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HLAVNÍ BODY VÝROČNÍ ZPRÁVY

Ústav mezinárodních vztahů se v roce 2007 transformoval na veřejnou výzkumnou instituci
a řádně ustavil své dva hlavní orgány – Radu instituce a Dozorčí radu. Činnost ÚMV zahrnuje
dvě hlavní aktivity – na jedné straně základní výzkum, hodnocený podle akademických kritérií,
a na druhé straně aplikovaný výzkum a veřejné aktivity oslovující ústřední státní orgány (ze-
jména Ministerstvo zahraničních věcí ČR) a odbornou veřejnost. 

ZÁKLADNÍ VÝZKUM

• V pravidelném hodnocení efektivity využití státních prostředků na výzkum a vývoj prováděném
vládní Radou pro výzkum a vývoj se ÚMV umístil v nejlepší skupině nadprůměrných insti-
tucí. Zaznamenal tak výrazné zlepšení oproti minulému roku, kdy se umístil ve skupině prů-
měrných institucí. ÚMV zároveň patří mezi jediné tři subjekty, jejichž poskytovatelem je
MZV ČR, které se zařadily do nejlepší skupiny.

• Ústav mezinárodních vztahů pokračoval v řešení dvou velkých víceletých výzkumných projektů
– výzkumného záměru „Česká republika v mezinárodní politice“ (podporovaného Radou
pro výzkum v vývoj 14 274 tis. Kč ročně) a projektu Národního projektu výzkumu II „Evropská
integrace a zájmy ČR“ (podporovaného Ministerstvem mládeže, školství a tělovýchovy ČR
3196 tis. Kč ročně). Oba projekty se podílely 45 % na celkovém rozpočtu. Ústav rovněž ře-
šil několik menších projektů podporovaných Grantovou agenturou ČR a Grantovou agenturou
Akademie věd.

• Ústav mezinárodních vztahů byl zapojen do tří mezinárodních projektů v rámci 6. rámcové-
ho programu Evropské komise (CONNEX, TTSRL, EU 25/27-Watch), pokračovalo zapojení do
mezinárodních sítí vědecké spolupráce (CEEISA, ECPR, TEPSA, EADI).

• Pracovníci ÚMV uplatnili tři články v mezinárodních impaktovaných časopisech (všechny
věnované Evropské politice sousedství), pět článků v mezinárodních recenzovaných časo-
pisech a publikovali tři české monografie (Pavel Barša: Síla a rozum: Spor realismu s idea-
lismem; Veronika Bílková: Úprava vnitrostátních ozbrojených konfliktů v mezinárodním humani-
tárním právu; Miroslav Nožina: Dějiny Kambodže).

• Ve spolupráci s Metropolitní Univerzitou Praha zahájil ÚMV program doktorského studia
v oboru mezinárodní vztahy a evropská studia.
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• Pokračovalo vydávání recenzovaného akademického čtvrtletníku Mezinárodní vztahy (náklad
1200 kusů) a recenzovaného anglickojazyčného půlročníku Perspectives (náklad 600 kusů).

• Ústav mezinárodních vztahů si připomněl konferencí a kolektivní monografií padesát let od
založení Ústavu pro mezinárodní politiku a ekonomii.

APLIKOVANÝ VÝZKUM A VEŘEJNÉ AKTIVITY 

• Příspěvek MZV na provoz, který je využíván pro aplikovaný výzkum a veřejné služby nevý-
zkumného charakteru, obnášel 45 % celkových příjmů (17 100 tis. Kč).

• Na žádost náměstka místopředsedy vlády pro evropskou integraci ÚMV uspořádal sérii semi-
nářů zaměřených na definování českého postoje k evropské Ústavní smlouvě. Od led-
na do března 2007 proběhlo celkem sedm setkání zástupců státní správy (Úřadu vlády ČR,
MZV, Kanceláře prezidenta republiky a Poslanecké sněmovny) a odborníků na evropskou inte-
graci. Hlavními výstupy seminářů byly dokumenty hodnotící jednotlivá ustanovení Ústavní
smlouvy z hlediska jejich výhodnosti pro ČR určené přímo pro potřeby vlády a policy paper
Česká republika a budoucnost Evropské unie: co s Evropskou ústavní smlouvou?

• Ústav mezinárodních vztahů pořádal více než dvě desítky konferencí a seminářů k aktu-
álním tématům české zahraniční politiky a mezinárodní politiky (např. Evropská politika sou-
sedství, Předsednictví EU, Evropská ústavní smlouva, Moldávie, Gruzie, Visegrád, Twinning,
Balkán, Obchod s narkotiky, Terorismus, Afghánistán, Transatlantické vztahy). Téměř všech kon-
ferencí a seminářů se účastnili pracovníci MZV.

• Ústav mezinárodních vztahů zpracoval pět aktuálních policy paperů (Mezinárodní trestní
soud, německá integrační politika, situace v Afghánistánu a předsednictví EU).

• Ve spolupráci s MZV zahájil ÚMV nový systém aplikovaného výzkumu pro potřeby čes-
ké zahraniční politiky, jehož první výsledky, policy papery vypracované na zakázku odborů
MZV, budou k dispozici v dubnu 2008.

• Měsíčník Mezinárodní politika (náklad 2500 kusů) svými tematicky orientovanými čísly buď rea-
guje na aktuální vývoj (Problémy světového obchodu, Amerika v mezičase, Pět let Eurozóny,
Evropská politika sousedství, Hledání rovnováhy sil, Turecko na křižovatce), nebo se věnuje dů-
ležitým leč pomíjeným otázkám (Afrika, Kultura a zahraniční politika, Jižní Kavkaz, Kdo
uspěje ve světě znalostí). Do časopisu přispívají analytici, diplomaté a veřejně známé
osobnosti (např. Václav Bartuška, Jiří Dienstbier, Jaap de Hoop Scheffer, Václav Hubinger, Ji-
ří Jonáš, Milan Knížák, Robert Kopecký, Jiří Schneider, Josef Syka, Miroslav Ševčík, Jaromír Ště-
tina, Martin Tlapa). Koncem roku 2007 získal časopis čtenářsky přitažlivější tvář (fotografie,
rozhovory, sloupky, polemiky). 

• Ústav mezinárodních vztahů vydal pro MZV Ročenku české zahraniční politiky 2006 (česky
a anglicky) a Výroční zprávu o kontrole a exportu vojenského materiálu 2006 (česky a anglicky).

• Stabilizoval se počet uživatelů knihovny i intenzita využití jejích služeb. Celkem 346 externích
čtenářů; průměrná návštěvnost studovny dosahuje 16 návštěvníků denně, z toho 11 ex-
terních.
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I. VÝZKUMNÁ ČINNOST

Výzkumná činnost Ústavu mezinárodních vztahů vycházela v roce 2007 z celé řa-
dy výzkumných projektů (celkem 16). Zatímco šest z těchto projektů se týkalo
základního výzkumu, dalších devět náleží do oblasti aplikovaného výzkumu (je-
den projekt se vyznačoval rozsáhlými aktivitami v obou oblastech výzkumu). Jed-
nalo se přitom o mezinárodní (6) i domácí (10) projekty. Nejrozsáhlejší z nich
představoval projekt Evropská integrace a zájmy ČR, který ÚMV získal v roce
2006 prostřednictvím veřejné soutěže v rámci druhého kola Národního progra-
mu výzkumu II (NPV II) vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělový-
chovy (MŠMT) ČR. Výzkumná činnost spojená s tímto projektem probíhala v ro-
ce 2007 v rámci čtyř dílčích aktivit. Ty se soustředily na (1) přípravu teoretických
postupů, (2) přípravu metodologických postupů, (3) zahájení pravidelné analýzy
české zahraniční politiky a (4) navržení priorit českého předsednictví v Radě EU
v roce 2009. 

Mezi nejpodstatnější mezinárodní projekty, jichž se ÚMV účastnil, patřily
v roce 2007 tři projekty probíhající jako součást 6. rámcového programu Evropské
komise. Jednalo se o následující projekty: (1) Transnational Terrorism, Security &
Rule of Law (TTSRL), (2) CONNEX a (3) EU-25 Watch. Nejvýznamnější domácí
projekty ÚMV představovaly kromě projektu NPV II tři projekty poskytnuté Gran-
tovou agenturou ČR (GA ČR) a jeden projekt udělený Grantovou agenturou Aka-
demie věd (GA AV).

K nejvýznamnějším publikacím ÚMV v roce 2007 patřily tři články otištěné
v zahraničních impaktovaných časopisech. Tyto články se konkrétně objevily
v časopisech Middle East Policy a Problems of Postcommunism (na obou článcích
se podílel jako spoluautor Ondřej Ditrych) a Osteuropa (autorkou tohoto článku by-
la Elsa Tulmets).

Mezi nejvýznamnější publikace lze dále zařadit několik monografií vydaných
výzkumnými pracovníky ÚMV. Tyto monografie se zabývaly teoretickým myšle-
ním o mezinárodních vztazích (Pavel Barša), právní úpravou mezinárodních
ozbrojených konfliktů (Veronika Bílková) a dějinami Kambodže (Miroslav Noži-
na). Všechny uvedené monografie vyšly v prestižních českých nakladatelstvích
(Filosofia, Karolinum a Nakladatelství Lidové noviny). Pracovníci ÚMV dále
uplatnili několik článků v zahraničních recenzovaných časopisech. Šlo o časo-
pisy Défense nationale et sécurité collective (Jan Eichler), European Political Eco-
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nomy Review (Elsa Tulmets), Integration (Vladimír Handl), Journal of Internatio-
nal Relations and Development (Petr Kratochvíl) a Strategic Impact (Jan Eichler).
Celkový přehled publikací výzkumných pracovníků ÚMV obsahuje Příloha této
výroční zprávy. 

Výrazný úspěch zaznamenal ÚMV v rámci pravidelného hodnocení výzkumu
a vývoje (VaV) prováděného Radou vlády pro výzkum a vývoj (RVV). Podle
výsledků tohoto hodnocení se umístil ve skupině nadprůměrných institucí (tzv.
zelená skupina). Jde o skupinu institucí, které svými výsledky zhodnotily vynalo-
žené prostředky nejefektivnějším způsobem. Index státního rozpočtu (tj. počet bo-
dů získaných z 1 mil. Kč prostředků vložených ze státního rozpočtu) ÚMV za rok
2007 činil 33,51 při průměru za všechny výzkumné instituce 17,86. Výkon ústavu
se tak rovnal 188 % tohoto průměru. ÚMV zároveň patří mezi jediné tři subjek-
ty, jejichž poskytovatelem je MZV, které se zařadily do skupiny nadprůměr-
ných institucí.

ZÁKLADNÍ VÝZKUM

Výzkumné aktivity ÚMV v roce 2007 odrážely to, že se ústav zabývá jak základ-
ním, tak aplikovaným výzkumem. V následující kategorizaci výzkumných aktivit
ÚMV vycházíme z toho, že za základní bývá označován takový výzkum, který hle-
dá relevantní otázky, jimiž se následně zabývá aplikovaný výzkum. V základním
výzkumu jde především o hledání obecných nebo teoretických poznatků. V uply-
nulém roce probíhaly v ÚMV celkem dvě aktivity projektu NPV II a šest dalších
projektů, které se alespoň zčásti věnovaly základnímu výzkumu (konkrétně šlo o je-
den projekt mezinárodní povahy, tři domácí grantové projekty a dva interní projek-
ty ústavu).

Výzkumné aktivity projektu NPV II Evropská integrace a zájmy České
republiky
Jako součást projektu Evropská integrace a zájmy České republiky probíhaly v ro-
ce 2007 dvě aktivity základního výzkumu zahájené již v roce 2006. První z nich
označovaná jako Příprava teoretických postupů se zaměřovala na vytvoření teore-
tického základu pro následující, empirickou fázi projektu NPV II. V průběhu roku
2007 přešla tato aktivita ze svého úvodního období zaměřeného na analýzu zdrojů
a předběžný rozbor zkoumaných otázek k vytvoření tří odborných monografií. Prv-
ní z nich, kterou edituje Pavel Barša, nese název Mezi teorií a praxí – dilemata spo-
lečenské vědy ve výzkumu mezinárodních vztahů. Zabývá se metateoretickou analý-
zou existujících teoretických přístupů k mezinárodním vztahům a evropské inte-
graci a možnostmi jejich syntézy. Na této monografii se celkově podílelo šest vý-
zkumných pracovníků ÚMV a jeden externista. Pokračovaly také práce na mono-
grafii Pavla Barši a Ondřeje Císaře Anarchie a řád ve světové politice: kapitoly z te-
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orie mezinárodních vztahů a na monografii o národních zájmech, kterou připravuje
Petr Kratochvíl.

Druhá aktivita základního výzkumu probíhající v rámci projektu NPV II nesla
označení Příprava metodologických postupů. Také tato aktivita usilovala mj.
o vytvoření analytického základu pro empirický výzkum projektu NPV II, na kte-
rý se tento projekt zaměří od počátku roku 2008. Soustředila se na přípravu mo-
nografie nazvané Jak zkoumat politiku? Kvalitativní metodologie v politologii
a mezinárodních vztazích. Tato monografie nabídne přehled hlavních kvalitativ-
ních metodologií používaných v uvedených oborech. Kromě již zmíněného vý-
znamu pro projekt NPV II spočívá její přínos v tom, že do českého prostředí vne-
se první komplexní zpracování metodologické problematiky oborů politologie
a mezinárodní vztahy. Do prací na monografii se zapojilo devět výzkumných pra-
covníků ÚMV. 

Projekt mezinárodní povahy 
Projekt mezinárodní povahy zastupoval v oblasti základního výzkumu ÚMV pro-
jekt Transnational Terrorism, Security and Rule of Law (TTSRL). Tento projekt
realizovaný v letech 2006–2008 koordinuje v rámci 6. rámcového programu Ev-
ropské komise nizozemská výzkumná instituce COT. V ÚMV působí v roli koor-
dinátorky projektu Veronika Bílková a v roce 2007 se na něm dále podíleli Ondřej
Ditrych, Vít Střítecký a Tomáš Weiss. Projekt TTSRL analyzuje současnou podo-
bu nadnárodního terorismu v EU a pokouší se navrhnout účinné strategie, jež by
EU i jednotlivé evropské státy měly v boji proti tomuto nebezpečnému fenoménu
využívat. Cílem je najít takové strategie, jež by dokázaly zajistit bezpečnost a sou-
časně by nijak neomezovaly základní lidská práva. V roce 2007 pracovalo konsor-
cium na dvou workpackages, a to WP3 věnovaném definici a typologii terorismu
(koordinoval ÚMV) a WP5 zabývajícím se ekonomickými důsledky terorismu
(koordinoval COT). ÚMV přispěl několika studiemi, případovými studiemi
a drobnějšími zprávami, jež by v budoucnu mohly být alespoň zčásti publikovány.

Domácí grantové projekty mimo NPV II 
V roce 2007 pokračoval tříletý výzkumný projekt GA ČR Vyhodnocování bez-
pečnostní hrozby a rizika na počátku 21. století, jehož nositelem je ÚMV a od-
povědným řešitelem Jan Eichler. Cílem projektu je mj. přesně odlišit pojmy hroz-
ba a riziko a přispět do metodologické diskuze české bezpečnostní komunity
o obou pojmech a jejich vzájemném vztahu. Mezi nejvýznamnější výsledky pro-
jektu v roce 2007 patří mj. článek publikovaný v zahraničním recenzovaném ča-
sopise Defénse nationale et sécurité collective na téma současného konfliktu
v Afghánistánu.

Posouzením obsahu, rozsahu a limitů práva na sebeobranu v současném mezi-
národním právu se zabývá projekt Sebeobrana v mezinárodním právu – vývoj in-
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stitutu a jeho proměny po skončení studené války. Tento projekt, který poskytla
ÚMV na léta 2007–2009 GA AV, řeší Veronika Bílková. V zájmu dosažení uvede-
ného cíle projekt sleduje jednak historický vývoj institutu sebeobrany v meziná-
rodním právu, jednak se věnuje jeho proměnám v období po skončení studené vál-
ky. V roce 2007 se řešitelka zaměřila hlavně na shromáždění a postupnou analýzu
klíčových pramenů a literatury a začala také zkoumat rozdíly mezi sebeobranou
a jinými podobnými instituty mezinárodního práva, zejména represáliemi. V rám-
ci projektu byl v roce 2007 publikován text „Ozbrojené represálie v současném
mezinárodním právu“ (in P. Šturma, ed.: Právní následky mezinárodně protipráv-
ního chování. Pocta Čestmíru Čepelkovi k 80. narozeninám. Karolinum, Praha,
2007).

Veronika Bílková je i řešitelkou projektu Ochrana lidských práv v rámci boje
proti terorismu, který ÚMV získal na léta 2007–2009 od GA ČR. Projekt si klade
za cíl posoudit lidskoprávní souvislosti a důsledky protiteroristických opatření při-
jímaných v posledních letech řadou států světa. Usiluje o identifikaci obecných
trendů, jež lze v této sféře vysledovat (ve vztahu k jednotlivým konkrétním lid-
ským právům i obecněji), a o zodpovězení otázky, nakolik tzv. globální válka pro-
ti terorismu vede k přehodnocení samotných ideových východisek mezinárodně-
právního systému ochrany lidských práv. Těžiště prací v roce 2007 spočívalo ve
shromáždění a studiu literatury. V rámci projektu vznikl mj. článek „Zamyšlení
nad rozsudky Soudu prvního stupně ES o zmrazení finančních prostředků jednot-
livců podezřelých z podpory terorismu“ publikovaný v Právních rozhledech
(3/2007). 

Interní projekty ÚMV 
Větší část výzkumných pracovníků ÚMV se v roce 2007 zapojila do projektu, kte-
rý se pod vedením Petra Druláka a Petra Kratochvíla soustředí na sestavení En-
cyklopedie mezinárodních vztahů. Encyklopedie má obsahovat zhruba 200 hesel
(a další, „prázdná“ hesla, která budou pouze odkazovat na hesla „plná“) rozděle-
ných do několika základních kategorií. Zařazená hesla se budou mj. týkat základ-
ních pojmů v mezinárodních vztazích, základních teoretických přístupů a klíčo-
vých států, regionů a organizací. Tato příručka by měla sloužit široké odborné ve-
řejnosti (studenti mezinárodních vztahů a příbuzných oborů, vysokoškolští peda-
gogové, diplomaté a politici). K interním projektům základního výzkumu ÚMV
můžeme zařadit i projekt Petra Kratochvíla Role náboženství v mezinárodních
vztazích. 

APLIKOVANÝ VÝZKUM

Jako instituce zřízená Ministerstvem zahraničních věcí ČR věnuje ÚMV ve svých
výzkumných aktivitách značnou pozornost vedle výzkumu základního rovněž vý-
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zkumu aplikovanému, tedy výzkumu zaměřenému na řešení konkrétních problémů
a zodpovězení praktických otázek současného světa. V průběhu roku 2007 se apli-
kovaný výzkum ÚMV soustředil do dvou výzkumných aktivit projektu NPV II
a celkem devíti dalších projektů, které lze v závislosti na jejich charakteru a typu
zúčastněných subjektů rozdělit na projekty mezinárodní povahy, domácí grantové
projekty mimo NPV II a interní projekty ÚMV.

