzkumu a realizaci 
české zahraniční politiky a rozvojové spolupráce. Projekt MPSV 
č. CZ 03.1.51/0.0/0.0/15_028/0006338, člen řešitelského týmu. 

 
❍ Kizeková Alica        

Odborná publikační činnost — Výstupy hodnocené RVVI    
 → České zájmy v roce 2019: analýzy ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů.   
 → The European Union in Central Asia: Balancing Competing Actors and Opportunities 

for the V4 Countries. Short-term analysis. Think Visegrad: V4 Think Tank 
Platform. Online: http://www.europeum.org/data/articles/3-kizekova.pdf. 

 → V4 + Benelux: avenues of potential co-operation and sticky points ahead of the V4 
+ Benelux ministerial (and policy planning consultations). Short-term analysis. Think 
Visegrad: V4 Think-Tank Platform (spoluautoři Attila Kovács, Juraj Hajko, Veronika Jóźwiak). 

 → What to expect from the Czech Presidency of the Visegrad Group 2019/2020?. KKI 4:1. 
Budapest: Institute for Foreign Affairs and Trade. Online: https://kki.hu/wp-content/
uploads/2019/11/19_KKI_4_1_CZ_20191126.pdf 
(spoluautoři Dániel Varga, Łukasz Ogrodnik, Nikolett Garai).  

Odborná publikační činnost — Souhrnné výzkumné zprávy
 → China in Central and Eastern Europe: expectations, threats and opportunities. 

In: Search of joined V4 priorities. Think Visegrad: V4-Think Tank Platform 
(spoluautoři Péter Goreczky, Jakub Jakóbowski, Peter Brezani).   

 
Výzkumné projekty  

 → Vývoj a pilotní ověření metod pravidelného komplexního hodnocení české 
zahraniční politiky. Projekt TA ČR BETA 2 č. TIRVMZV701, hlavní řešitel.  

❍ Kovář Jan  

Odborná publikační činnost — Výstupy hodnocené RVVI    
 → Representative Democracy in Czechia: A Disconnect Betwenn the National 

and EU Level. In: Blockmans, S.–Russack, S. (eds.): Representative 
Democracy in the EU: Recovering Legitimacy. London: Rowman & Littlefield 
International, s. 107–127 (spoluautoři Petr Kratochvíl, Zdeněk Sychra).  

 → “A Security Threat or an Economic Consequence? An Analysis of the 
News Framing of the European Unionʼs Refugee Crisis.” International 
Communication Gazette. Online: 28. února 2019. 

 → Variations of Metaphors in Party Manifestos About EU Finality: Assessing Party Positions 
through Conceptual Metaphors. In: Perrez, Julien–Reuchamps, Min–Thibodeau, Paul 
H. (eds.): Variation in Political Metaphor. Amsterdam: John Benjamins, s. 151–176.  

 → “When Do Ministers Travel to Brussels? A Case of Hungary”. Romanian 
Journal of Political Science, Vol. 18, No. 2, s. 56–90. 

http://www.dokumenty-iir.cz/Projekty/OPZ/KA5_Women_in_democratic_transitions.pdf
http://www.europeum.org/data/articles/3-kizekova.pdf
https://kki.hu/wp-content/uploads/2019/11/19_KKI_4_1_CZ_20191126.pdf
https://kki.hu/wp-content/uploads/2019/11/19_KKI_4_1_CZ_20191126.pdf
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Odborná publikační činnost — Sourhnné výzkumné zprávy
 → Vyhodnocení možných variant budoucího vývoje evropské integrace. TIRVMZV702 

– Vyhodnocení možných variant budoucího vývoje evropské integrace (důvěrné; 
spoluautoři: Helena Bauerová, Kateřina Kočí, Petr Kratochvíl, Zdeněk Sychra).

Výzkumné projekty  
 → Towards a Citizensʼ Union. Projekt Erasmus Plus (Jean Monet plus) č. 2CU, hlavní řešitel.   
 → Vyhodnocení možných variant budoucího vývoje evropské integrace.  

Projekt TA ČR BETA 2 č. TIRVMZV702, hlavní řešitel.      
 → EU Integration and Differentiation for Effectiveness and Accountability. Projekt 

Horizon 2020 č. SEP-210485814, EU IDEA, člen řešitelského týmu. 
 → Zvyšování personálního zastoupení České republiky v mezinárodních 

organizacích. Projekt TA ČR ÉTA č. TL01000544, spoluřešitel. 
 
 
❍ Kratochvíl Petr  

Odborná publikační činnost — Výstupy hodnocené RVVI    
 → Can Domestic Institutions Destroy the International Order? In: Asle, 

Toje–Bård Nikolas Vik Steen (eds.): The Causes of Peace: What We 
Know Now. Oslo: Norwegian Nobel Institute, s. 251–276. 

 → Czech Republic: A Paradise for Eurosceptics? In: Kaeding, M.–Pollak, J.–Schmidt, P. (eds.): 
The Future of Europe. Cham: Palgrave Macmillan, s. 21–24 (spoluautor Zdeněk Sychra). 

 → Religion as a Weapon: Invoking Religion in Secularized Societies. The 
Review of Faith & International Affairs, Vol. 17, No. 1, s. 78–88. 

 → Representative Democracy in Czechia: A Disconnect Betwenn the National 
and EU Level. In: Blockmans, S.–Russack, S. (eds.): Representative 
Democracy in the EU: Recovering Legitimacy. London: Rowman & Littlefield 
International, s. 107–127 (spoluautoři Jan Kovář, Zdeněk Sychra). 

 → The end of democracy in the EU? The Eurozone crisis and the EU’s democratic deficit. 
Journal of European Integration, Vol. 42, No. 2, s. 169–185 (spoluautor Zdeněk Sychra). 

 
Odborná publikační činnost — Ostatní výstupy  

 → A Cordon Populiste from the Baltic to the Adriatic Sea. IAI Commentaries, 
No. 19/01. Online: https://www.iai.it/sites/default/files/iaicom1901.pdf.  

Odborná publikační činnost — Sourhnné výzkumné zprávy
 → Vyhodnocení možných variant budoucího vývoje evropské integrace. TIRVMZV702 

– Vyhodnocení možných variant budoucího vývoje evropské integrace (důvěrné; 
spoluautoři: Helena Bauerová, Kateřina Kočí, Jan Kovář, Zdeněk Sychra).

 
Výzkumné projekty  

 → EU Integration and Differentiation for Effectiveness and Accountability. 
Projekt Horizon 2020 č. SEP-210485814, EU IDEA, hlavní řešitel.  

 → Vyhodnocení možných variant budoucího vývoje evropské 
integrace. Projekt TA ČR BETA 2 č. TIRVMZV702, hlavní řešitel.  

 → Geopolitika katolické církve. Grant GA ČR č. 19-10969S, hlavní řešitel.  
 → Podpora hraničního výzkumu na pomezí mezinárodních vztahů a dalších vědních oborů. 

Projekt MŠMT č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008504, člen řešitelského týmu. 
 → Towards a Citizensʼ Union. Projekt Erasmus Plus (Jean 

Monet plus) č. 2CU, člen řešitelského týmu.

https://www.iai.it/sites/default/files/iaicom1901.pdf
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❍ Lattmann Tamás 

Odborná publikační činnost — Výstupy hodnocené RVVI  
 → The System of Operation of International Criminal Justice Fora, in Particular of 

the International Criminal Court – will the Future be Governed by Politics, Orders 
or Law? In: Pavel Šturma (ed.): The Rome Statute of the ICC at Its Twentieth 
Anniversary: Achievements and Perspectives. Leiden: Brill Nijhoff, s. 13–26. 

Odborná publikační činnost — Ostatní výstupy  
 → Better Protection of the Rule of Law – or of European Taxpayers’ Money. Reflection. 