Výzkumné aktivity projektu NPV II 
V rámci projektu NPV II proběhly v roce 2007 dvě výzkumné aktivity aplikova-
ného výzkumu zabývající se aktivitami české zahraniční politiky za rok 2007 a pří-
pravou na české předsednictví v Radě EU. V obou případech se jednalo o aktivity
kolektivního rázu, do nichž se pod vedením určeného vedoucího zapojilo více pra-
covníků ÚMV a jejichž závěry budou publikovány ve formě recenzovaných ko-
lektivních monografií v první polovině roku 2008. Aktivita Ročenka české zahra-
niční politiky (vedoucí Michal Kořan) usiluje o ucelenou kritickou reflexi české
zahraniční politiky vždy za období jednoho roku, v tomto případě za rok 2007. Vý-
zkum, který kombinuje policy a politics analýzu s klasičtějším přehledem zahra-
ničněpolitických vztahů, se zaměřuje na mechanismus tvorby a realizace české za-
hraniční politiky. Všímá si jejích zdrojů, struktury i relevantních aktérů a procesů,
charakterizuje tři její základní rozměry (rozměr bilaterální, multilaterální a evrop-
ský) a podrobně popisuje a rozebírá základní témata zahraniční politiky ČR za rok
2007 v oblasti bezpečnostněpolitické, hospodářské, rozvojové, lidskoprávní a kul-
turní. Aktivita Ročenka české zahraniční politiky by měla v těch parametrech, v ja-
kých byla nastavena v roce 2007, v dalších letech pokračovat. 

Druhá aktivita projektu NPV II spadající do oblasti aplikovaného výzkumu pro-
běhla pod názvem Priority českého předsednictví v Radě EU v roce 2009 (vedou-
cí Jan Karlas). Tato aktivita vedla k vymezení priorit, které by si mělo zvolit české
předsednictví EU v první polovině roku 2009. Kromě navržení základních priorit
předsednictví jde i o doporučení priorit ve všech klíčových oblastech působnosti
EU. Základní metoda aktivity se opírala o kombinaci obecných poznatků o roli
a možnostech předsednictví v EU s analýzou aktuálního stavu integrace a integrač-
ních zájmů ČR. Za klíčové priority českého předsednictví považoval tento projekt
takové otázky, které patří k důležitým cílům EU a zároveň ohledně nich existuje
úplný nebo částečný konsenzus na české politické scéně. Jako potenciální priority
českého předsednictví však projekt zohlednil i další důležité cíle EU a úplné nebo
částečně konsenzuální české zájmy. 

Projekty mezinárodní povahy
V roce 2007 se ÚMV nebo někteří jeho pracovníci zapojili do pěti mezinárodních
projektů aplikovaného výzkumu. Část těchto projektů byla financována ze zdrojů EU,
další část financovaly zahraniční nadace Friedrich-Ebert-Stiftung a Visegrádský fond. 
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První kategorie zahrnovala projekty CONNEX (6. rámcový program), EU-25
Watch (6. rámcový program) a Colombian Cocaine Networks in the European Uni-
on: A Research on Their Capabilities and Functioning in the Most Important Entry
Points for Cocaine in Europe (program AGIS). Projekt CONNEX – Network of Ex-
cellence for Joint Research and Teaching, koordinovaný Univerzitou Mannheim,
zkoumá způsoby a procedury vládnutí a řízení společnosti v EU. V roce 2007 se za
ÚMV projektu zúčastnila Eliška Tomalová, která vystoupila na konferenci CON-
NEX Institutional Dynamics and the Transformation of Executive Politics in Euro-
pe (Barcelona, 7.–9. 6. 2007) s příspěvkem „Twinning projects: Analyzing the Ex-
perience of ‚Old‘ EU Member States and Evaluating Benefits for the ‚New‘ Mem-
ber States“ (spoluautorka Elsa Tulmets). Projekt EU-25 Watch tvoří součást širšího
projektu EU-CONSENT – Network of Excellence for Joint Research and Teaching.
Zkoumá souvislosti mezi rozšiřováním a prohlubováním evropské integrace, při-
čemž na základě této analýzy jsou vytvářeny scénáře budoucího vývoje EU. Za
ÚMV se na projektu podíleli Petr Kratochvíl a Mats Braun, kteří přispěli do shrnu-
jících zpráv (deliverables) č. 4 a 5 publikovaných v lednu a září 2007. Projekt Co-
lombian Cocaine Networks in the European Union: A Research on Their Capa-
bilities and Functioning in the Most Important Entry Points for Cocaine in Eu-
rope, jehož koordinátorem je Universidad Autónoma de Madrid (dále se podílejí
výzkumné instituce z Belgie a Francie), se zaměřuje na sledování nelegálního do-
vozu a distribuce kokainu v zemích EU. Cílem je identifikovat vazby mezi překup-
nickými sítěmi, moda operandi dovozu a distribuce, dopady na místní drogové trhy
a sestavit možné modely dalšího vývoje problému. ÚMV v projektu reprezentoval
Miroslav Nožina, který v roce 2007 publikoval v rámci projektu článek „Kokaino-
vé sítě ve východní a střední Evropě. Případ České republiky“ (Bulletin Národní
protidrogové centrály, č. 4/2007).

Do kategorie mezinárodních projektů financovaných zahraničními nadacemi
spadaly v roce 2007 dva projekty. První, Zukunftsperspektiven der europäischen
Nachbarschaft: Nationale Interessen und gemeinsame Strategien in einer erwe-
iterten Union (Friedrich-Ebert-Stiftung), zkoumá národní zájmy a společné stra-
tegie v rozšířené Evropě. Zástupce ÚMV v projektu, Petr Kratochvíl, který vystu-
puje jako národní koordinátor pro ČR, se v roce 2007 podílel na vytvoření teore-
tického modelu pro studium daného tématu, vypracoval k němu národní zprávu
a zúčastnil konference konané na podzim 2007 v Berlíně. Projekt Strenghtening
Visegrad Cooperation via Foreign Policy Resarch – Chanelling Experiences,
and Learning from Each Other (International Visegrad Fund Strategic Grant) se
zabývá různými aspekty visegrádské spolupráce a perspektivami jejího posílení.
Projekt koordinuje Maďarský ústav mezinárodních vztahů a vedle ÚMV jsou do
něj zapojeny Slovenská společnost pro mezinárodní politiku a Polski Instytut
Spraw Międzynarodowych. V prosinci 2007 se v rámci projektu uskutečnila v Bu-
dapešti konference The Foreign Policies of the Visegrad Countries towards the
Eastern Neighbourhood – Areas and Options of Cooperation, jíž se za ÚMV zú-
častnili Petr Drulák, Michal Kořan a Elsa Tulmets, kteří zde vystoupili s referáty.
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Domácí grantové projekty mimo NPV II

V roce 2007 byl ÚMV nositelem jednoho domácího grantového projektu mimo
NPV II spadajícího do oblasti aplikovaného výzkumu. Jednalo se o projekt GA ČR
Zneužívání drog v Českých zemích v dobách Rakousko-uherské monarchie
a v předválečném Československu (řešitel Miroslav Nožina), který započal v roce
2006 a byl dokončen na jaře roku 2007, kdy řešitel odevzdal závěrečnou výzkum-
nou zprávu. Projekt si kladl za cíl analyzovat drogovou situaci na předválečné čes-
ké drogové scéně a vymezit její roli v evropském kontextu. Zaměřil se přitom pře-
devším na počátky „moderního“ požitkového užívání drog v českých zemích a na
psychoaktivní látky, které významně ovlivňují i současnou drogovou scénu, tedy
kanabinoidy, opiáty a kokain. V rámci projektu vznikl v roce 2007, kromě závěreč-
né výzkumné zprávy, článek „Kokainová subkultura v letech 1918–1938“, který
vyšel v Bulletinu Národní protidrogové centrály, č. 4/2007.

Interní projekty ÚMV

Pracovníci ÚMV zpracovávali v roce 2007 tři interní projekty ÚMV spadající do ob-
lasti aplikovaného výzkumu. První projekt, Obchodní politika Evropské unie a ob-
chodní vztahy České republiky (řešitel Jan Hřích), měl za cíl poskytnout analýzu vněj-
ší obchodní politiky EU s ohledem na možné důsledky přijetí acquis communautaire
v této oblasti pro český zahraniční obchod a celou ekonomiku. Snahou řešitele bylo
mimo jiné zasadit zmíněnou politiku do širšího rámce politik ES a nastínit její význam
v procesu rozšiřování EU, jehož předpokladem je dosažení určitého stupně „ekono-
mického přiblížení“ kandidátské země k EU. Druhý projekt, Politiky prvního pilíře
Evropské unie a jejich význam z hlediska přípravy (řešitel Jan Hřích), se věnoval prů-
běžnému sledování vývoje politik ES, jejichž hlavním úkolem je vytvářet odpovídají-
cí rámec integrace v ekonomické oblasti, a mapování místa těchto politik v celkovém
integračním procesu. Řešitel se věnoval především politice ochrany hospodářské sou-
těže, společné obchodní politice, politice v oblasti podpory zaměstnanosti, sociální po-
litice, průmyslové politice a rovněž celkové hospodářské a měnové politice. V roce
2007 vznikl v rámci uvedených dvou projektů článek „Na cestě k rozšíření eurozóny:
Nové členské státy ve světle makroekonomické konvergence“, který byl otištěn v ča-
sopise Mezinárodní politika, č. 3/2007. Třetí interní projekt se zaměřil na Dějiny Kam-
bodže (řešitel Miroslav Nožina). Projekt navazoval na jednoletý grantový projekt MZV
na téma Zpracování českých pramenů k moderním dějinám Kambodže s důrazem na
období Rudých Khmerů, který řešitel zpracovával v roce 2006. Interní projekt vyústil
ve vydání souhrnné publikace Dějiny Kambodže (Nakladatelství Lidové noviny, 2007),
která přehledně mapuje kambodžské dějiny a podává i analýzu bilaterálních česko-
kambodžských vztahů. Dále v rámci projektu vznikl článek „Kambodžské království
a Česká republika. Nástin bilaterálních vztahů“, který vyšel v časopise Mezinárodní
vztahy, č. 1/2007 (spoluautoři Karel Kučera a Jiří Šitler).
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HODNOCENÍ VÝSLEDKU VÝZKUMU

Vnější hodnocení výsledků ÚMV v oblasti výzkumu probíhá v rámci hodnocení
prováděného RVV. V roce 2007 provedla RVV již čtvrté komplexní hodnocení vý-
zkumu a vývoje a jejich výsledků navazující na usnesení vlády ČR č. 644 ze dne
23. 6. 2004. Na základě tohoto hodnocení se určuje především to, nakolik efektiv-
ně jednotlivé instituce působící v tomto sektoru zhodnocují prostředky poskytova-
né z českého státního rozpočtu (referenčním obdobím pro toto hodnocení byla léta
2002–2006). Hodnocení tedy zkoumá především to, jaké instituce dokázaly vytvo-
řit relativně nejvíce vzhledem k objemu prostředků vložených na podporu vý-
zkumných aktivit ze státního rozpočtu. 

Podle výsledků hodnocení efektivity výzkumných institucí za rok 2007 RVV vy-
daných dne 21. 1. 2008 se ÚMV umístil ve skupině nadprůměrných institucí (tzv.
zelená skupina). Jde o instituce, které svými výsledky vysoce zhodnotily vynalože-
né prostředky. Hodnota indexu SR je u nich vyšší než 130 % průměrné hodnoty In-
dexu SR. Index ÚMV za rok 2007 činí 33,51 při průměru za všechny výzkumné in-
stituce 17,86. Výkon ústavu tak představuje 188 % tohoto průměru (hodnocení
RVV přisuzuje ÚMV index státního rozpočtu v hodnotě 41,1. Váha výstupů ÚMV
vykázaných v Rejstříku informací o výsledcích – RIVu – má však nižší hodnotu než
hodnota, ze které vychází hodnocení RVV. V této výroční zprávě tedy vycházíme
z přepočítaného indexu, který má mírně nižší hodnotu než index vyplývající z hod-
nocení RVV). Ve sledovaném období vykázal ÚMV 746,91 uznaných výstupů, za
které získal 3038,31 bodů. Jeden výstup měl tedy v průměru hodnotu 4,07 bodu. 

Ústav tak zaznamenal výrazné zlepšení oproti minulému roku. V roce 2006 se
umístil ještě ve skupině průměrných institucí (tzv. šedá skupina). Jde o instituce,
které svými výsledky průměrně zhodnotily vynaložené prostředky. Hodnota indexu
SR se u nich pohybovala v rozmezí 70–130 % průměrné hodnoty Indexu SR. Index
ÚMV v roce 2006 dosahoval 23,74, přičemž průměrný výkon výzkumných institu-
cí tehdy činil 19,15. V roce 2006 tedy činil výkon ÚMV ještě 124 % průměru. V ro-
ce 2006 bylo ústavu uznáno 649,83 výstupů v hodnotě 1477,99 bodů a na jeden je-
ho výstup připadalo v průměru 2,27 bodu. 

Kromě zlepšení své efektivity ve srovnání s předchozím rokem patří ÚMV me-
zi jediné tři z celkem 48 subjektů, jejichž poskytovatelem je MZV, které se za-
řadily do skupiny nadprůměrných institucí. Naopak 42 z těchto subjektů patří do
skupiny nejméně efektivních institucí, tedy institucí výrazně podprůměrných (tzv.
červená skupina). 

Vnitřní hodnocení výzkumné činnosti ÚMV se v roce 2007 stejně jako ve dvou
předchozích letech zakládalo na tzv. krátkodobých (ročních) kritériích a tzv.
dlouhodobých kritériích, k jejichž vyhodnocování dochází po třech letech.
V rámci krátkodobých kritérií dochází ke kvantitativnímu bodování odborné čin-
nosti jednotlivých výzkumných pracovníků uskutečněné v příslušném roce a stejně
tak k posouzení jedné jejich mimořádně zdařilé práce publikované v tomtéž roce.
Dlouhodobá kritéria slouží naopak k posouzení toho, jak jednotliví výzkumní pra-
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covníci dlouhodobě pracují na zvyšování své kvalifikace a celkové odborné úrovně
(vyjádřené mj. prestižními publikacemi) a jakým způsobem přispívají k plnění
hlavních úkolů plynoucích z výzkumného záměru ÚMV. Splnění dlouhodobých
kritérií spočívá ve splnění alespoň dvou ze tří dále uvedených úkolů nebo v alespoň
dvojnásobném splnění kteréhokoli z těchto úkolů: článek v zahraničním impakto-
vaném časopise; zahraniční monografie – pracovník hlavní či jediný autor (nakla-
datelství nutno předem konzultovat s vedením ÚMV); zvýšení vědecké či vědecko-
pedagogické kvalifikace (nikoli opětovné dosažení stejné nebo srovnatelné hodnos-
ti), tj. dosažení hodnosti Ph.D., docentury nebo profesury. 

Sledování publikační aktivity výzkumných pracovníků ÚMV zahrnuje i ověřo-
vání bibliografických záznamů jejich prací v databázích Web of Science (WOS)
(viz Tabulka č. 1) a Google Scholar (GS) (viz Tabulka č. 2). V databázi WOS se na
konci roku vyskytovaly citační ohlasy na tituly 14 výzkumných pracovníků ústavu.
Tato skutečnost představuje další potvrzení kvality publikačních výstupů ústavu.
Současně se jedná o zlepšení oproti předchozímu roku 2006, kdy databáze WOS
obsahovala ohlasy na tituly 11 výzkumných pracovníků ÚMV. Výrazný nárůst za-
znamenaly rovněž ohlasy v GS.

Tabulka č. 1: Výzkumní pracovníci ÚMV ve WOS – 31. 12. 2007

Jméno počet počet citovaných počet zařazených
citací titulů článků

Handl Vladimír 18 17 4

Drulák Petr 18 13 3

Barša Pavel 12 9 5

Tulmets Elsa 7 6 7

Nožina Miroslav 5 1 0

Hřích Jan 3 3 2

Císař Ondřej 3 3 1

Kratochvíl Petr 2 2 1

Leška Vladimír 2 2 0

Ditrych Ondřej 1 1 2

Beneš Vít 1 1 1

Eichler Jan 1 1 0

Tesař Filip 1 1 0

Kořan Michal 0 0 1
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Poznámka: Názvy prací nejsou v přehledech citovaných referencí uvedeny (resp.
kráceny) vždy stejně, proto byly údaje ověřeny a skutečný počet citovaných titulů
upřesněn.

Tabulka č. 2: Výzkumní pracovníci ÚMV v Google Scholar (leden 2008)

výzkumný pracovník počet odkazů počet citací

Drulák Petr 231 93

Barša Pavel 215 80

Handl Vladimír 162 47

Císař Ondřej 85 33

Tulmets Elsa 68 30

Nožina Miroslav 53 19

Kratochvíl Petr 49 14

Hřích Jan 41 10

Karlas Jan 37 5

Eichler Jan 31 16

Bílková Veronika 26 2

Fürst Rudolf 26 8

Leška Vladimír 25 1

Tesař Filip 25 6

Bureš Jaroslav 20 0

Kořan Michal 17 6

Gedlu Mesfin 15 3

Beneš Vít 14 2

Weiss Tomáš 10 1

Braun Mats 7 1

Horký Ondřej 6 0

Tomalová Eliška 4 0
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II. VZTAHY S PARTNERY ÚSTAVU MEZINÁROD-
NÍCH VZTAHŮ A KONFERENČNÍ ČINNOST

Ústav mezinárodních vztahů v roce 2007 udržoval intenzivní kontakty jak s českou
státní správou, tak i s českou a mezinárodní akademickou obcí. V prvním případě
se jednalo především o Ministerstvo zahraničních věcí ČR, v případě druhém,
v akademické sféře, pak šlo v podstatě o všechny významnější české univerzity
a celou řadu partnerů v zahraničí. V oblasti zahraniční spolupráce je jednoznačně
nejpodstatnější zapojení do profesních organizací (Central and Eastern European
International Studies Association, Trans-European Policy Studies Association, či
European Consortium for Political Research a jeho Standing Group on Internatio-
nal Relations). ÚMV také v průběhu roku uspořádal více než dvě desítky meziná-
rodních konferencí a seminářů, jichž se účastnili představitelé politické sféry z ce-
lé Evropy i ze světa, ale i celá řada domácích a zahraničních partnerských institucí
ústavu (celkem téměř 1000 účastníků).

Hlavní vazbou ÚMV roce 2007 zůstalo bezesporu MZV, a to bez ohledu na pro-
běhnuvší transformaci ÚMV na veřejnou výzkumnou instituci. I nadále se konaly
mezi oběma institucemi intenzivní konzultace, ústav se podílel na přípravě někte-
rých koncepčních dokumentů a ministerstvo vyslalo své zástupce do nejdůležitěj-
ších orgánů ÚMV – Rady a Dozorčí rady. Mimo ministerstvo zahraničních věcí byl
ústav často ve styku také s Úřadem vlády ČR, Parlamentem ČR a s dalšími minis-
terstvy, např. Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

V akademické sféře je třeba na prvním místě jmenovat Metropolitní univerzitu
Praha, s níž ústav spolupracuje při uskutečňování postgraduálního studia mezinárod-
ních vztahů. Mezi důležité partnery ale patří též Filozofická fakulta a Fakulta sociál-
ních věd Univerzity Karlovy a Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekono-
mické. Pokračovala také spolupráce s mimopražskými univerzitami (Masarykova uni-
verzita v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci a Západočeská univerzita v Plzni),
jejichž představitelé publikovali v ústavních periodicích, účastnili se konferencí a se-
minářů pořádaných ústavem a také odborných grémií, která v ÚMV zasedají. Vý-
zkumní pracovníci ÚMV potom jako pedagogové, školitelé nebo oponenti vědeckých
prací působili na celé řadě dalších institucí, jako např. na Anglo-American College,
Univerzitě obrany, na University of New York in Prague apod. Dále se rozvíjela spo-
lupráce s Akademií věd ČR, ať už formou spolupráce s jejím Historickým ústavem,
anebo prostřednictvím účasti ústavu na grantových projektech Grantové agentury AV. 
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Ústav ale spolupracoval také s institucemi think tankového typu, jako je Asoci-
ace pro mezinárodní otázky, Europeum nebo Prague Security Studies Institute.
ÚMV též spoluorganizoval semináře s celou řadou zahraničních velvyslanectví
v ČR, namátkou s ambasádou USA, Německa, Ruska, Japonska, Izraele či Ka-
zachstánu. Většina akcí, které ÚMV pořádal, by se neobešla bez podpory ze strany
celé řady nadací (např. Nadace Friedricha Eberta).

Zahraniční kontakty pokrývaly tematicky oblast evropské integrace, mezinárod-
ní bezpečnost a teritoriální studia. Nejvíce partnerských vztahů ústav dlouhodobě
udržuje v oblasti evropské integrace. Zde šlo nejen o partnery mezi institucemi
Evropské unie (zapojení do poradních orgánů Evropské komise, konzultace pro Ev-
ropský parlament), ale také o řadu vědeckých a výzkumných ústavů v jednotlivých
členských zemích. Vedle bilaterální spolupráce s institucemi či ústavy probíhala ta-
ké řada multilaterálních projektů, a pro ÚMV bylo jednoznačně nejvýznamnější za-
pojení do profesních organizací (Central and Eastern European International Studi-
es Association, Trans-European Policy Studies Association, či European Consorti-
um for Political Research a jeho Standing Group on International Relations). 

Individuální výzkumníci z ÚMV byli členy dalších asociací (britská BISA
a americké ISA), což vedlo k pevnějšímu ukotvení ÚMV v mezinárodní síti vý-
zkumných institucí. Novým trendem jsou častější styky s řadou zahraničních od-
borných časopisů. Vazby vznikají díky setkání editorů renomovaných světových ča-
sopisů (např. v loňském roce v Londýně), kde je ústav zastoupen časopisem Per-
spectives. Posílení zaznamenala spolupráce s časopisem Journal of International
Relations and Development vydávaným nakladatelstvím Palgrave – ÚMV se ještě
na vyšší rovině zúčastňuje jeho aktivit a je přítomen i ve vedení časopisu. Již třetím
rokem přispívají pracovníci ÚMV do časopisu The Europe’s World, jehož partne-
rem se ÚMV stal na podzim 2005, který sdružuje přes 45 výzkumných institucí
v celé Evropě a poskytuje společnou diskusní platformu odborníkům na meziná-
rodní vztahy i politickým činitelům ze všech členských zemí EU. 

V ÚMV v roce 2007 působilo celkem 18 stážistů a stážistek, z nichž většina po-
cházela z nejrůznějších členských zemí EU (mj. např. z Itálie, Německa, Nizozem-
ska, Bulharska nebo Slovenska). Kromě účasti na projektech výzkumných pracov-
níků ÚMV a výpomoci s připravováním konferencí a seminářů ÚMV tentokrát stá-
žisté také publikovali recenze knih v ústavním časopisu Perspectives. Nově také
vznikla speciální internetová stránka věnovaná publikačním výstupům z projektů
stážistů.

Důležitou součástí budování dobrých vztahů s partnery ústav byla činnost oddělení
Public Relations a konferenční servis. V roce 2007 došlo v v této oblasti ke dvěma
změnám. Jednak byla obojí agenda sloučena v rámci jednoho pracovního místa
a jednak došlo k jejímu rozšíření. To vyplynulo zejména z transformace ÚMV ve
veřejnou výzkumnou instituci a z oslav padesátého výročí založení ÚMPE. Obojí
kladlo zvýšené nároky na veřejnou prezentaci ÚMV. Z aktivit u příležitosti oslav
výročí ÚMPE/ÚMV se PR a konferenční servis podílel na tvorbě tematické infor-
mační tabule, sekce k historii na internetových stránkách, organizaci soutěže o nej-
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lepší původní vědeckou stať mladých badatelů a především přípravě výroční konfe-
rence, která se konala v Zrcadlovém sále Černínského paláce dne 3. 10. 2007.

Těžištěm PR i přes dílčí snahy o fundraising zůstalo udržování a aktualizace we-
bových stránek. Vedle tvorby nových textů a umisťování volně stažitelných PDF do-
kumentů došlo k výrazné konsolidaci a částečné změně struktury prezentace tak,
aby byly zohledněny organizační změny v ÚMV (zrušení prezentace Diplomatické
akademie, která přestala být součástí ÚMV), zmíněné výročí (tvorba sekce k 50.
výročí vzniku) a zdůrazněna publikační činnost ÚMV. K archivům časopisů Mezi-
národní politika a Mezinárodní vztahy přibyl archiv Perspectives a trend umisťová-
ní publikací ÚMV na webové stránky zdarma za účelem oslovení co nejširšího
okruhu čtenářů byl potvrzen zveřejněním dvou sborníků a jedné monografie. Byla
rovněž vytvořena zcela nová sekce věnovaná Nadaci Anny Lindhové, jejímž koor-
dinátorem pro Českou republiku je právě ÚMV.

V průběhu celého roku pokračovalo rovněž rozesílání elektronických newslette-
rů, tzv. Aktualizací, které informují okruh několika stovek adresátů o novinkách
v činnosti ÚMV. Počet kontaktů k rozesílání Aktualizací, ale také pozvánek na ve-
řejné akce ÚMV i nadále rostl, velkým problémem však i přes určité zlepšení zů-
stává neucelenost a nedostatečná přehlednost jejich databáze.

V oblasti konferenčního servisu byl rok 2007 obzvláště rušný, neboť bylo uspo-
řádáno 22 akcí, jichž se celkem zúčastnilo téměř tisíc osob. Největší a nejvýznam-
nější akcí roku byla konference věnovaná českému, francouzskému a švédskému
předsednictví v Radě EU (Jak budou probíhat předsednictví? Francie, Česká re-
publika a Švédsko v čele Evropské unie), jež se konala koncem roku ve Velkém sá-
le Černínského paláce za účasti politiků a vědeckých pracovníků ze všech tří zmí-
něných zemí. Vysokou účast a velký zájem vzbudila také březnová konference
o twinningu (Twinningové projekty: Analýza zkušeností „starých“ členských zemí
EU a zhodnocení přínosů pro „nové“ členské země), dubnová konference o Evrop-
ské politice sousedství (Strategie evropské politiky sousedství plus: Pojetí a per-
spektivy) a samozřejmě výroční konference ÚMV konaná v říjnu (50 let českého vý-
zkumu mezinárodních vztahů: Od ÚMPE k ÚMV).

Ústav rovněž navštívilo několik významných hostů, zejména velvyslanec Ja-
ponska při EU J.E. p. Takekazu Kawamura, předsedkyně Parlamentu Gruzie Nino
Burdžanadze, zvláštní představitel EU pro Moldávii Kálmán Mizsei a státní tajem-
ník Ministerstva zahraničních věcí Srí Lanky Palitha T.B. Kohona. 

Spolupracující instituce v zahraničí

Účast na společných projektech:
• Centre de recherches internationales de la Sorbonne, Paříž, Francie 
• Centre for European Studies, University of Oslo, Norsko
• Centre for the Studies of Terrorism and Political Violence, University of St. And-

rews, Skotsko, Velká Británie
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• Clingendael (Netherlands Institute of International Ralations), Haag, Nizozemsko
• COT (Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement B.V.), Haag, Nizozemsko
• DIIS (Dansk Institut for Internationale Studier), Kodaň, Dánsko
• DIHR (Danish Institute for Human Rights), Kodaň, Dánsko 
• FRIDE (Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior),

Madrid, Španělsko 
• Georgian Foundation for Strategic and International Studies, Tbilisi, Gruzie
• Hungarian Institute of International Affairs, Budapešť, Maďarsko
• Institute des Hautes Études de Sécurité, Paříž, Francie
• Nadace Anny Lindhové, Alexandrie, Egypt 
• Observatoire européen de sécurité, Paříž, Francie 
• Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Varšava, Polsko 
• Slovak Foreign Policy Association, Bratislava, Slovensko 
• TEPSA (Trans-European Policy Studies Association), Brusel, Belgie
• TNO (Netherlands Organization for Applied Scientific Research), Haag, Nizozemsko
• Universidad de Madrid, Madrid, Španělsko 
• University of Warwick, Coventry,Velká Británie 
• Velvyslanectví Francie v ČR 
• Velvyslanectví Švédska v ČR

Příspěvky do publikací:

• BECSA (Bulgarian European Community Studies Association), Sofie, Bulharsko
• Centre d’Etudes et de Recherches Internationales, Paříž, Francie 
• EU – Consent Network
• European University Institute, Florencie, Itálie 
• EUSA (European Union Studies Association), Pittsburgh, USA
• Friedrich-Ebert-Stiftung, Praha
• Institut für Europäische Politik, Berlín, Německo 
• Institut universitaire d’études du développement, Ženeva, Švýcarsko 
• Nationale Defence University „Carol I“, Bukurešť, Rumunsko
• Slovak Foreign Policy Association, Bratislava, Slovensko 
• TTSRL (Transnational Terrorism, Security and the Rule of Law), Haag, Nizo-

zemsko
• Universidad de Madrid, Madrid, Španělsko
• University of Loughborough, Velká Británie

Poskytnuté konzultace:

• Nadace Anny Lindhové, Alexandrie, Egypt
• Fairleigh Dickinson University (FDU), New Jersey, USA
• Fakulta medzinárodných vztahov pri Ekonomickej univerzite, Bratislava, Slovensko 
• Georgian Foundation for Strategic and International Studies, Tbilisi, Gruzie
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• Institut des relations internationales et stratégiques, Paříž, Francie
• Institut francais des relations internationales, Paříž, Francie
• London School of Economics and Political Science, Londýn, Velká Británie
• Ministry of Foreign Affairs, Korejská republika
• Observatoire Géopolitique de la Criminalité Internationale, Liege, Belgie 
• Observatoire du Crime Organisé, Ženeva, Švýcarsko
• Shanghai International Studies University, Šhanghaj, Čína 
• SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), Stockholm, Švédsko
• Stredoeuropská vysoká škola, Skalica, Slovensko
• Univerzity of Miami, USA
• Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko

Účast na konferencích:

• Academy and Finance, Ženeva, Švýcarsko 
• Amsterdam Centre for Conflict Studies, University of Amsterdam, Amsterdam,

Nizozemsko
• BECSA (Bulgarian European Community Studies Association), Sofie, Bulharsko
• CEEISA (Central and East European International Studies Association), Praha
• CEPS (The Centre For European Policy Studies), Brusel, Belgie
• Central European Initiative (CEI), Sofie, Bulharsko
• Columbia University, USA 
• Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde (DGO), Berlín, Německo
• ECPR, Standing Group on International Relations (SGIR)
• EPIN (European policy institutes network)
• Euro-Atlantic Center/Euro-atlantické centrum, Banská Bystrica, Slovensko
• Europäische Akademie Berlin, Berlín, Německo 
• European University Institute, Florencie, Itálie
• Evropská komise
• Fondation universitaire, Universitaire Stichting, Brusel, Belgie
• Garnet Network of Excellence, Univesity of Warwick, Coventry, Velká Británie 
• Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), Eschborn, Německo 
• Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Heidelberg, Německo
• Hungarian Institute of International Affairs, Budapešť, Maďarsko
• Chiang Ching-kuo International Sinological Center at the Charles University, Praha 
• Institute des Hautes Études de Sécurité, Paříž, Francie 
• Institute for the Danube Region and Central Europe, Vídeň, Rakousko
• Institut für Europäische Politik, Berlín, Německo
• Institut universitaire d’études du développement, Ženeva, Švýcarsko 
• Mezinárodní výbor Červeného kříže: regionální zastoupení v Moskvě 
• Ministerstvo zahraničních věcí republiky Polska 
• Otto-Brenner-Stiftung, Frankfurt nad Mohanem, Německo
• Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Varšava, Polsko
• Slovak Atlantic Commission, Banská Bystrica, Slovensko
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• Slovak Foreing Policy Association, Bratislava, Slovensko
• Univerzita Drážďany, Drážďany, Německo
• Universitat Autonoma de Barcelona, Barcelona, Španělsko 
• Université catholique de Louvain, Lovaň, Belgie
• University of Edinburgh, Edinburgh, Velká Británie
• University of Wisconsin, Madison, USA 
• University of Pisa, Pisa, Itálie
• University of Wroclaw, Wroclaw, Polsko 
• Veliko Tarnovo University, Tarnovo, Bulharsko
• Wissenschaftszentrum Berlin (WZB), Berlín, Německo

Akce pořádané Ústavem mezinárodních vztahů v roce 2007

17. 1. 2007 – Slovensko 1993–2004. Léta obav a nadějí
Prezentace stejnojmenné monografie dlouholetého pracovníka ÚMV Ing. Vladi-

míra Lešky. Akce se mj. zúčastnil i Peter Weiss, recenzent knihy a bývalý místo-
předseda slovenského parlamentu.

Garantující výzkumný pracovník: Petr Drulák.
Počet účastníků: 30.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

5. 2. 2007 – Německo a země Visegrádské skupiny
Celodenní seminář zaměřený na aspekty německého předsednictví v Radě EU

a spojený s prezentací tematického vydání časopisu Osteuropa.
Garantující výzkumný pracovník: Vladimír Handl.
Spolupracující instituce: Friedrich-Ebert-Stiftung Prag.
Počet účastníků: 45.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

15. 3. 2007 – Twinningové projekty: Analýza zkušeností „starých“ členských
zemí EU a zhodnocení přínosů pro „nové“ členské země

Mezinárodní konference za účasti odborníků na twinning z řady zemí EU, spo-
jená s prezentací výstupu z grantového projektu zaměřeného na twinning, na němž
pracovaly výzkumné pracovnice ÚMV v průběhu roku 2006. Téma akce i kvalita
výstupu z projektu byly zahraničními účastníky vysoce hodnoceny.

Garantující výzkumné pracovnice: Eliška Tomalová, Elsa Tulmets.
Spolupracující instituce: Zastoupení Evropské komise v České republice, Mi-

nisterstvo zahraničních věcí ČR.
Počet účastníků: 82.
Místo konání: Zrcadlový sál MZV ČR.

12. 4. 2007 – Proč energetická bezpečnost?
Panelová diskuse Ondřeje Lišky, předsedy Výboru pro evropské záležitosti PSP

ČR, Václava Bartušky, zvláštního velvyslance ČR pro energetickou bezpečnost,
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a Ladislava Havla, zástupce ředitele Odboru elektroenergetiky Ministerstva prů-
myslu a obchodu ČR.

Garantující výzkumný pracovník: Petr Kratochvíl
Počet účastníků: 25.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

12. 4. 2007 – Japan and the EU: Valuable Partnership for the Future
Přednáška velvyslance Japonska při Evropské unii, J.E. p. Takekazu Kawamury.

Akce se zúčastnil také velvyslanec Japonska v ČR J.E. p. Hideaki Kumazawa.
Garantující výzkumní pracovníci: Petr Kratochvíl, Rudolf Fürst.
Spolupracující instituce: Velvyslanectví Japonska v ČR.
Počet účastníků: 25.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

17.–18. 4. 2007 – Strategie evropské politiky sousedství plus: Pojetí a perspektivy
Mezinárodní konference zabývající se východní dimenzí evropské politiky sou-

sedství. Hlavnímu programu předcházela slavnostní večeře za účasti Alexandra Vond-
ry, místopředsedy vlády pro evropské záležitosti. V rámci konference vystoupili pa-
nelisté ze tří zemí EPS (Ukrajina, Gruzie, Rusko) a tři panelisté z nových členských
zemí EU (Polsko, Slovensko, Rumunsko). Příspěvek přednesli rovněž Michael Roth
(poslanec Bundestagu), Andreas Herdina (Evropská komise), Tomáš Szunyog (Mi-
nisterstvo zahraničních věcí ČR) a Barbara Lippert (Institut für Europäische Politik).

Garantující výzkumní pracovníci: Petr Kratochvíl, Elsa Tulmets.
Spolupracující instituce: Friedrich-Ebert-Stiftung Prag.
Počet účastníků: 90.
Místo konání: Zrcadlový sál Černínského paláce.

25. 4. 2007 – Francouzsko-německý motor a Evropská ústavní smlouva
Prezentace policy paperů výzkumných pracovníků ÚMV Vladimíra Handla a Ja-

na Eichlera, zabývajících se francouzským a německým přístupem k projektu Ev-
ropské ústavní smlouvy.

Garantující výzkumní pracovníci: Jan Karlas, Vladimír Handl, Jan Eichler.
Počet účastníků: 25.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

9. 5. 2007 – TTSRL Prague Meeting
Pracovní setkání (workshop) zástupců organizací spolupracujících v rámci pro-

jektu „Transnational Terrorism, Security and the Rule of Law“ (TTSRL). V projek-
tu jsou angažováni také pracovníci ÚMV. Setkání se zúčastnila rovněž zástupkyně
Evropské komise, neboť projekt je financován z prostředků 6. rámcového programu
EK.

Garantující výzkumní pracovníci: Veronika Bílková, Ondřej Ditrych.
Počet účastníků: 17.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.
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14. 5. 2007 – Georgia – Modern Realities
Přednáška předsedkyně Parlamentu Gruzie, Nino Burdžanadze, konaná v rámci

její oficiální návštěvy České republiky.
Garantující výzkumný pracovník: Petr Kratochvíl.
Spolupracující instituce: Velvyslanectví Gruzie v ČR.
Počet účastníků: 40.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

18. 5. 2007 – Greece and the Balkans
Přednáška Michaela B. Christidese, ředitele Odboru jižní Evropy řeckého mi-

nisterstva zahraničí.
Garantující výzkumný pracovník: Filip Tesař.
Počet účastníků: 20.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

29. 5. 2007 – Transatlantic Misunderstandings: Anti-Americanism in Europe
and Anti-Europeanism in America

Přednáška Richarda H. Pellse, historika a odborníka na americké kulturní a in-
telektuální dějiny 20. století z Texaské univerzity v Austinu.

Garantující výzkumný pracovník: Pavel Barša.
Spolupracující instituce: Velvyslanectví USA v ČR.
Počet účastníků: 12.
Místo konání: malá zasedací místnost ÚMV.

29. 5. 2007 – Československo a subsaharská Afrika 1948–1989
Prezentace stejnojmenné knihy autorů Petra Zídka a Karla Siebera, kterou vydal

ÚMV.
Garantující výzkumný pracovník: Petr Drulák.
Spolupracující instituce: České centrum Praha.
Počet účastníků: 25.
Místo konání: České centrum Praha.