Prague: Institute of International Relations. Online: https://iir.cz/article/tamas-
lattmann-better-protection-of-the-rule-of-law-or-of-european-taxpayers-money. 

 

❍ Nožina Miroslav  

Odborná publikační činnost — Výstupy hodnocené RVVI  
 → The Fate and Future of the Wildlife Trade Regulatory Regimes: The Case of 

CITES and Rhino Horn Trafficking. In: Hynek, Nik–Ditrych, Ondřej–Střítecký, 
Vít (eds.): Regulating Global Security: Insights from Conventional and 
Unconventional Regimes. Cham: Palgrave Macmillan, s. 245–269. 

 
Výzkumné projekty  

 → Migrace z oblasti Blízkého východu, subsaharské Afriky a Asie: 
geopolitické a bezpečnostní souvislosti, důsledky a doporučení pro 
ČR. Projekt TA ČR ÉTA č. TL01000432, člen řešitelského týmu. 

 → Podpora hraničního výzkumu na pomezí mezinárodních vztahů a dalších vědních oborů. 
Projekt MŠMT č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008504, člen řešitelského týmu. 

❍ O’Sullivan Miloslava 

Výzkumné projekty  
 → Rovnost žen a mužů ve vnějších vztazích: Podpora ve výzkumu a realizaci 

české zahraniční politiky a rozvojové spolupráce. Projekt MPSV č. CZ.
03.1.51/0.0/0.0/15_028/0006338, členka řešitelského týmu.

 
❍ Profant Tomáš  

Odborná publikační činnost — Výstupy hodnocené RVVI  
 → Excluding the Radical Economic Left from the Slovak Public Discourse: 

A Moderate Leftist Talk Show as a Case Study. East European 
Politics and Societies: and Cultures. Online: 19. září 2019.  

 → New Donors on the Postcolonial Crossroads: Eastern 
Europe and Western Aid. New York: Routledge.

 → Rasizmus v rozvoji a rozvojovej spolupráci. Mezinárodní vztahy, online first.

Odborná publikační činnost — Ostatní výstupy  
 → Recenze: Arnošt Novák: Tmavozelený svet: Radikálne ekologické aktivity 

v Českej republike po roku 1989. Sociológia, Vol. 51, No. 2, s. 226–232.  
 

 

https://iir.cz/article/tamas-lattmann-better-protection-of-the-rule-of-law-or-of-european-taxpayers-money
https://iir.cz/article/tamas-lattmann-better-protection-of-the-rule-of-law-or-of-european-taxpayers-money
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Výzkumné projekty  
 → Středoproudové a alternativní ekonomické diskurzy v Česku a na 

Slovensku. Projekt GA ČR č. 18-21864S, spoluřešitel.  
 
❍ Schmidt Nikola  

Odborná publikační činnost — Ostatní výstupy  
 → Kick-Starting Cosmopolitan Governance Through Science: The Case of 

a Giant Laser Systém. Policy paper. Prague: Institute of International Relations. 
Online: https://iir.cz/static/kick-starting-cosmopolitan-governance-through-
science-the-case-of-a-giant-laser-system-2 (spoluautor Ondřej Ditrych).  

 
Výzkumné projekty  

 → Secure Intelligent Methods for Advanced RecoGnition of malware and 
stegomalware. Projekt Horizon 2020 č. 833042 – SIMARGL, hlavní řešitel.

 
❍ Šitera Daniel  

Odborná publikační činnost — Výstupy hodnocené RVVI  
 → Muddling through the Reform? The Future of the Euro (Yet Again). Prague 

European Summit: Micro-Studies. Prague: Prague European Summit, s. 10–12.  
 
❍ Tallis Benjamin   

Odborná publikační činnost — Výstupy hodnocené RVVI  
 → ’An International Politics of “Czech" Architecture: or, Reviving the International 

in International Political Sociologyʼ. Globalizations. Online: 18. října 2019. 
 → Charting the EU-national strategic constellation: understanding EU strategy 

through member states’ strategic partnerships – an analysis of the Czech case. 
International Politics, Vol. 56, No. 3, s. 395–410 (spoluautor Michal Šimečka).  