1. 6. 2007 – Kokainové sítě v Evropské unii
Seminář pořádaný v rámci výzkumného projektu „Kolumbijské kokainové sítě

v EU“, který je financovaný z programu Evropské komise AGIS. Akce se zúčastni-
li zejména zástupci státních orgánů působících na poli boje proti obchodu s droga-
mi. Jako lektoři vystoupili pozvaní odborníci z Ruska, Francie, Španělska, české
Národní protidrogové centrály a českého Generálního ředitelství cel.

Garantující výzkumný pracovník: Miroslav Nožina.
Spolupracující instituce: Národní protidrogová centrála Služby kriminální poli-

cie a vyšetřování.
Počet účastníků: 33.
Místo konání: Zrcadlový sál Černínského paláce.
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18. 6. 2007 – Mise ISAF – Výzvy a úskalí
Prezentace policy paperu výzkumného pracovníka ÚMV J. Eichlera za účasti

genmjr. Josefa Prokše, zástupce náčelníka Generálního štábu Armády ČR.
Garantující výzkumní pracovníci: Petr Kratochvíl, Jan Eichler.
Počet účastníků: 40.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

20. 6. 2007 – Islam and Democratization in Indonesia
Seminář konaný v rámci projektu „Mnoho barev Asie/Many Colours of Asia“.

Úvodní proslov přednesl velvyslanec Indonésie v ČR J.E. p. Salim Said, jako pa-
nelisté vystoupili významní odborníci ze zahraničí i z ČR: M. Syafi’i Anwar (In-
donésie), Martin van Bruinessen (Nizozemsko) a Zdeněk Zbořil (ČR).

Garantující výzkumný pracovník: Miroslav Nožina.
Spolupracující instituce: Velvyslanectví Indonésie v ČR.
Počet účastníků: 40.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

21. 6. 2007 – Bulgaria after EU Accession
Přednáška Rumyany Kolarové ze Sofijské univerzity sv. Klimenta Ochridského

na téma prvních bulharských voleb do Evropského parlamentu a postoje bulharské
politické reprezentace k procesu evropské integrace.

Garantující výzkumný pracovník: Jan Karlas.
Spolupracující instituce: Bulgarian European Community Studies Association.
Počet účastníků: 10.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

10. 9. 2007 – Settling the Transnistria Conflict: The Role of the EU
Přednáška Kálmána Mizseie, zvláštního představitele EU pro Moldávii. Před-

nášce předcházelo neveřejné setkání pana Mizseie s představiteli českých nezisko-
vých organizacích působících v regionu Moldávie/Podněstří.

Garantující výzkumný pracovník: Petr Kratochvíl.
Počet účastníků: 40.
Místo konání: malá a velká zasedací místnost ÚMV.

3. 10. 2007 – 50 let českého výzkumu mezinárodních vztahů: Od ÚMPE
k ÚMV

Konference uspořádaná u příležitosti padesátého výročí založení Ústavu pro me-
zinárodní politiku a ekonomii (ÚMPE), předchůdce dnešního ÚMV. Jako panelisté
vystoupili současní i bývalí pracovníci ÚMPE/ÚMV, kteří se věnovali různým eta-
pám vývoje obou institucí, jakož i jejich vztahem s Ministerstvem zahraničních vě-
cí ČR a jejich rolí v československém/českém výzkumu mezinárodních vztahů
i v procesu formování československé/české zahraniční politiky. V rámci závěrečné
slavnostní recepce byly vyhlášeny výsledky soutěže o nejlepší původní vědeckou
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stať mladých badatelů, kterou ÚMV organizoval právě v souvislosti s tímto výro-
čím.

Garantující výzkumní pracovníci: Petr Drulák, Petr Kratochvíl.
Počet účastníků: 105.
Místo konání: Zrcadlový sál Černínského paláce.

15. 10. 2007 – Russia’s CFE Treaty „Suspension“: Signal or What?
Přednáška Jurije Fjodorova, výzkumného pracovníka britského think tanku

Chatham House, věnovaná ruskému pozastavení platnosti Smlouvy o konvenčních
ozbrojených silách v Evropě.

Garantující výzkumný pracovník: Petr Kratochvíl.
Počet účastníků: 10.
Místo konání: malá zasedací místnost ÚMV.

13. 11. 2007 – Terrorism: A Challenge to Democratic Societies
Přednáška Palithy T.B. Kohony, tajemníka Ministerstva zahraničních věcí Srí

Lanky a bývalého vedoucího Sekce smluv OSN.
Garantující výzkumný pracovník: Petr Drulák.
Spolupracující instituce: The Lakshman Kadirgamar Institute of International

Relations and Strategic Studies.
Počet účastníků: 42.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

5. 12. 2007 – Jak budou probíhat předsednictví? Francie, Česká republika
a Švédsko v čele Evropské unie

Mezinárodní konference, jejímž cílem bylo zhodnotit přípravy a priority před-
sednictví Francie, České republiky a Švédska jako trojice zemí, která od poloviny
roku 2008 do konce roku 2009 povede Radu EU. Úvodní projev přednesl Alexandr
Vondra, místopředseda vlády ČR pro evropské záležitosti, na nějž ve dvou panelech
navázali vědci i političtí představitelé z těchto zemí.

Garantující výzkumní pracovníci: Jan Karlas, Vít Střítecký.
Spolupracující instituce: Útvar místopředsedy vlády ČR pro evropské záležitos-

ti, Velvyslanectví Francie v ČR, Velvyslanectví Švédska v ČR.
Počet účastníků: 132.
Místo konání: Velký sál Černínského paláce.

12. 12. 2007 – Separatismus nebo právo na sebeurčení? Problém Kosova a kon-
flikty v postsovětském prostoru

Panelová diskuse pracovníků Moskevského státního institutu mezinárodních
vztahů (MGIMO) a pražského Ústavu mezinárodních vztahů.

Garantující výzkumný pracovník: Petr Kratochvíl.
Spolupracující instituce: Velvyslanectví Ruské federace v ČR.
Počet účastníků: 47.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.
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III. EDIČNÍ ČINNOST

Nejdůležitějšími úkoly, které stály v roce 2007 před edičním oddělením, byla re-
dakční a předtisková příprava monografie 50 let českého výzkumu mezinárodních
vztahů: od ÚMPE k ÚMV a nová grafická podoba měsíčníku Mezinárodní politika
a anglicky vydávaného půlletníku Perspectives s realizací v roce 2008.

Vydávání Mezinárodních vztahů a obou již jmenovaných časopisů je první ob-
lastí ediční činnosti. Zahrnuje nejen redakci a grafické práce a zlom, ale i měsíční
aktualizaci odběratelského kmene pro distribuční firmu atd.

Druhou oblastí je příprava knih. Kromě již zmíněné jsme byli Ministerstvem za-
hraničních věcí ČR opět, již po osmé, pověřeni zpracováním české a anglické ver-
ze Zprávy o zahraniční politice České republiky za období od ledna 2007 do pro-
since 2007, dále jsme pro stejného odběratele připravili graficky poměrně náročnou
Výroční zprávu o kontrole exportu vojenského materiálu a ručních zbraní pro civil-
ní použití v České republice za rok 2006 v české a anglické verzi. Další edičně ná-
ročnou knihou, vzhledem k faktografii, byl titul Československo a subsaharská
Afrika v letech 1948–1989 (toto téma u nás zatím nebylo zpracováno). V rámci
dlouhodobého projektu Dokumenty československé zahraniční politiky jsme vydali
již dvanáctý svazek: první díl titulu Československá zahraniční politika v roce
1937.

Během celého roku 2007 oddělení poskytovalo své služby i ostatním součástem
ústavu, např. Rozvojovému středisku ÚMV (spolupráce na příručce Praktický prů-
vodce postupy při zadávání veřejných zakázek v rámci vnějších akcí Evropských
společenství), Informačnímu oddělení (European Thesaurus on International Rela-
tions and Area Studies) a jednotlivým výzkumníkům. 

Dále zajišťovalo drobné tisky, vazačské práce, rozmnožování a kompletace atd.

Celkový počet vydaných knih a brožur: 9 (4700 výtisků)
Celkový počet vydaných časopisů: 17 (34 550 výtisků)
Celkový počet účelových tisků bez separátů a policy paperů: 2 (120 výtisků)

1. ČASOPISY

V roce 2007 vyšlo 12 čísel Mezinárodní politiky, 4 čísla Mezinárodních vztahů
a 1 číslo Perspectives.
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Způsob prodeje časopisů je dán jejich odborným zaměřením, přímý prodej je
minimální, naprostá většina je realizována distribučními firmami na základě před-
platného.

Vnitřní a zadní obálky Mezinárodní politiky byly využívány jednak k informa-
cím oddělení Knihovny a dokumentace ÚMV (třetí, vnitřní strana obálky), k pro-
pagaci nových knih z produkce ÚMV, k oznámení výběrových řízení či akcí apod.,
podařilo se nám zajistit placenou reklamu American Information Center a dále vý-
měnné inzeráty Pražského studentského summitu. Podobně byly využívány posled-
ní stránky bloku Mezinárodních vztahů.

MEZINÁRODNÍ POLITIKA
Na květnové schůzi redakční rady (celkem se sešla šestkrát) oznámil její předseda,
prof. Otto Pick, že kvůli novým povinnostem plynoucím z členství v Dozorčí radě
ústavu odstupuje z funkce předsedy rady. Nástupkyní Otto Picka se na podzim sta-
la výzkumná pracovnice ústavu Veronika Bílková. První redakční rada pod jejím
vedením se konala 8. 11. 2007. Počet členů redakční rady se v průběhu roku snížil
z 19 členů na 17. S další pravidelnou obměnou složení rady se počítá na konci
1. pololetí 2008.

Od poloviny roky byla promýšlena změna grafické podoby Mezinárodní politiky
a současně i proměna některých rubrik, včetně vzniku odlehčené Poslední strany.
V posledním kvartálu roku pak probíhalo postupné hledání a ladění nové podoby me-
zi redakcí, vedením ÚMV, předsedkyní redakční rady a grafikem, které současně zna-
mená i využívání fotografií z archivu agentury Reuters, lepšího papíru jak tiskového
bloku, tak obálky, zjednodušení předtiskové přípravy i samotného tisku a konečně
i snížení počtu faktur. Během roku 2008 by pak měly být dořešeny i některé drobné
nedostatky a celý proces modernizace časopisu by měl být ukončen novou obálkou.

Šéfredaktor Mezinárodní politiky: Robert Schuster
Cena jednoho čísla byla 39,50 Kč, průměrný náklad cca 2500 kusů, průměrný

počet stran 40.

Hlavní témata jednotlivých čísel: Problémy světového obchodu (1), Amerika v me-
zičase (2), Pět let Eura (3), Evropská politika sousedství (4), Afrika (5), Francie (6),
Hledání rovnováhy sil (7), Kultura a zahraniční politika (8), Turecko na křižovatce
(9), Století znalostí (10), Padesáté výročí ÚMV (11), Jižní Kavkaz (12).

MEZINÁRODNÍ VZTAHY
Šéfredaktorka Mezinárodních vztahů Lucie Königová se rokem 2006 s časopisem roz-
loučila a svou funkci od ledna 2007 předala novému šéfredaktorovi, Ondřeji Císařovi.

Čtvrtletník pokračoval v trendu růstu kvality příspěvků, které srozumitelně roz-
víjely svébytnou českou terminologii disciplíny, a přitom se nestaly četbou pouze
pro úzký okruh expertů.
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Zájem publikovat zde se zvýšil především u studentů postgraduálního studia,
kteří do českých mezinárodních vztahů přinášejí nové perspektivy a poznatky zís-
kané během studia v zahraničí. Redakci se podařilo otevřít časopis novým tématům.
Naprostá většina nákladu je distribuována přímo na odběratele, je proto možno
mluvit o vytvoření poměrně unikátní komunity odborníků, studentů a zájemců
o problematiku oboru mezinárodní vztahy.

Šéfredaktor Mezinárodních vztahů: Ondřej Císař
Cena jednoho čísla byla 95 Kč, průměrný náklad cca 1200 kusů, průměrný po-

čet stran 140.

Články (výběrově):
– Strategické partnerství EU-ČLR
– Zahraniční politika v oblasti lidských práv
– Nová německá vláda a morálně-historická dimenze česko-německých vztahů
– Integrace nebo mocenská rovnováha?
– Ambice a schopnosti Evropské unie
– Ropná zbraň: strašák nebo reálná hrozba?
– Role Evropské unie v řízení ekonomické migrace
– Zamyšlení nad českým oborem mezinárodních vztahů
– Hledání teorie mezinárodního peacekeepingu
– Výzkum europeizace – aktuální problémy a perspektivy
– Hospodárská diplomacia a jej úloha v 21. storočí 

PERSPECTIVES
V roce 2007 se podařilo zvýšit mezinárodní prestiž Perspectives hned dvakrát. Ča-
sopis byl začleněn do dvou prestižních databází: Columbia International Affairs
Online Kolumbijské univerzity a International Bibliography of Social Sciences na
London School of Economics and Political Science. Závěr roku se nesl ve zname-
ní příprav na zásadní proměnu grafické podoby Perspectives a paralelně s tím na
další, tentokrát obsahové změny. V důsledku zavádění odlišného číslování proto
v roce 2007 vyšlo pouze jedno číslo (místo obvyklých dvou) – Perspectives 28
(Summer 2007), ovšem od roku 2008 bude časopis opět vycházet dvakrát ročně.

Pro ÚMV je časopis důležitý nejen tím, že je vyměňován za podobné časopisy
a publikace obdobných zahraničních pracovišť, ale především reprezentuje obor,
naše odborníky zabývající se mezinárodními vztahy, a obecně i českou zahraniční
politiku v zahraničí.

Editor Perspectives: Petr Kratochvíl
Cena za ročník byla 50 USD, za jedno číslo 30 USD, průměrný náklad 600 kusů.

Články (výběrově):
– Figuring out Europe: EU Metaphors in the Minds of Czech Civil Servants
– The Perils of Performance: EU Foreign Policy and the Problem of Legitimization
– Moving Politics Beyond the State: The Hungarian Minority in Slovakia
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2. PUBLIKACE

I v roce 2007 bylo naším nejdůležitějším partnerem Ministerstvo zahraničních vě-
cí ČR, pro které jsme připravili 4 knihy, a dále Česko-německý fond budoucnosti.
Nejnáročnějším titulem jak z hlediska redakční práce, tak i předtiskové přípravy
pak byla monografie 50 let českého výzkumu mezinárodních vztahů: od ÚMPE
k ÚMV.

K 30. červnu odešla do důchodu redaktorka Iva Weidenhofferová. Její místo
jsme neobsadili, neboť se prokázalo, že stejně jako v případě předtiskové přípravy
je při současném objemu publikací ekonomicky výhodnější najímat na jednotlivé
práce OSVČ.

O našich titulech jsme pravidelně informovali ve čtrnáctideníku Svazu českých
knihkupců a nakladatelů Knižní novinky, v internetové verzi nakladatelského alma-
nachu Labyrint 2007. Největší ohlas měla kniha Československo a subsaharská
Afrika v letech 1948–1989. Pravidelně jsme připravovali anotace jednotlivých čísel
našich časopisů i knih a poskytovali jsme je oddělení PR pro propagaci zasíláním
e-mailových zpráv dle svých databází i pro naše webové stránky. Struktura odbytu
knih se nezměnila, kromě spolupracujících knihkupeckých sítí (Academia, Karoli-
num, Kanzelsberger) a specializovaných distribučních firem (Čeněk) nabízíme na-
še tituly v recepci ÚMV a část prodeje je realizováno přímo objednávkami.

Pravidelně jsme archivovali veškeré podklady k našim knihám. Ze skladů naší
produkce jsem vyřadili některé starší tituly, které již nejsou aktuální, nebo jsme
u nich snížili počet kusů. Tyto výtisky jsme buď nabízeli zdarma návštěvníkům kni-
hovny, nebo je od nás odebrali v rámci spolupráce jiné organizace (např. Pražský
studentský summit).

PŘEHLED VYDANÝCH PUBLIKACÍ ÚMV ZA ROK 2007

A. Ústav mezinárodních vztahů

Petr Drulák, Petr Kratochvíl a kol.
50 let českého výzkumu mezinárodních vztahů: od ÚMPE k ÚMV

(váz., 404 s. + 14 s. foto přílohy, ISBN 978-80-86506-64-7, anglické resumé)

B. Publikace pro Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Zpráva o zahraniční politice České republiky za období od ledna 2006 do prosin-
ce 2006
Publikaci (vydanou v ed. odd. ÚMV) připravil kolektiv pracovníků MZV ČR.

(brož., 448 s., ISBN 978-80-86506-59-3, česky)
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Report on the Foreign Policy of the Czech Republic between January 2006 and
December 2006
Publikaci vydanou v edičním odd. ÚMV připravil kolektiv pracovníků MZV ČR.

(brož., 392 s., ISBN 978-80-86506-60-9, anglicky)

Výroční zpráva o kontrole exportu vojenského materiálu a ručních zbraní pro ci-
vilní použití v České republice za rok 2006
Pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR vydalo ediční odd. ÚMV.

(brož., 64 s., ISBN 978-80-86506-61-6, česky)

Annual Report on Export Control of Military Equipment and Small Arms for Ci-
vilian Use in the Czech Republic in 2006
Pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR vydalo ediční odd. ÚMV.

(brož., 60 s., ISBN 978-80-86506-62-3, anglicky)

C. Ostatní tematika

Dokumenty československé zahraniční politiky
Československá zahraniční politika v roce 1937. Svazek 1
Edice je realizována v rámci výzkumného projektu ÚMV ve spolupráci s Historic-
kým ústavem AV ČR v Praze s grantovou podporou MZV ČR.

K vydání připravil Jindřich Dejmek.
(váz., 627 s., ISBN 978-80-86506-65-4, česky)

Petr Zídek, Karel Sieber
Československo a subsaharská Afrika v letech 1948–1989

(brož., 322 s., ISBN 80-86506-58-4, česky, anglické resumé)

Vzděláním překonat bariéry / Barrieren durch Bildung überwinden
Publikace, kterou vydalo ediční oddělení ÚMV pro Česko-německé diskusní fó-
rum, vznikla za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti.

(brož., 216 s., ISBN 978-80-86506-63-0, česky a německy)

Jaroslav Bureš a kol.
Politický islám
Vydalo ediční oddělení ÚVM s podporou MZV ČR.

(brož, 316 s., ISBN 978-80-86506-43-6)
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D. Účelové tisky ÚMV

a) Zprávy
Zpráva o činnosti ÚMV za rok 2006

b) Účelové tisky
– Policy papery
Veronika Bílková: V roli unijního solitéra? Česká republika a Mezinárodní trestní
soud
Petr Drulák, Jan Karlas, Vít Beneš: Česká republika a budoucnost Evropské unie:
co s Evropskou ústavní smlouvou?
Jan Eichler: Afghánská výzva
Vladimír Handl: Německá integrační politika – od „čestného makléře“ k „lokomo-
tivě“ EU?
Eliška Tomalová: Jak budou probíhat předsednictví? Francie, Česká republika
a Švédsko v čele Evropské unie

c) Ostatní tisky
– Telefonní seznam (leden 2007)
– Separáty článků z časopisu Mezinárodní vztahy (1–4/2007)
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IV. ČINNOST INFORMAČNÍHO ODDĚLENÍ 
(KNIHOVNA A DOKUMENTACE)

Činnost oddělení se v uplynulém roce soustředila na další rozvoj poskytovaných kni-
hovnických, dokumentačních a bibliograficko-informačních služeb stejně jako na
kvalitní rozšiřování fondu knihovny a dokumentace. Výrazný byl posun od klasic-
kých k elektronickým informačním zdrojům a od klasických služeb knihovny ke
službám poskytovaným online, který odráží jak rozšiřování nabídky těchto zdrojů
a služeb v naší knihovně a dokumentaci, tak přizpůsobování uživatelů těmto trendům
či dokonce jejich vyžadování. Zvýšený zájem o bibliograficko-informační služby,
charakteristický pro rok 2006, přetrval i v loňském roce. Kromě dotazů, zaměřených
na interní a externí databáze ve studovně, se jednalo především o vyhledávání do-
stupnosti dalších informačních zdrojů mimo ty, které má k dispozici knihovna.

Velmi pozitivně je hodnoceno doplňování odkazů na elektronický archiv knihov-
ny a internetových adres plných textů do katalogizačních záznamů. Plné texty uklá-
dané v elektronickém archivu jsou pro uživatele přístupné v rámci intranetu a z in-
ternetových stránek knihovny ve studovně. Interní uživatelé tak k nim mají okamži-
tý přístup bez ohledu na provozní dobu knihovny. Odkazy na plné texty na interne-
tu usnadňují přístup k plným textům všem uživatelům. Velice se osvědčila možnost
objednávání materiálů z fondu knihovny a dokumentace přímo z online katalogu na
základě čísla čtenářského průkazu a PIN. Tato služba byla aktivována v loňském ro-
ce. Online katalog je přístupný ve studovně, na intranetu i prostřednictvím internetu
a objednávky na tištěných formulářích téměř odpadly. Počet přístupů do online ka-
talogu vzrostl ve druhém pololetí loňského roku ve srovnání s přístupy v prvním po-
loletí o více než 50 % a za celý rok dosáhl počtu 1 170 299. Využívány jsou i infor-
mace knihovny, které byly doplněny na internetové stránky ústavu. Vystavování
plných textů časopisů ústavu na internetu vede k tomu, že si je externí uživatelé sta-
hují, místo aby je kopírovali jako v předcházejících letech. Externí uživatelé také při-
vítali, že si mohou na kauci půjčovat monografie, sborníky a drobné tisky domů. 

Ve snaze služby knihovny dále zkvalitnit byl připraven průzkum týkající se spo-
kojenosti uživatelů s rozsahem a kvalitou služeb, skladbou fondu a technickým vy-
bavením knihovny. První etapa anonymního průzkumu byla zaměřena na pracovní-
ky ústavu. Výsledky hodnocení byly velmi pozitivní. Průměr známek, kterými by-
la hodnocena kvalita služeb, přístup pracovnic knihovny a úroveň jejich znalostí,
byl 1,45. Průměr známek, hodnotících technické vybavení studovny, byl 1,46.
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Profilově zaměřenými nabídkami výměny a konkrétními žádostmi o dary se po-
dařilo obdobně jako v předcházejících letech bezplatně zajistit 33 % nových knih
a ročenek, 79 % titulů periodik a převážnou většinu dokumentačních materiálů.
U materiálů získávaných z výměny dále rostl podíl eletronických médií.

Do publikace vydávané k 50. výročí založení ústavu byla zpracována Výběrová
bibliografie ÚMPE/ÚMV. Zpracování bibliografie předcházelo sestavování sezna-
mu bývalých pracovníků ústavu. Jména byla získávána od pamětníků, ale také vy-
hledávána v publikacích vydaných ústavem. Pod jmény autorů byly vyhledány ka-
talogizační záznamy v lístkovém katalogu a následně publikace ve fondu knihovny.
Na základě získaných informací byla dodatečně zařazena řada titulů, u nichž nebyl
autor-pracovník ústavu na původním katalogizačním lístku vůbec uveden. Zařaze-
no bylo i několik knih, kdy ústav vydal jako své publikace práce externích autorů,
a knih vydaných pro externí zadavatele. Před sestavením bibliografie byly všechny
tituly zapsány do online katalogu knihovny. Tím došlo k nárůstu počtu rekatalogi-
zovaných titulů za uplynulý rok.

KNIŽNÍ FOND

Do fondu bylo zařazeno 874 titulů nových knih a ročenek (66 % bylo získáno kou-
pí, 20 % výměnou, 13 % darem, 1 % bylo z produkce ústavu). Pokračoval růst po-
čtu titulů v angličtině (64 %), v češtině to bylo 18 % titulů, 11 % v němčině, 2 %
ve francouzštině a 5 % v dalších jazycích. Do katalogizačních záznamů byly nadá-
le doplňovány odkazy na recenze knih v časopisech vydávaných naším ústavem
a ve vybraných titulech periodik získávaných do fondu. Bylo zkontrolováno a re-
katalogizováno několik řad ročenek. Pokračoval zápis publikací pracovníků ústavu
z let 1957 až 1990, kterému předcházelo časově náročné dohledávání jmen a ná-
sledně publikací bývalých pracovníků ústavu. Roční přírůstek rekatalogizovaného
fondu vzrostl na 841 titulů. V současné době obsahuje databáze knihovny a doku-
mentace 21 366 záznamů monografií, ročenek a elektronických materiálů. V rámci
pokračující obsahové revize fondu bylo navrženo na vyřazení 426 knih, ty byly na-
bídnuty nejprve pracovníkům ÚMV, kteří si vybrali 39 titulů, a poté knihovnám
a jednotlivcům. Externím zájemcům bylo v rámci výměny předáno 36 knih. Po opa-
kovaných kontrolách a testech bylo zahájeno předávání záznamů knih do Soubor-
ného katalogu ČR, kam bylo zasláno prvních 1022 záznamů. 

Pravidelně jedenkrát za čtrnáct dní se uskutečňovala výstavka nových knih a doku-
mentačních materiálů. Jednou za dva měsíce byly kontrolovány a vystavovány na
stránkách knihovny bibliografické soupisy Přírůstky knihovny. Soupisy jsou na vyžá-
dání elektronicky rozesílány spolupracujícím knihovnám. Z těchto soupisů bylo pravi-
delně vybíráno cca 27 záznamů publikací vydaných především ve střední a východní
Evropě k tematice mezinárodních vztahů do časopisu Mezinárodní politika. V každém
čísle časopisu Mezinárodní vztahy bylo pravidelně uveřejňováno 20 anotací vybraných
cizojazyčných novinek knihovny převážně angloamerické provenience. 
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ČASOPISECKÝ FOND A DATABÁZE

Časopisecký fond v současné době obsahuje 484 titulů novin a časopisů. Z toho je
264 titulů v angličtině (54 %), 95 v češtině (20 %), 65 v němčině (13 %), 22 ve fran-
couzštině (5 %), 17 ve slovenštině (4 %), 16 v ruštině (3 %), zbylé 1 % je v dalších
jazycích. U 140 titulů časopisů jde pouze o archivní fond. V uplynulém roce dochá-
zelo 344 titulů novin a časopisů (57,5 % bylo získáno výměnou, 20 % koupí, 21,5 %
darem a 1 % vydáno v ÚMV). U 22 titulů časopisů byl kromě tištěné verze předpla-
cen i elektronický přístup. Další stovky titulů byly dostupné v rámci databází EBSCO,
JSTOR, ProQuest a CIAO. Byl zajišťován přístup do dvou databází ČTK. Celkem by-
lo v roce 2006 za noviny, časopisy a databáze zaplaceno 737 000,- Kč. Na rok 2008
bylo koupí objednáno 60 titulů novin a časopisů (17 českých, 43 zahraničních). 

Pokračovalo rozepisování archivovaných čísel starších ročníků do katalogizač-
ních záznamů ročníků časopisů. Průběžně byly aktualizovány: Seznam časopisů zís-
kávaných výměnou nebo darem, Seznam titulů novin a časopisů s internetovými ad-
resami včetně rozdělení podle témat a Seznam získávaných elektronických časopi-
sů. V Souborném katalogu ČR byly zkontrolovány záznamy časopisů archivova-
ných v naší knihovně. Byly zaktualizovány informace v mezinárodním souborném
katalogu elektronických časopisů EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek), ka-
talogu, který umožňuje přístup ke všem předplaceným a vybraným bezplatným
elektronickým časopisům z jednoho místa.

Pracovnice knihovny pokračovaly v systému efektivního využívání duplikátů.
Bezplatně získané duplikáty byly nabízeny přednostně výzkumným pracovníkům
ústavu. Zájemci si mohli jejich pravidelné odebírání objednat. Tituly, o které nebyl
zájem, byly následně nabídnuty spolupracujícím knihovnám a poté k volnému ro-
zebrání návštěvníkům studovny. 

Do studovny byly z archivu nejčastěji z časopisů půjčovány: Foreign Affairs,
Spiegel a Europa Archiv, z novin: Sme, Monde a International Herald Tribune. Ab-
senčně bylo půjčeno celkem 282 čísel periodik. Z českých časopisů byly ve studo-
vně nejvíce čteny: Mezinárodní vztahy, Zahraniční politika České republiky a Me-
zinárodní politika. Ze zahraničních: Monde diplomatique, Africa Research Bulletin,
European Voice. Z českých novin byly nejvíce půjčovány Lidové noviny, ze zahra-
ničních pak International Herald Tribune. Aktuální ročník nejžádanějších časopisů
je trvale k dispozici ve studovně. 

DOKUMENTAČNÍ FOND

V průběhu roku docházelo postupně k utlumování excerpce zahraničních periodik.
Výrazně bylo omezeno zhotovování kopií článků a jejich archivace. Pokračovalo
shromažďování, evidování, katalogizace a archivace dokumentačních materiálů
k průběžně sledovaným tématům. Byla provedena prověrka fondu, návazně byly vy-
řazeny zastaralé a duplicitní materiály, fond byl nově uspořádán a regály označeny. 
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Do databáze knihovny a dokumentace bylo zapsáno 611 záznamů časopisec-
kých článků (51 % evidovaných záznamů bylo v češtině, 16 % v angličtině, 12 %
ve francouzštině, 11 % v ruštině, 7,5 % v němčině, 2 % ve slovenštině, 0,5 % v dal-
ších jazycích), 522 záznamů drobných tisků (více než 66,5 % evidovaných zázna-
mů bylo v angličtině, 25 % v češtině, 4 % v němčině, 2 % ve francouzštině a 2,5 %
v dalších jazycích). V současnosti databáze obsahuje 18 872 záznamů článků
a drobných tisků. Do katalogizačních záznamů jsou doplňovány internetové adresy
a odkazy na elektronický archiv, počet záznamů elektronických materiálů postupně
roste. Bylo ukončeno zpracování posledních chronologií k tematice Německa. By-
la vedena bibliografie publikací ÚMV a bibliografie prací vědeckých pracovníků
ústavu včetně informační nástěnky s nejnovějšími pracemi. Do bibliografií jsou do-
plňovány i materiály publikované na internetu. 

Z databáze WOS (Web of Science) byly získány aktuální údaje o citovanosti vý-
zkumných pracovníků ústavu, dále podklady pro seznamy impaktovaných časopisů
k vybraným tematikám za rok 2006. Přehledy tematicky odpovídajících časopisů
s impakt faktory byly vystaveny na internetové stránce ústavu. Impakt faktory byly
doplněny i do Seznamu nejvýznamnějších relevantních titulů časopisů, kde jsou prů-
běžně aktualizovány i údaje o dostupnosti plných textů v databázích.

Do archivu byly zakládány archivní exempláře produkce ústavu, informace o ak-
cích ústavu a zprávy z pracovních cest výzkumných pracovníků. Na intranet jsou
ukládány materiály International Crisis Group, rešerše z českého tisku získávané
z Parlamentní knihovny, pravidelně získávané materiály z MZV (Informace MZV,
Bulletin MZV), přehledy z databáze WOS a další seznamy a přehledy zpracováva-
né knihovnou a dokumentací.

Čtvrtletně byla sestavována Informace ÚMV pro MZV o publikační činnosti
a připravovaných akcích ústavu. Údaje o výzkumné a publikační činnosti pracovní-
ků ÚMV v roce 2006 byly zapsány do RIV (Registru informací o výsledcích státem
podporovaného výzkumu a vývoje).

EXTERNÍ KONTAKTY

V databázi knihovny a dokumentace je evidováno 1315 záznamů institucí podob-
ného zaměření. Záznamy o institucích, s nimiž máme výměnu, byly aktualizovány,
doplňovány o nové údaje, u části z nich byla vyhodnocena efektivnost výměny. Ak-
tivní spolupráce probíhala s 230, především zahraničními institucemi, kterým byly
zasílány časopisy Perspectives (134 institucím), Mezinárodní vztahy (67 institucím)
a Mezinárodní politika (29 institucím). Vybraným institucím byly rozeslány publi-
kace Report on the Foreign Policy of the Czech Republic, Zpráva o zahraniční po-
litice České republiky, VIII. výroční konference česko-německého diskusního fóra,
Slovensko 1993–2004/Vladimír Leška, Od uznání československé prozatímní vlády
do vyhlášení válečného stavu Německu 1940–1941, Československo a subsaharská
Afrika v letech 1948–1989/Petr Zídek.
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Všechny tři tituly časopisů vydávaných v ÚMV byly předávány v požadovaném
množství rovněž knihovně MZV (Perpectives a Mezinárodní politika po 19 ks, Me-
zinárodní vztahy po 13 ks), Diplomatické akademii po 3 ks a vedoucím činitelům
MZV podle stanoveného a pravidelně aktualizovaného rozdělovníku. Zastupitel-
ským úřadům ČR bylo poskytnuto 47 ks Mezinárodní politiky, 41 ks Mezinárodních
vztahů a 49 ks Perspectives (10 zastupitelských úřadů dostávalo po dvou výtiscích).
Všechny publikace ÚMV byly zaslány také Inštitútu pre verejné otázky v Bratislavě. 

Recipročně byla zdarma získána více než polovina všech přírůstků fondu. Pra-
videlně dostáváme dohodnuté tituly periodik a několik řad odborných studií. Něko-
lik institucí stále pravidelně zasílá své nabídky duplikátů a vyřazených titulů, ale
efektivnější jsou individuální žádostí o konkrétní tituly odpovídající tematickému
profilu fondu a výzkumným potřebám pracovníků. Pokračoval růst počtu zahranič-
ních partnerů požadujících akceptování výměny elektronických publikací. Nejvíce
publikací jsme v uplynulém roce získali z německých (zejména z Hessische Stif-
tung Friedens- und Konfliktforschung, Frankfurt am Main; Institut für Weltwirts-
chaft; Kiel) a z amerických institucí (Library of Congress, Washington; University
of Pittsburg – Library; Council on Foreign Relation, New York), dále pak ze Stock-
holm International Peace Research Institute, Institute for Security Studies EU, Pa-
ris a OSCE – Office for Democratic Institutions and Human Rights. Pokračovalo
získávání vybraných slovenských knih na základě spolupráce se Štátnou vedeckou
knižnicou v Prešově. Byla navázána výměna s institucemi v Kanadě a Mexiku.

V rámci ČR jsme měli nejaktivnější výměnu s Mezinárodním politologickým
ústavem Masarykovy Univerzity, Brno, a Centrem pro studium demokracie a kul-
tury, Brno. Pokračovala výměna se Sociologickým ústavem AV ČR, spolupráce
s Parlamentní knihovnou ČR, zaměřená především na pravidelné poskytování te-
matických rešerší. Pokračovala také spolupráce s Anglo-americkou vysokou školou
v Praze, jejíž profesoři a studenti jsou čtenáři naší knihovny. 

Zapojením knihovny do několika projektů, využitím zahraniční dotace i na zá-
kladě předávání časopisů ústavu se daří zajistit velmi nízké ceny přístupů do většiny
interně využívaných databází. V průběhu roku 2007 byly dojednány smlouvy s ně-
kolika institucemi: Newton Information Technology – smlouva zajišťuje možnost sta-
žení 1500 záznamů měsíčně z databáze NewtonIT, která obsahuje plné texty českých
deníků a vybraných periodik, výměnou za poskytnutí plných textů časopisu Meziná-
rodní politika do této databáze. EBSCO Publishing, Inc. – prodloužení poskytování
plných textů Perspectives a nově Mezinárodních vztahů do databáze EBSCO. Co-
lumbia International Affairs Online – poskytování Perspectives do databáze Colum-
bia International Affairs Online. International Bibliography of the Social Sciences
(IBSS) – poskytování bibliografických údajů a abstraktů do bibliografické databáze
IBSS. V rámci grantového programu Ministerstva kultury ČR – VISK 8/A knihovna
nově získala přístup do databáze TAMTAM firmy Anopress (zpřístupňující plné tex-
ty z českého denního tisku a vybraných periodik) a do databází ČTK – Biografie, Ze-
mě světa a Česká republika (které dosud nebyly v ÚMV přístupné).

Pokračovalo zasílání časopisů Perspectives a Mezinárodní vztahy do databá-
ze Central and Eastern European Online Library. Pokračovala spolupráce v síti
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EINIRAS (European Information Network on International Relations and Area
Studies), předávání záznamů článků do databáze EDN (European Database Net-
work) provozované na serveru Council of Europe, byly dokončeny korektury
české abecední části European-Thesaurus on International Relations and Area
Studies, která byla vydána na podzim. Pokračovala aktualizace termínů v data-
bázi Euro-Tezauru.

SLUŽBY

Studovna byla vybavena šestým počítačem s napojením na internet a dalším počí-
tačem určeným pouze pro vyhledávání v online katalogu Clavius a na dalších 10
místech je po dohodě s pracovnicí knihovny možné používat vlastní notebook a při-
pojovat se na internet. Byla zpracována aktualizovaná mapa studovny v české i ang-
lické verzi. Pro zjednodušení platby kopií bylo zavedeno používání přístupového
kódu a hesla, u kterého nemusí uživatel platit zálohu za kartu.

Prostřednictvím online katalogu na internetových stránkách ústavu jsou zpří-
stupňovány záznamy monografií, ročenek, titulů novin, časopisů a dokumentačních
materiálů. Přístup do kompletní databáze knihovny a dokumentace je možný ze
všech počítačů sítě ÚMV, pro externí uživatele byl tento přístup možný ze sedmi
počítačů ve studovně. Součástí záznamů časopisů a dokumentačních materiálů jsou
internetové adresy, v záznamech článků a dokumentačních materiálů jsou odkazy
na plné texty v elektronickém archivu knihovny, v záznamech knih a ročenek jsou
informace o jejich recenzích v časopisech.

Internetové stránky knihovny, které mají čtenáři k dispozici na počítačích ve stu-
dovně, byly průběžně aktualizovány a koncem roku byly doplněny o anglickou ver-
zi. Na stránkách jsou k dispozici soubory informací a tematicky odpovídajících on-
line odkazů, přírůstky a odpisy knihovny, odkazy na stránky institucí zabývajících
se mezinárodními vztahy apod. Je zde nastaven vstup do elektronických verzí ku-
povaných zahraničních časopisů a do plnotextových, případně bibliografických da-
tabází: CEEOL (Central and Eastern European Online Library), CIAO (Columbia
International Affairs Online), EBSCO, EDN (European Database Network), FIRST
(Facts on International Relations and Security Trends), ProQuest. Byl zajištěn zku-
šební přístup do databází: Sage a OSN – UN Treaty Collection. Návody na práci
s těmito elektronickými zdroji a další informační materiály určené uživatelům jsou
průběžně aktualizovány. Ve studovně jsou dále přístupné informační prameny zís-
kané na CD-ROM (databáze, encyklopedie, atlasy, slovníky, ročenky atp.).