 
Výzkumné projekty  

 → Podpora hraničního výzkumu na pomezí mezinárodních vztahů a dalších vědních oborů. 
Projekt MŠMT č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008504, člen řešitelského týmu. 

 
❍ Tichý Lukáš  

Odborná publikační činnost — Výstupy hodnocené RVVI  
 → Energy infrastructure as a target of terrorist attacks from the Islamic state in Iraq and 

Syria. International Journal of Critical Infrastructure Protection, No. 25, s. 1–13.   
 → EU political discourse on the energy security relations with Russia. 

European Political Science. Online: 20. listopadu 2019.  
 → EU-Russia Energy Relations: A Discursive Approach. Cham: Springer.  
 → The Islamic State oil and gas strategy in North Africa. 

Energy Strategy Reviews, No. 24, s. 254–260.   
  

 
 
 
 

https://iir.cz/static/kick-starting-cosmopolitan-governance-through-science-the-case-of-a-giant-laser-system-2
https://iir.cz/static/kick-starting-cosmopolitan-governance-through-science-the-case-of-a-giant-laser-system-2
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 Výzkumné projekty  
 → Migrace z oblasti Blízkého východu, subsaharské Afriky a Asie: 

geopolitické a bezpečnostní souvislosti, důsledky a doporučení pro 
ČR. Projekt TA ČR ÉTA č. TL01000432, člen řešitelského týmu. 

 → Vnitřní a vnější dimenze aktérství EU v energetických vztazích vůči Rusku 
a alternativním dodavatelům. Projekt GA ČR č. 18-00902S, hlavní řešitel.



64

Příloha č. II

Seznam zaměstnanců Ústavu mezinárodních 
vztahů, v. v. i., k 31. 12. 2019
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Ředitel

PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. (Cantab.) Ph.D.    

Ředitel výzkumu

Doc. PhDr. Emil Aslan, Ph.D. (0,5) 

Ředitel/ka služeb 

Mgr. et Mgr. Linda Flanderová (MD)
Mgr. Lucie Božková (od 1. 1. 2019; od 1. 9. 2019 MD)
Ing. Jiří Mach (od 1. 9. 2019)

I. Výzkumné oddělení

Vedoucí oddělení

Doc. PhDr. Emil Aslan, Ph.D. (0,5)
 
Administrativní pracovníci oddělení

Ing. Kristýna Kučerová – manažerka podpory výzkumu (od 1. 12. 2019 MD)
Mgr. Veronika Sellnerová – manažerka podpory výzkumu (od 1. 12. 2019)
Mgr. Petr Burda – projektový manažer 
Mgr. Alena Krejčová – referentka výzkumného oddělení (0,5)
 
Výzkumní pracovníci a pracovnice

Doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA, Ph.D. 
Mgr. Jan Daniel, Ph.D. 
Mgr. Tomáš Dopita, Ph.D.     
Jakub Eberle, Ph.D. 
Doc. PhDr. Jan Eichler, CSc. 
Ing. Rudolf Fürst, Ph.D.        
Mgr. Matúš Halás, Ph.D.     
Ing. Ondřej Horký-Hlucháň, Ph.D. 
Mgr. Jan Hornát, Ph.D. (0,5)       
Mgr. Alica Kizeková, Ph.D. 
Mgr. Jan Kovář, Ph.D. 
Prof. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D.
J.D. Tamás Lattmann, Ph.D. (do 30. 4. 2019)
JUDr. Ing Jan Lhotský, Ph.D., E.MA. (0,5, od 1. 10. 2019)
Dr. Bríd Ní Ghráinne (0,5, od 1. 10. 2019)
PhDr. Miroslav Nožina, Ph.D. 
Mgr. Míla O’Sullivan (0,5)
Mgr. Tomáš Profant, Ph.D. (0,5)
Mgr. Nikola Schmidt, Ph.D. (od 1. 5. 2019)                  
Mgr. Daniel Šitera 
Benjamin Tallis, M.A., Ph.D. (do 31. 12. 2019)



66

Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý, Ph.D. (0,6)
Elena Zhirukhina, Ph.D.
 