Pracovnice knihovny vystavily 346 čtenářských průkazů. Novým uživatelům
byly poskytnuty vstupní informace včetně základních postupů vyhledávání v našem
katalogu a ve zpřístupňovaných databázích. Návštěvy uživatelů dosáhly počtu 2644
(denně to bylo průměrně 16 uživatelů, z toho 11 externích). Uživatelé si vloni zho-
tovili na kopírkách ve studovně 20 624 ks placených kopií z fondů knihovny. Vý-
razně vzrostl zájem českých knihoven o výpůjčky z našeho fondu. Bylo půjčeno 87
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titulů, což představuje nárůst o 135 % oproti roku 2006. Nárůst pravděpodobně sou-
visí s exportem prvních záznamů do Souborného katalogu ČR.

Tematické rešerše zpracovávané z databáze knihovny a dokumentace, dostup-
ných databází i primárních pramenů byly poskytovány ve formě elektronických
i tištěných výstupů. Tematika a vymezení zdrojů vedlo k výraznému zvýšení vy-
hledávání v databázích ČTK, NewtonIT a Anopress. Vzrostl počet zpracovaných re-
šerší. Pro potřeby výzkumných pracovníků ústavu bylo zpracováno 49 rešerší z in-
terních i externích zdrojů. Nejčastěji zadávaná témata se týkala Evropské unie
(včetně tématu česká politika ve vztahu k EU), mezinárodního terorismu, evropské
bezpečnostní a obranné politiky, mezinárodních organizací, Ruské federace a post-
sovětského prostoru. Rešerše byly doplňovány odkazy na plné texty, případně byly
poskytovány přímo v plnotextové formě. Pro externí uživatele bylo zpracováno 46
rešerší z interních zdrojů. Většinou se jednalo o pravidelné rešerše dohodnuté
v rámci meziknihovní spolupráce. 

Dále rostl zájem uživatelů o externí informační prameny. Bylo zajištěno více než
25 článků ze spolupracujících knihoven v ČR a z institucí EINIRAS. Prostřednic-
tvím Meziknihovní výpůjční služby v ČR bylo objednáno 101 knih, což bylo
o 44 % více než v roce 2006. Prostřednictvím Mezinárodní meziknihovní výpůjční
služby to bylo pro naše pracovníky 61 knih. Výzkumným pracovníkům byly pravi-
delně distribuovány časopisy ÚMV. 

Graf 1: Přírůstek knih a ročenek za rok 2007 podle způsobu nabytí
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Graf 2: Přírůstek knih a ročenek za rok 2007 podle jazyka

Graf 3: Přehled titulů novin a časopisů docházejících v roce 2007 
podle způsobu nabytí
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Graf 4: Přehled titulů novin a časopisů docházejících v roce 2007 
podle jazyka

Graf 5: Počet přístupů do online katalogu knihovny a dokumentace 
na stránkách ústavu za rok 2007

Graf 6: Meziknihovní výpůjční služba pro zaměstnance – srovnání let
2005–2007
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V. PERSONÁLNÍ A FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚSTAVU
MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ 

Činnost ústavu zabezpečovalo v transformačním období 41 zaměstnanců (v prů-
měrném přepočteném stavu), zařazených do pěti útvarů a kolem 100 externistů,
spolupracujících v orgánech ústavu a redakčních radách ústavních publikací nebo
plnících různá zadání od vedoucích zaměstnanců ústavu. Externí spolupracovníci
zastupovali relevantní státní orgány, státní a veřejnoprávní instituce, tuzemská a za-
hraniční vědecká a pedagogická pracoviště, nadace, občanská sdružení a další sub-
jekty činné ve výzkumu mezinárodních vztahů a v oblasti tvorby české zahraniční
politiky. Na činnosti ústavu se částečně podílelo též 10 českých a 11 zahraničních
stážistů.

Hospodaření ústavu vykázalo přebytek ve výši 290 tisíc Kč. Příjmy tvořily ve-
řejné finanční prostředky z rozpočtové kapitoly MZV ČR, projektu NPV II, Gran-
tové agentury ČR a Grantové agentury AV ČR, finanční prostředky ze zahraničních
neveřejných zdrojů (především grant TTSRL) a finanční prostředky získané vlastní
hospodářskou činností.

Příjmy (v tis. Kč) Výdaje (v tis. Kč)
(bez Rozvojového střediska) (bez Rozvojového střediska)

Institut.prostředky 14 274,00 Osobní nákl. 18 226,00
Účelové pr. – projekty 1 061,00 Zákonné odvody 5 899,00
Příspěvek na provoz 17 100,00 Sociální fond 614,00
Prodej publikací 835,00 Cest. náhrady – ÚMV 998,00
Zahr.projekty 1 600,00 Cest. náhrady – účel. pr. 200,00
NPV II 3 196,00 Odpisy 1 444,00
Ostatní příjmy 342,00 Tisk časopisů 1 650,00

Ostatní provozní náklady
zahr. proj. 1 600,00

Ostatní provozní náklady 
ÚMV 7 487,00

CELKEM 38 408,00 CELKEM 38 118,00
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Příjmy (v tis. Kč)

Výdaje (v tis. Kč)
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RADA ÚSTAVU MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ, v. v. i.

Předsedkyně rady: Prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc.
Místopředseda rady: Ing. Mgr. Petr Kratochvíl, Ph.D.
Členové rady: Prof. PhDr. Pavel Barša, M.A., Ph.D.

PhDr. JUDr. Veronika Bílková, E.MA, Ph.D.
Doc. Ing. Petr Drulák, Ph.D.
JUDr. PhDr. Ivan Dubovický
JUDr. Vladimír Handl, CSc.
PhDr. Jan Karlas, M.A., Ph.D.
Doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc.
Prof. Jacques Rupnik, M.A., Ph.D.
Jiří Šedivý, M.A., Ph.D.

DOZORČÍ RADA ÚSTAVU MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ, v. v. i.

Předseda rady: Prof. Dr. Otto Pick
Místopředseda rady: JUDr. Petr Kaňka
Členové rady: Ing. Dagmar Janů

Mgr. Jaroslav Olša
Václav Viktora

REDAKČNÍ RADA MĚSÍČNÍKU MEZINÁRODNÍ POLITIKA

Předseda: Otto Pick (Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Praha, do 30. 5.)
Veronika Bílková (ÚMV, Praha, od 1. 11.)

Členové: Vojtěch Belling (Občanský institut, Praha)
Miloš Calda (Fakulta sociálních věd UK, Praha)
Petr Dostál (Přírodovědecká fakulta UK, Praha, do 30. 5.)
Martin Ehl (Hospodářské noviny)
Jiří Fárek (Hospodářská fakulta TU, Liberec)
Petr Kratochvíl (ÚMV, Praha)
Kai-Olaf Lang (Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlín)
Kristina Larischová (Friedrich-Ebert-Stiftung, Praha)
Pavel Máša (Sanomag, Praha)
Miloš Pojar (Židovské muzeum, Praha)
Jaroslav Olša (Ministerstvo zahraničních věcí ČR)
Pavel Pšeja (Fakulta sociálních studií MU, Brno)
Michael Romancov (Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.) 
Jiří Schneider (Program of Atlantic Security Studies, Praha, do 30. 5.)
Ivo Šlosarčík (Fakulta sociálních věd UK, Praha)
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Jiří Štěpanovský (externí spolupracovník VŠE, Praha)
Filip Tesař (ÚMV, Praha)
Josef Veselý (FCA TV, Praha, do 30. 5.)
Tomáš Veselý (Úřad vlády ČR, Praha)
Zdeněk Zbořil (externí spolupracovník ÚMV, Praha)

REDAKČNÍ RADA ČTVRTLETNÍKU MEZINÁRODNÍ
VZTAHY

Předseda: Petr Drulák (ÚMV, Praha)
Členové: Pavel Barša (ÚMV, Praha; Filozofická fakulta UK, Praha)

Jaroslav Foltýn (externí spolupracovník Fakulty mezinárodních vzta-
hů VŠE, Praha)

Bořek Hnízdo (Fakulta sociálních věd UK, Praha)
Jan Hřích (ÚMV, Praha)
Jan Karlas (ÚMV, Praha)
Lucie Königová (ÚMV, Praha)
Zuzana Lehmannová (Fakulta mezinárodních vztahů VŠE, Praha)
Vladimír Nálevka (Filozofická fakulta UK, Praha)
Dan Marek (Filozofická fakulta PU, Olomouc)
Markéta Pitrová (Fakulta sociálních studií MU, Brno)
Jiří Šedivý (NATO, Brusel)
Šárka Waisová (Fakulta filozofická ZU, Plzeň)
Zdeněk Zbořil (ÚMV, Praha)
Jiří Zemánek (Právnická fakulta UK, Praha)

REDAKČNÍ RADA PERIODIKA PERSPECTIVES

Předseda: Petr Drulák (ÚMV, Praha)
Členové: Regina Axelrod (Adelphi University, Garden City, NY, USA)

Dorothee Bohle (Středoevropská univerzita, Budapešť)
Vladimír Handl (ÚMV, Praha)
Karen Henderson (University of Leicester, Velká Británie)
Petr Jehlička (ÚMV, Praha)
Paul Luif (Austrian Institute for International Affairss, Vídeň, Ra-

kousko)
Jiří Šedivý (NATO, Brusel)
Andrei V. Zagorski (Institute for Applied International Research,

Moskva, Rusko)
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PRACOVNÍCI

Pověřený řízením: Doc. Ing. Petr Drulák, Ph.D.
Statutární zástupce ředitele: Ing. Mgr. Petr Kratochvíl, Ph.D.

I. Útvar vedení

Vedoucí útvaru: Ing. Mgr. Petr Kratochvíl, Ph.D.
Sekretariát: Alena Jakobcová
Konferenční servis: Ing. Slavomír Goga

Mgr. Eva Procházková (od 5. 12.)
Jazyková redakce textů: Jan Hrubín (od 1. 11.)

II. Výzkumné oddělení

Vedoucí oddělení: PhDr. Jan Karlas, M.A., Ph.D.
Zástupkyně vedoucího oddělení: PhDr. JUDr. Veronika Bílková, E.MA, Ph.D. 
Výzkumní pracovníci:
Prof. PhDr. Pavel Barša, M.A., Ph.D. Ing. Ondřej Horký
Ing. Vít Beneš PhDr. Michal Kořan, Ph.D.
Mats Braun, M.A. Ing. Vladimír Leška (do 30. 9.)
PhDr. Jaroslav Bureš PhDr. Miroslav Nožina
PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D. Jan Růžička, M.A. (do 28. 2.)
PhDr. Ondřej Ditrych (do 31. 10.) PhDr. Vít Střítecký
Doc. PhDr. Jan Eichler, CSc. Mgr. Filip Tesař
Ing. Rudolf Fürst Mgr. Eliška Tomalová
Ing. Mesfin Gedlu, Ph.D. Elsa Tulmets, Ph.D.
JUDr. Vladimír Handl, CSc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A. (od 1. 10.)

III. Ediční oddělení

Vedoucí oddělení: PhDr. Vladimír Trojánek
Šéfredaktor časopisu Mezinárodní politika: Mgr. Robert Schuster
Pracovnice oddělení:
Dagmar Červinková Marie Vimerová
Irena Krejčová Mgr. Iva Weidenhofferová (do 30. 6.)
Miloslava Strejčková
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IV. Informační oddělení

Vedoucí oddělení: PhDr. Helena Kolátorová
Zástupkyně vedoucí oddělení: PhDr. Ivana Litošová
Pracovnice oddělení:
Eva Husáková Mgr. PhDr. Ivona Řezanková, CSc.
Petra Mierzwová Olga Zimmermannová
Jana Pojslová, DiS. 

V. Oddělení správy a služeb

Vedoucí oddělení: JUDr. Petr Kaňka
Ekonomický úsek: Václav Viktora
Technický úsek: Ing. Karel Vacek
Provozní úsek:
Lukáš Hanus Mgr. Karel Rosecký
Petr Liška Alena Trifunovičová

SEZNAM EXTERNÍCH SPOLUPRACOVNÍKŮ ÚSTAVU 
MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ 

PhDr. Kristýna Balajová Markéta Bartošová
Jana Brožová Bc. Michaela Burdová 
Oldřich Bureš Erica A. Carlino 
Laurent Cohen-Tanugi Mgr. Lenka Černá 
PhDr. Jindřich Dejmek, Ph.D. Zbyněk Dubský
Mgr. Monika Fedošová Marta Fialová 
Adolf Fraczek Pplk. Mgr. Jakub Frydrych 
Ing. Josef Fukan Petra Häfner 
Bc. Denisa Halásková Blanka Hančilová 
Ing. Regina Husáková Mgr. Nikola Hynek, M.A. 
PhDr. Mgr. Petr Jelínek Marcela Jindrová 
Karel Magnus Johansson PhDr. Jan Kalous 
Doc. Ing. Čestmír Konečný, CSc. Mgr. Milan Konrád 
Mgr. Jana Korbelová PhDr. Václav Kotyk, DrSc.
Zdeňka Kučerová Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 
Rolf Mafael Mgr. Martin Náprstek 
PhDr. Jan Němeček, DrSc. PhDr. Daniela Němečková 
Mgr. Petra Nohavicová, LL.M. PhDr. Helena Nováčková 
Mgr. Miroslav Novák Prof. PhDr. Alexandr Ort, DrSc. 
Jitka Pelikánová Ing. Miroslav Penc 
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Mgr. Alexandra Peťková Ing. Dana Plavcová 
Doc. Běla Plechanovová, CSc. Sabine Podrabská 
Mgr. Michal Procházka PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D. 
PaedDr. Marie Rauchová Eva Robová 
Ilona Rožková Bc. Maciej Ruczaj 
Ondřej Slačálek Filip Sojka 
PhDr. Wadim Strielkowski Blažena Susová
Karel Svoboda Jiří Šedivý, Ph.D.
PhDr. Jaroslav Šedivý, CSc. Mgr. Jiří Škvor
Doc. PhDr. JUDr. Ivo Šlosarčík Jana Šmídková
Michal Šťastný Karla Štěpánková
JUDr. Jiří Štěpanovský, CSc. PhDr. Ivan Šťovíček
Pavel Šváb Jakub Tayari
Zdeňka Trkovská JUDr. Miroslav Tůma
Ing. Iva Týrová Martin Vacek
Klára Vachulová Kpt. Bc. Miloš Vaněček
Markéta Vavrečková Ing. Věra Venclíková
Taťána Vítková Marie Vorlová
Marie Vrbová PhDr. Šárka Waisová, Ph.D.
Josef Zajíc Petr Zídek

STÁŽE

V roce 2007 absolvovali stáže v Ústavu mezinárodních vztahů: 
Leonardo Baccini (Itálie, 2. 7.–26. 9.), Peter Bal (Dánsko, 16. 4.–13. 7.), Michal Be-
ník (ČR, 1. 1–31. 1.), Stefanie Bröcker (Německo, 2. 4.–30. 6.), Denis Gabadulin
(Slovensko, 5. 2.–21. 5.), Martina Girard (ČR, 1. 10.–31. 12.), Zora Hesová (ČR,
20. 12.–31. 12.), Karel Hlaváček (ČR, 2. 10.–31. 12.), Simona Janošíková (ČR,
6. 3.–30. 6.), Jana Krajčíková (ČR, 4. 6.–27. 9.), Sebastian Kruse (Německo,
2. 1.–29. 3.), Erik Lenhart (Slovensko, 1. 10.–20. 12.), Ida Nikolovska (Nizozemsko,
2. 4.–31. 5.), Ján Pavúk (Slovensko, 1. 1.–22. 1.), Bilyana Petkova (Bulharsko,
27. 3.–20. 7.), Martin Riegl (ČR, 8. 1.–30. 4.), Michal Stein (ČR, 3. 1.–13. 4.), Mo-
nika Šlajerová (ČR 3. 9.–31. 12.), Veronika Šůsová (ČR, 10. 9.–30. 11.), Sanjeev
Thavarajah (Německo, 1. 5.–2. 11.), Zuzana Vilčeková (Slovensko, 2. 7.–27. 9.).
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PŘÍLOHA

AKTIVITY PRACOVNÍKŮ 
ÚSTAVU MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V ROCE 2007

Prof. PhDr. Pavel BARŠA, M.A., Ph.D.

Odborná publikační činnost
• Síla a rozum. Spor realismu s idealismem v moderním politickém myšlení. Praha:

Filosofia 2007.
• Mezi anarchií a hierarchií. Republikánský koncept světového řádu a jeho neokon-

zervativní alternativa. Mezinárodní vztahy, 2007/4, s. 73–82.

Příspěvky na konferencích a seminářích
• Republikánské pojetí politického řádu, příspěvek na konferenci Machiavelli a my,

Ústav politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Praha, 21. 6. 2007.

Publicistika a vystoupení v médiích
• Prezident bořitel. Jaké místo zaujme G. W. Bush v historii. MF Dnes (Kavárna),

2. 6. 2007.
• ČT 1, Události a komentáře, 16. 8. 2007. Komentář k českému antiamerikanismu

v kontextu diskuse o možném umístění amerického radaru na českém území.
• ČRo 6, Názory a argumenty, 27. 9. 2007. Diskuse s Jefimem Fištejnem na téma ús-

pěšnost amerického boje s terorismem.

Další odborná činnost
• Členství v komisi pro profesorské řízení doc. Dušana Lužného, Ph.D., Filozofická

fakulta MU, Brno.
• Členství v komisi pro habilitační řízení Šárky Waisové, Ph.D., Fakulta sociálních

studií MU, Brno.
• Oponentský posudek na habilitační práci Csaby Szaló, Ph.D.: Transnacionální

migrace: proměny identit, hranic a vědění o nich. Fakulta sociálních studií MU,
Brno.
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• Oponentský posudek na disertační práci Jaromíra Janeva: Palestinská státnost. Fa-
kulta sociálních věd UK, Praha.

• Oponentský posudek na disertační práci Araksji Analbandjanové: Problematika
uprchlictví a přistěhovalectví. Fakulta sociálních věd UK, Praha.

• Oponentský posudek na disertační práce Kateřiny Liškové: Analýza feministického
antipornografického diskursu. Fakulta sociálních studií MU, Brno.

• Vedení disertačních prací O. Slačálka, T. Havlína, Z. Majbové, B. Kimákové, J. Ji-
reše, M. Shabu, Filozofická fakulta UK, Praha.

• Posudky na diplomové, rigorozní či bakalářské práce J. Jireše, J. Jaroše, V. Štaifa,
L. Říhové, M. Hrušíka, M. Hylla, D. Bartoše, Z. Balcerové, Z. Kalvacha (všichni
Filozofická fakulta UK, Praha) a A. Ramziho (Fakulta sociálních věd UK, Praha).

• Peer-review na článek pro časopis Perspectives.
• Peer-review na článek pro časopis Mezinárodní vztahy.

Ing. Vít BENEŠ

Odborná publikační činnost
• Metaforický střet o Evropu: Havel vs. Klaus. Mezinárodní politika, 2007/5,

s. 41–43 (spoluautor Petr Drulák).
• Česká republika a budoucnost Evropské unie: co s Evropskou ústavní smlouvou?