Přidružení výzkumní pracovníci a analytici

Doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D. (0,45)
JUDr. Petra Ditrichová, Ph.D. (0,5)
Ing. Tomáš Doležal (0,3)
Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. (0,3)
Mgr. Zuzana Fellegi, M.A., LL.M. (do 31. 3. 2019)
Mgr. Kateřina Kočí (0,3)  
Mgr. Nikita Odintsov (0,2)
Mgr. Anna Simbartlová (0,3, od 1. 11. 2019)
PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D. (0,4 od 1. 9. 2019)
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. (0,1)

II. Oddělení správy a služeb 

Vedoucí oddělení

Mgr. et Mgr. Linda Flanderová (MD)
Mgr. Lucie Božková (od 1. 1. 2019; od 1. 9. 2019 MD)
Ing. Jiří Mach (od 1. 9. 2019)
 

Úseky
 
Konferenční servis

Ing. Jiří Mach (do 31. 8. 2019) 
Ing. Michaela Mlíčková Jelínková (od 1. 9. 2019)
Mgr. Zdeňka Kyselová    
Mgr. Linda Bergerová (MD)

Ekonomický úsek

Ing. Eva Matyášová 

Personální úsek

Mgr. Šárka Kosíková (0,6)

Sekretariát

Alena Jakobcová
                                                                                                                                                                                           
Provozní a technický úsek

Ing. Karel Vacek (0,6)                                                         
Mgr. Karel Rosecký (0,62)
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Knihovna

Mgr. Eva Husáková
PhDr. Helena Kolátorová (0,5)
Mgr. Magdalena Kroupová, Ph.D. (0,5; od 1. 8. 2019)
Mgr. Rudolf Sýkora (od 1. 5. 2019)
Bc. Lenka Ženatová (MD)

Nakladatelství

PhDr. Vladimír Trojánek
Mgr. Jan Hrubín

Interní doktorandi Ústavu mezinárodních vztahů, v. v. i. 

Mgr. Sabina Domaskina
Mgr. Bc. Michal Kouřil                                                                                  
Mgr. Míla O’Sullivan
Mgr. Martin Páv
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Příloha č. III

Přehled kmenových výzkumných pracovníků 
a pracovnic a interních doktorandů 
a doktorandek ÚMV k 31. 12. 2019
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❍ Emil Aslan

✍ aslan@iir.cz
⛓  iir.cz/static/emil-aslan  
→ Iregulerní a asymetrické konflikty
→ Mikro-dynamika násilí
→ Postsovětský prostor
→ Turecko
→ Írán

❍ Veronika Bílková

✍ bilkova@iir.cz
⛓  iir.cz/static/veronika-bilkova 
→ Mezinárodní právo, mezinárodní 

humanitární a trestní právo
→ Lidská práva
→ Použití síly v mezinárodních 

vztazích a terorismus
→ Mezinárodní sankce
→ Česká zahraniční politika v oblasti 

lidských práv a demokratizace

❍ Jan Daniel

✍ daniel@iir.cz
⛓  iir.cz/static/jan-daniel 
→ Mírové operace OSN
→ Blízký východ (Sýrie, 

Libanon, Irák) 

❍ Ondřej Ditrych

✍ ditrych@iir.cz
⛓  iir.cz/static/ondrej-ditrych 
→ Terorismus a revoluční násilí 

v globální politice
→ NATO a evropská bezpečnost
→ Etnopolitické konflikty 

v postsovětském prostoru
→ Globální trendy a jejich předpovědi

❍ Tomáš Dopita

✍ dopita@iir.cz
⛓  iir.cz/static/tomas-dopita 
→ Bezpečnost a evropská 

integrace západního Balkánu
→ Česká zahraniční politika 

vůči západnímu Balkánu
→ Genderová rovnost v rozvojové 

spolupráci a zahraniční službě

❍ Jakub Eberle

✍ eberle@iir.cz
⛓  iir.cz/static/jakub-eberle 
→ Česká zahraniční politika
→ Německá zahraniční politika
→ Německá politika

❍ Jan Eichler

✍ eichler@iir.cz
⛓  iir.cz/static/jan-eichler 
→ Transatlantické vztahy
→ Mezinárodní bezpečnost 

a ozbrojené konflikty
→ Terorismus

❍ Rudolf Fürst

✍ furst@iir.cz
⛓  iir.cz/static/rudolf-f-rst 
→ Čína a východní Asie
→ Vztahy Číny s ČR, střední 

a východní Evropou a EU
→ Postkomunistická transformace 
→ Soft power 

❍ Matúš Halás

✍ halas@iir.cz
⛓  iir.cz/static/matus-halas 
→ Teorie odstrašení
→ Strategická studia
→ NATO a evropská bezpečnost
→ Kritická geopolitika 
→ Teorie her
→ Komplexní systémy
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❍ Ondřej Horký-Hlucháň

✍ horky@iir.cz
⛓  iir.cz/static/ondrej-horky-hluchan 
→ Globální a udržitelný rozvoj, chudoba
→ Rozvojová spolupráce 

a humanitární pomoc
→ Globalizace a vztahy mezi 

globálním Severem a Jihem
→ Gender v rozvoji, mezinárodních 

vztazích a zahraniční politice
→ Subsaharská Afrika

❍ Alica Kizeková

✍ kizekova@iir.cz
⛓  iir.cz/static/alica-kizekova 
→ Česká, čínská a ruská zahraniční politika
→ Velmocenské vztahy a bezpečnost 

ve Střední Asii, Asii a Tichomoří
→ Multi-track diplomacie
→ Evropská bezpečnost
→ Střední Evropa

❍ Jan Kovář

✍ kovar@iir.cz
⛓  iir.cz/static/jan-kovar 
→ Česká evropská politika
→ Migrační, azylová politika EU 

a fungování Schengenu
→ Brexit
→ Reforma EU a fungování institucí
→ Vnitřní bezpečnost 

a zahraniční politika EU

❍ Petr Kratochvíl

✍ kratochvil@iir.cz
⛓  iir.cz/static/petr-kratochvil 
→ Česká zahraniční politika
→ Evropská integrace, institucionální 

reforma a rozšiřování EU
→ Ruská zahraniční politika a politické 

vztahy v postsovětském prostoru
→ Náboženství a katolická církev 

v mezinárodních vztazích
→ LGBT+ problematika 

v mezinárodních vztazích

❍ Tamás Lattmann

✍ lattmann@iir.cz
⛓  iir.cz/static/tamas-lattmann
→ Mezinárodní právo
→ Lidská práva a mezinárodní 

humanitární právo
→ Mezinárodní zločin
→ Instituce a právo EU

❍ Jan Lhotský

✍ lhotsky(at)iir.cz
⛓  iir.cz/static/jan-lhotsky 
→ Lidská práva
→ Mezinárodní humanitární právo
→ Mezinárodní trestní právo

❍ Bríd Ní Ghráinne

✍ nighrainne@iir.cz
⛓  iir.cz/static/brid-ni-ghrainne-1
→ Vnitřně vysídlené osoby
→ Zákon o uprchlících
→ Mezinárodní veřejné právo
→ Mezinárodní humanitární právo
→ Zákon o lidských právech

❍ Miroslav Nožina

✍ nozina@iir.cz
⛓  iir.cz/static/miroslav-nozina 
→ Drogová problematika
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→ Organizovaný zločin a mezinárodní 
šíření antisociálních jevů