Policy paper ÚMV (spoluautoři Petr Drulák a Jan Karlas).

Příspěvky na konferencích a seminářích
• Successful regional integration: lessons from the EU and Mercosur for the Middle

East?, přednáška na semináři London School of Economics, Londýn, 1. 2. 2007.
• Vyjednávání o regionálních režimech a příčiny jeho úspěšnosti: tržní integrace Ev-

ropské unie a Mercosur, příspěvek na konferenci Vládnutí v 21. století, Třetí
brněnské politologické sympozium, Brno, 26.–27. 4. 2007 (spoluautorem příspěv-
ku J. Karlas).

• Czech metaphors about Europe: Havel vs. Klaus, příspěvek na konferenci Global
and Regional Governance: European perspectives and beyond, 6th Convention of
the Central East European International Studies Association, Wroclaw, 23.–26. 5.
2007 (spoluautorem příspěvku P. Drulák).

• Research Design and Methods, příspěvek na konferenci 2nd NEWGOV-CONNEX
Training Course, European University Institute, Florencie, 1.–14. 7. 2007.

• What is the nature of the EU? Views from the neighbourhood, příspěvek na konfe-
renci Sixth SGIR Pan-European Conference in International Relations, Turín,
12.–15. 9. 2007.

Publicistika a vystoupení v médiích
• 24.cz Parlamentní Televize, Týden ve Světě, 13. 2. 2007.
• 24.cz Parlamentní Televize, Týden ve Světě, 22. 5. 2007.
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• Havlovy a Klausovy metafory o EU. Lidové noviny (Orientace), 31. 3. 2007 (spo-
luautor Petr Drulák).

• ČRo – Rádio Česko, rozhovor na téma politická krize a předčasné volby, 28. 4.
2007. 

• ČRo – Rádio Česko, rozhovor na téma Gül kandidátem na tureckého prezidenta,
24. 4. 2007. 

• Čro 1, rozhovor na téma politická krize, přímé volby prezidenta v Turecku? 7. 5.
2007.

• ČRo – Rádio Česko, rozhovor na téma prezidentské volby v Turecku, 1. 6. 2007.
• ČRo – Rádio Česko, rozhovor na téma povolební situace v Turecku, 23. 7. 2007.

Citace jména a instituce v médiích
• Vybrané sporné otázky kolem plánované protiraketové základny USA. Zpravodaj-

ství ČTK, 27. 3. 2007.
• 3 years in the EU: Czechs, Slovaks ponder what might’ve been. Businessneweuro-

pe, 2. 5. 2007.
• Russia backs out of arms treaty. The Prague Post, 18. 7. 2007.

Pedagogická činnost
• Kurz Evropská integrace, letní semestr, Filozofická fakulta UK, Praha.
• Seminář ke kurzu Teorie mezinárodních vztahů, letní a zimní semestr, VŠE, Praha.
• Kurz International Relations Research Methods, zimní semestr, Metropolitní uni-

verzita, Praha.

Další odborná činnost
• Oponentský posudek na článek Negotiating hidden agenda pro časopis Perspecti-

ves.
• Zástupce šéfredaktora časopisu Mezinárodní vztahy.

JUDr. PhDr. Veronika BÍLKOVÁ, Ph.D., E.MA

Odborná publikační činnost
• Úprava vnitrostátních ozbrojených konfliktů v mezinárodním humanitárním právu.

Prameny a nové proudy právní vědy, č. 37. Praha: Univerzita Karlova 2007.
• Spravedlnost nebo msta? Ohlédnutí za procesem se Saddámem Husajnem. Právní

rozhledy, 2007/14, s. 520–529.
• Zamyšlení nad rozsudky Soudu prvního stupně ES o zmrazení finančních prostřed-

ků jednotlivců podezřelých z podpory terorismu, Právní rozhledy, č. 3, 2007,
s. 93–101.

• Lední medvědi a jejich ochrana ve vnitrostátním a mezinárodním právu. České prá-
vo životního prostředí, 2006/2, s. 25–49. 

• Bilance Annanova předsednictví OSN. Mezinárodní politika, 2007/2, s. 24–26.
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• Když velmoci řeknou ne...: právo veta v Radě bezpečnosti OSN. Mezinárodní poli-
tika, 2007/4, s. 21–24.

• Afrika: Laboratoř mezinárodního trestního soudnictví. Mezinárodní politika,
2007/5, s. 16–18.

• Belligerent Reprisals in International Humanitarian Law – Too Little or Too Much
Humanity? In: Rafael A. Prieto Sanjuán (ed.): Conducción de hostilidades y dere-
cho internacional humanitario. Bogota/Medelín: Pontificia Universidad Javeriana
2007, s. 403–436.

• Ozbrojené represálie v současném mezinárodním právu. In: Šturma, P. (ed.): Práv-
ní následky mezinárodně protiprávního chování: pocta Čestmíru Čepelkovi k 80.
narozeninám. Praha: Univerzita Karlova 2007, s. 145–173.

• Victims of war and their right to reparation for violations of international humani-
tarian law. Miskolc Journal of International Law, Vol. 4, No. 2, p. 1–11. 

• E. Sulejmanov a kol.: Terorismus. Válka proti státu. Recenze. Mezinárodní politi-
ka, 2007/4, s. 37–38.

• R. A. Pape: Logika sebevražedného terorismu. Recenze. Mezinárodní politika,
2007/9, s. 34.

• David, V.–Nett, A.: Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Recen-
ze. Právník, 2007/11, s. 1245–1249.

• Zpráva o přednášce prof. Pietra Pustorina z Univerzity v Sieně na téma Diploma-
tická ochrana a lidská práva. Právník, 2007/4, s. 450–451.

• V roli unijního solitéra? Česká republika a Mezinárodní trestní soud. Policy paper
ÚMV.

Příspěvky na konferencích a seminářích
• Rozsudek MSD Bosna a Hercegovina vs. Srbsko, příspěvek na konferenci Bosna

a Hercegovina, Občanský institut, Praha, 13. 11. 2007.
• Protiteroristická opatření Rady Evropy po 11. září 2001, příspěvek na konferenci

Terorismus a protiterorismus v evropském kontextu, Metropolitní univerzita, Praha,
24. 11. 2007.

Výzkumné projekty
• Ochrana lidských práv v rámci boje proti terorismu, grantový projekt GA ČR. 
• Sebeobrana v mezinárodním právu – vývoj institutu a jeho proměny po skončení

studené války, grantový projekt GA AV. 
• Transnational Terrorism, Security and Rule of Law (TTSRL), projekt v rámci

6. rámcového programu EU.

Publicistika a vystoupení v médiích
• Čím vadí Guantánamo?, www.aktualne.cz, 20. 1. 2007.
• Konec „války proti terorismu“?, www.aktualne.cz, 20. 4. 2007.
• ČRo 1, rozhovor na téma poprava Saddáma Husajna, 2. 1. 2007.
• ČRo 1, rozhovor na téma Guantánamo, 10. 1. 2007.
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• ČRo – Rádio Česko, rozhovor na téma poprava pomocníků Saddáma Husajna,
15. 1. 2007.

• ČRo 1, rozhovor na téma rozsudek MSD Srbsko vs. Bosna a Hercegovina, 27. 2.
2007.

• ČRo 1, rozhovor na téma rozsudek MSD Srbsko vs. Bosna a Hercegovina, 2. 3.
2007.

• ČRo 1, rozhovor na téma vystoupení prezidenta V. Klause ve VS OSN, 27. 9. 2007.
• ČRo 5, rozhovor na téma soud s Rudými Khméry, 3. 10. 2007.
• ČRo – Radio Česko, rozhovor na téma Mezinárodní trestní soud, 4. 10. 2007.
• ČRo 1, rozhovor na téma Guantánamo, 5. 12. 2007.

Pedagogická činnost
• Přednáška Terorismus, Dům techniky, Pardubice, 25. 1. 2007.
• Přednáška Mezinárodní trestní právo, Český červený kříž, Praha, 11. 3. 2007.
• Přednáška Mezinárodní instituce, Diplomatická akademie, Praha, 2. 11. 2007.
• Kurz Mezinárodní právo, letní a zimní semestr, Metropolitní univerzita, Praha.

Další odborná činnost
• Posudek na diplomovou práci Kateřiny Bílé: Úprava vnitřního konfliktu v meziná-

rodním humanitárním právu zejména s ohledem na případ Kolumbie. Právnická fa-
kulta UK, Praha.

• Posudek na diplomovou práci Tomáše Politzera: Evropský soud pro lidská práva:
řízení o přijatelnosti a podmínky přijatelnosti individuální stížnosti k meritornímu
projednání. Právnická fakulta UK, Praha.

• Posudek na diplomovou práci Bc. Miroslava Chadta: OSN – současné problémy
a reformní procesy. Metropolitní univerzita, Praha.

• Recenzní posudek na text The Legitimacy Of Humanitarian Intervention: A Moral
Perspective pro časopis Obrana a strategie.

• Posudek na diplomovou práci Bc. Juraje Vojníka: Organizace spojených národů –
reforma Rady bezpečnosti. Metropolitní univerzita, Praha.

• Posudek na bakalářskou práci Heleny Mlynářové: Vývoj a reforma Rady bezpeč-
nosti OSN. Metropolitní univerzita, Praha.

• Posudek na diplomovou práci Elišky Německé: Mezinárodněprávní postavení pa-
lestinských uprchlíků. Právnická fakulta UK, Praha.

• Posudek na diplomovou práci Jakuba Morávka: Institut diplomatické ochrany.
Právnická fakulta UK, Praha.

• Recenzní posudek na studii Dr. Zuzany Trávníčkové: Globální správní právo, Wor-
king papers Fakulty mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická, Praha. 

• Příprava nové koncepce časopisu Mezinárodní politika.
• National rapporteur v rámci projektu Mapping International Law in Europe, ESIL

(European Society of International Law).
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Mats BRAUN, M.A.

Odborná publikační činnost
• Korunu ano – Euro ne! Mezinárodní politika, 2007/3, s. 9–10.
• Czech Republic: Domestic Politics Trumps All EU Issues. EU-25/27 Watch, 2007/4

(spoluautor Petr Kratochvíl).
• Czech republic: from Eurosceptis to constructive critics? EU-25/27 Watch, 2007/5

(spoluautor Petr Kratochvíl).

Příspěvky na konferencích a seminářích
• Legitimacy of Regional Governance – a Grounded Theory – the Czech Republic

and Sweden compared, příspěvek na konferenci CEEISA 6th Convention, Wroclaw,
24.–26. 5. 2007.

• What should the EU do in order to reinforce promotion of its interests in the
world?, příspěvek na konferenci Final Conference of the European Values Net-
work, pořádaly Evropské hodnoty, Praha, 14. 6. 2007.

• Talking Europe – the dilemma of sovereignty, national interests and ideology, před-
náška na SIPRI, Stockholm, 10. 9. 2007.

• Reconstructing EU Legitimacy – the Czech Republic and Sweden Compared, přís-
pěvek na konferenci Střední Evropa v Unii a Unie ve střední Evropě, Fakulta so-
ciálních věd, UK, Praha, 21. 9. 2007.

• Reform Treaty – elite driven integration vs. politicisation, příspěvek na konferenci
European Parliament – towards Parliamentary Democracy in Europe?, Poslanecká
sněmovna PČR, Praha, 9. 11. 2007.

Výzkumné projekty
• Evropská integrace a zájmy České republiky. Grantový projekt Ministerstva škol-

ství, mládeže a tělovýchovy ČR.
• EU-25 Watch, in the framework of EU-Consent, www.eu-consent.net/.

Publicistika a vystoupení v médiích
• ČT 24, Historický magazín, 17. 2. 2007.
• ČT 2, Historický magazín (repríza), 19. 2. 2007.
• ČRo – Rádio Česko, rozhovor na téma nepokoje v Kodani, 2. 3. 2007
• ČRo 1 – Radiožurnál, rozhovor na téma pracovní trh Evropské unie po rozšíření,

20. 3. 2007.
• ČRo 6, Hovory o Evropě, Je Švédsko úspěšný model sociálního státu?, 3. 10.

2007.

Citace jména a instituce v médiích
• Dánsku budú vládnuť veľkí rivali. Hospodářské noviny (SR), 15. 11. 2007.
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Pedagogická činnost
• Kurz Politics of the European Union, letní a zimní semestr, Anglo-americká vyso-

ká škola, Praha.
• Kurz East and Central European Politics, zimní semestr, Anglo-americká vysoká

škola, Praha.
• Kurz West European Politics, letní semestr, Anglo-americká vysoká škola, Praha.
• Kurz The European Union and Democracy, letní semestr, Institut politických stu-

dií Fakulta sociálních věd UK, Praha.

Další odborná činnost
• Oponentský posudek na bakalářskou práci Kláry Konopáskové, Anglo-americká

vysoká škola, Praha.
• Oponentský posudek na bakalářskou práci Pavla Jandy, Anglo-americká vysoká

škola, Praha.
• Posudek konzultanta na bakalářskou práci Stephanie Lachman, Anglo-americká

vysoká škola, Praha.
• Posudek konzultanta na bakalářskou práci Lenky Zumrové, Anglo-americká vyso-

ká škola, Praha.

PhDr. Jaroslav BUREŠ

Odborná publikační činnost
• Koncepce státu v islámu a a kritika islamistických postojů. In: Souleimanov, E.

(ed.): Politický islám. Praha: Eurolex Bohemia 2007, s. 39–61.
• Průběh a perspektivy arabské ekonomické integrace. Mezinárodní politika,

2007/11, s. 24–26.
• Nadace Anny Lindhové pro dialog kultur a posilování náboženské tolerance. Bul-

letin Společnosti česko-arabské, 2007/1, s. 31–32.

Příspěvky na konferencích a seminářích
• Činnost a perspektivy české sítě ALF, vystoupení na konferenci šéfů networků 37

států Euromedu-ALF v Berlíně 29.–31. 5. 2007 a v Káhiře 26.–29. 11. 2007.

Organizační činnost 
• Příprava tří kulatých stolů za účasti představitelů české sítě ALF, ÚMV, 14. 2.,

18. 5. a 15. 11. 2007.

Publicistika a vystoupení v médiích
• Nova, Střepiny, na téma smrt Saddáma Husajna a situace v Iráku – rozhovor

s M. Jonášem, 7. 1. 2007.
• TV 24, Týden ve Světě, rozhovor s redaktorem Řepkou na téma palestinská otáz-

ka, Kurt Waldheim, CFE, summit EU, 19. 6. 2007.
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• Rozhovor pro egyptskou TV, na téma kulturní dialog v ČR a česká síť ALF, 28. 11.
2007.

• Rozhovor pro Nadaci Anny Lindhové, webové stránky ALF, leden 2007, viz
www.euromedalex.org/networks/EN/czech.htm.

• Rok kulturního dialogu EU v roce 2008 a projekt nadace Anny Lindhové nazvaný
1001 akcí, Bulletin Společnosti česko-arabské, 2008/1.

• ČRo 1, Radioforum, na téma situace v Iráku po popravě Saddáma, 2. 1. 2007. 
• ČRo 1, Radioforum, na téma dopad popravy S. Husajna na vztahy šia-sunna v Irá-

ku, 4. 1. 2007. 
• ČRo 1, Radioforum, na téma situace v Gaze, rozpory Hamás-Fath, 8. 8. 2007. 

Pedagogická činnost
• Přednášky Integrační trendy v arabském světě a Středomoří, Bilance euro-středo-

mořského partnerství, Vlivy a percepce globalizace v arabském světě, Katedra me-
zinárodních vztahů, VŠE, Praha, 23. 3., 30. 3. a 17. 10. 2007. 

• Přednáška Politický a ekonomický vývoj na Blízkém východě a možná bezpečnost-
ní rizika. Diplomatická akademie, Praha, 17. 12. 2007.

Další odborná činnost
• Koordinátor a vedoucí sítě ALF pro ČR.
• Konzultace s hlavním koordinátorem MZV ČR pro barcelonský proces a členem

Board of Governors ALF p. P. Koblížkou na téma činnost a financování nadace
ALF, volba ředitele ALF, kulturní Euromed dialog a příprava roku dialogu EU,
MZV, Praha, 29. 1., 6. 4., 27. 4., 12. 11. a 7. 12. 2007. 

• Oponentský posudek na diplomovou práci Karoliny Hamzové: Rusko-íránské vzta-
hy a kaspický region v letech 1991–2001, Institut politických studií, Fakulta so-
ciálních věcí UK, Praha.

PhDr. Ing. Ondřej CÍSAŘ, Ph.D.

Odborná publikační činnost
• Between the National and Supranational? Transnational Political Activism, Con-

flict, and Cooperation in the Integrated Europe. Contemporary European Studies,
Vol. 2, No. 1, s. 21–36 (v rámci výzkumného záměru MŠMT „Politické strany a re-
prezentace zájmů v soudobých evropských demokraciích“). 

• Party Funding in the Czech Republic. In: Smilov, Daniel–Toplak, Jurij (ed.): Poli-
tical Finance and Corruption in Eastern Europe: The Transition Period. Aldershot:
Ashgate Publishing 2007, s. 71–89 (v rámci výzkumného záměru MŠMT „Politic-
ké strany a reprezentace zájmů v soudobých evropských demokraciích“, spoluau-
tor Tomáš Petr).

• Popelka na cestě do Bruselu: České skupiny prosazující rovnost mezi ženami a mu-
ži a Evropská unie. Sociální studia, 3, s. 107–120 (v rámci výzkumného záměru
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MŠMT „Politické strany a reprezentace zájmů v soudobých evropských demokra-
ciích“, spoluautorka Kateřina Vráblíková).

Příspěvky na konferencích a seminářích
• Vystoupení na ECPR Joint Session of Workshops, Helsinki, Finsko, 7.–12. 5. (spo-

luautor O. Slačálek). 
• The Europeanization of Social Movements in the Czech Republic: Political Acti-

vism of Women’s Group, příspěvek na konferenci Europeanization: Social Actors
and Transfer of Models, v rámci EU – CONSENT: Wider Europe, Deeper Integra-
tion? Constructing Europe Network, pořádal CEFRES, Praha, 16.–17. 11. 2007
(spoluautorka K. Vráblíková). 

Výzkumné projekty
• Politické strany a reprezentace zájmů v soudobých evropských demokraciích, vý-

zkumný záměr MŠMT, nositel: Institut pro srovnávací politologický výzkum, Fa-
kulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno (vedoucí subprojektu Prosa-
zování zájmů a identit: Sociální hnutí a zájmové skupiny v České republice). 

• Politická teorie sociálních hnutí, grantový projekt GA ČR, nositel: Katedra polito-
logie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno. 

Organizační činnost
• Odborný seminář k politické mobilizaci, pravidelně v rámci Institutu pro srovná-

vací politologický výzkum, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno.

Pedagogická činnost
• Kurz Soudobé problémy politické filosofie, Katedra politologie Fakulty sociálních

studií, Masarykova univerzita, Brno. 
• Kurz Tradice politického myšlení, Katedra politologie Fakulty sociálních studií,

Masarykova univerzita, Brno. 
• Kurz International/Transnational Organizations and European Politics, Fakulta

sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno.
• Kurz Radicalism in Europe, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita,

Brno.