→ Etnická problematika
→ Aktuální vývoj v oblasti 

pevninské jihovýchodní Asie

❍ Tomáš Profant

✍ profant@iir.cz
⛓  iir.cz/static/tomas-profant 
→ Rozvojová spolupráce
→ Politická ekonomie EU
→ Rasismus a (neo)kolonialismus
→ Udržitelnost a životní prostředí
→ Vztahy mezi globálním Jihem 

a Severem a globalizace

❍ Daniel Šitera

✍ sitera@iir.cz
⛓  iir.cz/static/daniel-sitera 
→ Střední a východní Evropa
→ Evropská integrace 

(ekonomické aspekty)
→ Globální ekonomika

❍ Benjamin Tallis

✍ tallis@iir.cz
⛓  iir.cz/static/b-tallis 
→ Zahraniční a bezpečnostní politika 

EU, politika sousedství EU a politika 
spravedlnosti  a vnitřních věcí EU

→ Migrace, hranice a EU
→ Kritická geopolitika a politická geografie
→ Politika střední a východní 

Evropy, postkomunismus 
a politika transformace

→ Kulturní politika, zvlášť architekturní 
a materiální politika paměti

❍ Lukáš Tichý

✍ tichy@iir.cz
⛓  iir.cz/static/lukastichy 
→ Energetická bezpečnost (Evropa, 

Rusko a Střední Asie)

→ Energetická bezpečnost Afriky 
(konflikty o zdroje, politika 
světových aktérů v Africe)

→ Geopolitika přepravních tras
→ Vztahy mezi EU a Ruskem
→ Bezpečnostní a strategická 

kultura Ruska
→ Teroristické útoky na 

energetický sektor

❍ Elena Zhirukhina

✍ zhirukhina@iir.cz
⛓  iir.cz/static/elena-zhirukhina 
→ Boj proti násilným nestátním 

aktérům (boj proti terorismu 
a odbojovým hnutím)

→ Nelineární konflikty
→ Mikrodynamika politického násilí
→ Databáze s velkým množstvím dat
→ Mezinárodní právo
→ Mezinárodní kriminalita
→ Rusko, Střední Asie, Kavkaz
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Interní doktorandi a doktorandky
 

❍ Sabina Domaskina

✍ domaskina@iir.cz
⛓  iir.cz/en/static/sabina-domaskina 
→ Masová média a propaganda
→ Informační válka
→ Nacionalismus
→ Řešení konfliktů
→ Diverzní politika

❍ Michal Kouřil

✍ kouril@iir.cz
⛓  iir.cz/static/michal-kouril 
→ Thajsko, jeho historie, 

společnost a kultura
→ Vnitrostátní ozbrojený konflikt v Barmě
→ Drogová problematika oblasti 

Zlatého trojúhelníku

❍ Míla O’Sullivan

(souběžně projektová výzkumná 
pracovnice ÚMV) 

✍ osullivan@iir.cz
⛓  iir.cz/static/mila-o-sullivan 
→ Genderový rozměr míru 

a bezpečnosti v teorii a v praxi
→ Genderové hledisko 

rozvojové spolupráce
→ Gender mainstreaming
→ Postavení žen v mezinárodní politice
→ Role žen v budování míru 

a postkonfliktní rekonstrukci

❍ Martin Páv

✍ pav@iir.cz
⛓  iir.cz/static/martin-pav 
→ Post-koloniální identita
→ Problematika slumů
→ Otázky indo-pacifického regionu
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Příloha č. IV

Výroční zpráva podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, za rok 2019
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V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, vydává Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i., následující Výroční zprávu 
za rok 2019. Výroční zpráva se zveřejňuje na https://www.iir.cz/static/dokumenty. 

Období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

a) Počet podaných žádostí o informace  - žádná
b) Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - žádné 
c) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - žádné 
d) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - žádné 
e) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona  
 - žádná řízení o sankcích nebyla vedena
f) Další informace, vztahující se k uplatňování zákona - žádné

V Praze dne 1. 3. 2020  
 
PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. (Cantab.) Ph.D.
(ředitel)
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