Další odborná činnost
• Šéfredaktor časopisu Mezinárodní vztahy.
• Člen redakční rady Politologického časopisu.
• Posudek na rigorózní práci S. Budilové, Katedra politologie Fakulty sociálních stu-

dií, Masarykova univerzita, Brno. 
• Hodnocení magisterské práce K. Vráblíkové, Katedra politologie Fakulty sociál-

ních studií, Masarykova univerzita, Brno.
• Posudek na magisterskou práci M. Diana, Katedra politologie Fakulty sociálních

studií, Masarykova univerzita, Brno. 
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• Posudek na magisterskou práci M. Reese, Fakulta sociálních studií, Masarykova
univerzita, Brno. 

PhDr. Ondřej DITRYCH

Odborná publikační činnost
• Na křižovatce? – se zamrzlým semaforem. Náhorní Karabach v roce 2007. Rese-

arch paper. Praha: Asociace pro mezinárodní otázky 2007. 
• Hizb-at-Tahrír: Islamismus v eurasijském heartlandu. In: Souleimanov, E. (ed.):

Politický islám. Praha: Eurolex Bohemia 2007, s. 188–205.
• Jižní Kavkaz na křižovatce dějin. Mezinárodní politika, 2007/12, s. 4–6 (spoluau-

tor Emil Souleimanov).
• Iran and Azerbaijan: a contested neighbourhood. Middle East Policy, Vol. 14, No.

2, p. 101–116 (spoluautor Emil Souleimanov).
• Czech reflections on the Chechen conflict: from morality to mainstream? Problems

of Postcommunism, Vol. 54, No. 3, s. 18–28.
• Kam s Irákem? Mezinárodní politika, 2007/2, s. 16–17.
• NATO za stanicí Riga. Mezinárodní politika, 2007/1, s. 23–25.

Příspěvky na konferencích a seminářích
• Fading Sovereignty as a Security Problem, příspěvek na konferenci ECPR Stan-

ding Group on International Relations, Turín (Itálie), 15. 9. 2007.

Výzkumné projekty
• Transnational Terrorism, Security and Rule of Law (TTSRL), grant Evropské ko-

mise v rámci 6. rámcového programu.
• Ekonomická teorie politických trhů, grant GA ČR (hlavní řešitel: Institut ekono-

mických studií FSV UK, Praha).
• Arménská genocida jako mezinárodněpolitické téma, grant GA UK (hlavní řešitel:

PhDr. Petra Kohoutková).

Organizační činnost
• Spolupráce na přípravě semináře k právním definicím terorismu a pracovní konfe-

rence ke grantu TTSRL.

Publicistika a vystoupení v médiích
• Severní vítr je krutý: Gruzínsko-ruské vztahy v retrospektivě. Přítomnost, 1/2007.
• USA v Iráku: Ztracené umění politiky. iHned.cz, 13. 7. 2007.
• ČRo 6, rozhovory na témata bezpečnostní situace v Iráku a Afghánistánu a přistě-

hovalectví do Evropy z islámských zemí, 26. 4. 2007. 
• TV 24, Týden ve světě, 7. 6. 2007.

60



• TV NOVA, Střepiny, téma: Demokratičtí kandidáti na prezidenta USA, 18. 11.
2007.

Pedagogická činnost
• Kurz Security Threats in Contemporary World, letní semestr 2006/2007, Fakulta

sociálních věd UK, Praha.
• Podíl na výuce Metodologického prosemináře, letní semestr 2006/2007, Fakulta

sociálních věd UK, Praha (úvodní přednáška k tématu bezpečnostních studií
a 3x seminář).

Další odborná činnost
• Studijní pobyt při Geogian Foundation for Strategic and International Studies, Tbi-

lisi (léto 2007).
• Posudky pro časopis Mezinárodní vztahy.
• Posudek bakalářské práce Tomáše Kučery, obor politologie a mezinárodní vztahy,

Fakulta sociálních věd UK, Praha.
• Posudek diplomové práce Lucie Pavelové, obor mezinárodní vztahy, Fakulta so-

ciálních věd UK, Praha.
• Člen rady Výzkumného centra, Asociace pro mezinárodní otázky.

Doc. Ing. Petr DRULÁK, Ph.D.

Odborná publikační činnost
• Ústav mezinárodních vztahů: partner, zprostředkovatel, rádce. Mezinárodní politi-

ka, 2007/1, s. 3–4.
• Co dělat s evropskou ústavní smlouvou. Mezinárodní politika, 2007/3, s. 17–19

(spoluautor Jan Karlas).
• Intelektuální vliv ve výzkumu mezinárodní politiky. Mezinárodní politika, 2007/4,

s. 30–31.
• Metaforický střet o Evropu: Havel vs. Klaus. Mezinárodní politika, 2007/5,

s. 41–43 (spoluautor Vít Beneš).
• Ústavní padesátka: Inspirace, i varování. Mezinárodní politika, 2007/11, s. 4–5.
• Zamyšlení nad českým oborem mezinárodních vztahů: Pokus o bourdieuovský po-

hled. Mezinárodní vztahy, 2007/3, s. 69–79.
• Figuring Out Europe: EU Metaphors in the Minds of Czech Civil Servants. Per-

spectives, 28, Summer 2007, s. 5–23 (spoluautorka Lucie Königová).
• 50 let českého výzkumu mezinárodních vztahů: od ÚMPE k ÚMV. Praha: ÚMV

2007 (editor spolu s Petrem Kratochvílem).
• Ústav mezi pokrokem a věčným návratem téhož. In: Drulák, Petr–Kratochvíl, Petr

(eds.): 50 let českého výzkumu mezinárodních vztahů: od ÚMPE k ÚMV. Praha:
ÚMV 2007.
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• Metafora Evropy: pohled evropských politiků a výtvarníků. In: Kortusová, Mirka
(ed.): České republika v Evropské unii: proměny a inspirace. Praha: Univerzita
Karlova, Centrum pro sociální a ekonomické strategie, s. 113–119. 

• Zpráva o činnosti Ústavu mezinárodních vztahů za rok 2006. Praha: ÚMV 2007
(s Petrem Kratochvílem).

Publicistika a vystoupení v médiích
• Dohodněte se o radaru i ústavě. Hospodářské noviny, 16.–18. 2. 2007.
• Havlovy a Klausovy metafory o EU. Lidové noviny (Orientace), 31. 3. 2007 (spo-

luator Vít Beneš).
• Tarcza tylko w NATO. Gazeta Wyborcza, 5. 4. 2007.
• Wozu die Raketenabwehr gut ist. Financial Times Deutschland, 3. 4. 2007.
• Graswurzel-Europa. Financial Times Deutschland, s. 24, 19. 6. 2007.
• Klaus a ekologové v zajetí rovnováhy. Lidové noviny (Orientace), s. 8, 10. 11.

2007.
• Slabiny Klausovy argumentace. Lidové noviny, 21. 11. 2007.

Pedagogická činnost
• Kurzy na Fakultě sociálních věd UK, Praha.
• Výuka ve společném doktorandském programu Metropolitní univerzity Praha

a Ústavu mezinárodních vztahů, garant programu za ÚMV.

Další odborná činnost
• Ředitel Ústavu mezinárodních vztahů. 
• Koordinace výzkumného záměru ÚMV.
• Koordinace projektu ÚMV podporovaného z Národního programu výzkumu. 
• Příprava akreditace společného doktorandského programu Metropolitní univerzity

Praha a Ústavu mezinárodních vztahů.
• Redaktor recenzí v Journal of International Relations and Development.
• Předseda redakční rady časopisu Mezinárodní vztahy.
• Předseda redakční rady časopis Perspectives.

Doc. PhDr. Jan EICHLER, CSc.

Odborná publikační činnost
• L’OTAN peut – elle réussir en Afghanistan? Défense nationale et sécurité collecti-

ve, Vol. 63, No. 6, s. 167–174.
• Can NATO succed in Afghanistan? Défense nationale et sécurité collective, Vol.

63/2007, s. 159–165.
• Mission ISAF, a-t-elle une chance de réussir? Strategic Impact, No. 3/2007,

s. 21–24.
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• Začátky studené války: formování bipolárního uspořádání mezinárodních vztahů
v letech 1945–1947. Historie a vojenství: Časopis Vojenského historického ústavu
Praha, 2007/3, s. 4–23.

• Mezinárodní politika I.: (Od studené války po globalizaci: 1945–2000). Skalica:
SEVŠ 2007.

• Cíle a perspektivy EU jako globálního a regionálního bezpečnostního aktéra. In:
Stejskal, L. (ed.): Bezpečné Česko v bezpečné Evropě. Praha: Úřad vlády České re-
publiky 2007, s. 48–54.

• Mezinárodní kontext Marshallova plánu. In: Dejmek, J.–Loužek, M. (eds.): Mars-
hallův plán. Šedesát let poté. Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku 2007,
s. 31–53.

• Afghánská výzva. Policy paper ÚMV.
• Pavel Kohout ... [et al.]; ed. Loužek, M. (ed.): Maďarské povstání 1956: padesát let

poté. Recenze. Mezinárodní politika, 2007/5, s. 43.
• Stanley Hoffman: Chaos and Violence. Recenze. Mezinárodní vztahy, 3/2007,

s. 86–91.
• Náměty a doporučení pro výzkumnou činnost. Obrana a strategie: Časopis strate-

gických studií a názorů, 2006/2, s. 26–33. 
• Mise ISAF – determinanty, hrozby, nároky a doporučení. Vojenské rozhledy,

2007/3, s. 70–79.
• Bezpečnost v době globalizace. Praha: Politologický klub 2007.
• Hrozí návrat studené války? Newsletter CEP, 2007/4, s. 3–4.
• Kdy skončí válka v Iráku? Newsletter CEP, 2007/9, s. 5–7.
• L’Afghanistan, défi ou piege pour L’OTAN? Défense et Stratégie: Revue électroni-

que publiée par l’Observatoire Européen de Sécurité, 2007/20, s. 9–20. 
• Sarkozy a evropská integrace. Mezinárodní politika, 2007/6, s. 17–18.
• Francie a Smlouva o evropské ústavě. Policy paper ÚMV.

Příspěvky na konferencích a seminářích
• Francouzsko-německý motor a Evropská ústavní smlouva, panelová diskuse nad

policy papery, ÚMV, Praha, 25. 4. 2007. 

Výzkumné projekty
• Bezpečné Česko v bezpečné Evropě, grantový projekt CESES, Fakulta sociálních

věd UK, Praha.
• Bezpečnostní hrozby a rizika na počátku 21. století, grantový projekt GA ČR. 

Organizační činnost
• Příprava konference Země V – 4 v rozšířeném NATO, mezinárodní konference ve

Skalici na Slovensku, 8. 11. 2007.
• Příprava kulatého stolu Mise ISAF – výzvy a úskalí, ÚMV, Praha, 18. 6. 2007.
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Publicistika a vystoupení v médiích
• Telévizia JOJ, na téma americké údery na Súdán, 9. 1. 2007.
• ČT 2, Události, komentáře, na téma nová strategie George Bushe, 11. 1. 2007.
• ČT 1, Události ve světě, na téma íránský zbrojní program, 14. 1. 2007.
• ČT 1, 168 hodin, na téma ruské reakce na radary v ČR, 25. 2. 2007.
• ČT 1, Otázky Václava Moravce, na téma Rusko vyhrožuje, 13. 4. 2007.
• 24cz, Týden ve světě, na téma francouzské prezidentské volby a předčasné volby

na Ukrajině, 12. 4. 2007.
• ČT 24, Zprávy, na téma prezidentské volby ve Francii, 23. 4. 2007.
• ČT 1, Dobré ráno s Českou televizí, na téma prezidentské volby ve Francii, 24. 4.

2007.
• Prima, na téma útok na české vojáky v Iráku, 24. 4. 2007.
• ČT 24, Vedlejší efekty, na téma bitva o Francii, 6. 5. 2007.
• ČT 24, Studio ČT 24, na téma výsledky prezidentských voleb ve Francii, 7. 5. 2007.
• ČT 1, Snídaně s ČT, na téma Sarkozy, 15. 5. 2007.
• ČT 24, na téma dodávky francouzských zbraní do Libye, 6. 8. 2007.
• ČT 24, Studio ČT 24, 10 dní prezidenta Sarkozyho, 24. 8. 2007.
• ČT 1, na téma ruská kazetová bomba, 12. 9. 2007. 
• ČT 24, na téma Gates: Jednání s Ruskem o základně budeme konzultovat s ČR, 24.

10. 2007.
• Americký vzdušný úder v Somálsku a jeho úskalí. Právo, 16. 1. 2007.
• Dluží omluvu za irácké dobrodružství jenom Bush? Právo, 30. 1. 2007.
• Proč Američané zůstávají v Iráku. Právo, 9. 2. 2007.
• Moskva by si jen uškodila. Lidové noviny, 20. 2. 2007.
• Co na voliče ve Francii zabralo. Právo, 9. 5. 2007.
• Prevence není preempce. Právo, 16. 5. 2007.
• Hrozí kvůli radaru návrat studené války? Právo, 29. 5. 2007.
• Má sklouzávání k chaosu alternativu? Právo, 18. 6. 2007.
• Češi a radar. Mladá fronta Dnes, 1. 9. 2007.
• Nový směr pro obranný průmysl. IDET news. č. 10, s. 17.
• ČRo – Rádio Česko, Evropské události, na téma situace v Iráku, 3. 1. 2007.
• ČRo – Rádio Česko, Zahraniční události, na téma situace v Iráku, 9. 1. 2007.
• ČRo – Rádio Česko, na téma americké údery na Súdán, 9. 1. 2007.
• ČRo – Rádio Česko, Evropské události, na téma Bushův plán pro Irák, 10. 1. 2007.
• ČRo – Rádio Česko, Rozhovor na aktuální téma, terorismus v Africe, 8. 2. 2007.
• ČRo – Rádio Česko, Komentář Rádia Česka, téma Velká Británie chce stáhnout

z Iráku zhruba čtvrtinu svých vojáků, 8. 2. 2007.
• ČRo – Rádio Česko, Rozhovor na aktuální téma, odchod britských vojsk z Iráku,

21. 2. 2007.
• ČRo – Rádio Česko, Téma dne, na téma Severoatlantická aliance zahájila na jihu

Afghánistánu rozsáhlou ofenzivu, 7. 3. 2007.
• ČRo – Rádio Česko, Událost dne, na téma pohnuté události na pařížském Sever-

ním nádraží a o jejich politických aspektech, 29. 3. 2007.
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• ČRo 6, Hovory o Evropě, na téma vize společné bezpečnostní politiky EU, 11. 4.
2007.

• ČRo 6, Hovory o Evropě, na téma antiamerikanismus v Evropě, 2. 5. 2007. 
• ČRo 6, Stop studio, na téma prezidentské volby ve Francii, 7. 5. 2007.
• ČRo – Rádio Česko. Rozhovor na aktuální téma, Rusko stále nemůže překousnout

chystaný americký protiraketový deštník ve střední Evropě, 14. 5. 2007.
• ČRo, cvičení OSKB, 6. 8. 2007
• ČRo – Rádio Česko, Rozhovor na aktuální téma, armády Spojených států a Afg-

hánistánu podnikají masivní ofenzivu ve východo-afghánské oblasti Tora Bora,
17. 8. 2007.

• ČRo – Rádio Česko, na téma aféra Lockerbie, 28. 8. 2007.

Citace jména a instituce v médiích
• Mareš, Miroslav: Perspektivy Ústavu strategických studií Univerzity obrany 2006,

roč. 6, č. 2, s. 20–25. 
• Brož, Ivan: Husajn kontra Chomejní. Praha: Epocha 2007.
• Lasicová, Jana: Bezpečnostná dynamika – Kodanská škola. Politické vedy 2006,

č. 2, s. 32. 
• Tůma, Miroslav–Procházka, Josef–Janošec, Josef.: Překonávání důsledků studené

války v některých oblastech obranné politiky Československé a České republiky.
Brno: Univerzita obrany 2007.

• Weiss, Peter: Mezinárodní bezpečnost na počátku 21. století. Recenze. Zahraničná
politika 2004, č. 4. s. 21. 

• Doležal, Bohumil: Co týden dal, 1. 6.–30. 6. 2007. Dostupné na URL: bohumil
dolezal.lidovky.cz/texty/udalosta77.htm.

• Doležal, Bohumil. Co týden dal, 1. 9.–7. 9. 2007. Dostupné na URL: bohumildo
lezal.lidovky.cz/texty/udalosta80.htm.

• Čro 6, na téma prezidentské volby ve Francii. Dostupné na URL:
www.rozhlas.cz/cro6/stop/–zprava/344180.

• Romancov, Michael: Pronikání do vesmíru jako pokračování vojensko-technolo-
gických revolucí. Mezinárodní politika, 2007/7, s. 16.

• Volner, Štefan: Asymetrické války. Vojenské rozhledy, roč. 16, č. 3, s. 15–26.
• Procházka, Josef: Souhrnná politická směrnice – důsledky pro ozbrojené síly Čes-

ké republiky. Obrana a strategie, 2007/1, s. 108.
• Suchý, Petr: Americká protiraketová obrana a ruský pocit nejistoty. Obrana a stra-

tegie, 2007/1, s. 38.
• Vigašová, Daniela: Globálny terorizmus jako dosledok globalizácie. Mezinárodní

politika, 2007/9, s. 30–32.
• Loužek, Marek: Anotace – Jan Eichler: Mezinárodní bezpečnost. Newsletter CEP

2007, č. 10, s. 6.
• Rašek, Antonín: Teoretické zázemí vědy o bezpečnosti a teorie středního dosahu.

Článek v časopise Vojenské rozhledy, 2007.
• Šefčík, Vladimír: Summit NATO a energetická bezpečnost. Článek v časopise Vo-

jenské rozhledy, 2007.
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Pedagogická činnost
• Přednáška Hrozby a rizika v době globalizace, Univerzita obrany, Brno, 4. 9. 2007.
• Přednáška Války v době globalizace, Univerzita obrany, Brno, 4. 9. 2007.
• Přednáška Globální terorismus, Univerzita obrany, Brno, 5. 9. 2007.
• Přednáška Mezinárodní bezpečnost v roce 2007, Ministerstvo financí ČR, Praha,

6. 12. 2007. 

Další odborná činnost
• Vedení doktorandů Ing. Libora Beneše (obhájil 6. 12. 2007), Ing. Barbory Třebic-

ké, Ing. Jana Martina Rolence, Ing. Daniely Čempelová, Ing. Petry Ležáková, Ing.
Davida Koneckého, Mgr. Lucie Pospěchové (všichni Fakulta mezinárodních vzta-
hů VŠE, Praha) a Ing. Hany Sedlákové (UO Brno).

• Komentáře k dokumentu Dlouhodobá vize Ministerstva obrany ČR.
• Posudek na článek o bezpečnostní politice Francie pro časopis Obrana a strategie.
• Posudek na stať pro Mezinárodní vztahy.
• Oponentský posudek na habilitační práci PhDr. Olega Sušy, Filozofická fakulta UHK.
• Posudky grantového projektu GA ČR: 407/08/1729, 407/08/0867, 407/08/P180,

407/08/P016 

Ing. Rudolf FÜRST

Odborná publikační činnost
• Strategické partnerství EU-ČLR: příležitost, skutečnost, eufemismus. Mezinárodní

vztahy, 2007/1, s. 7–24.
• Začala náboženská proměna Číny? Meznárodní politika, 2007/8, s. 26–29.
• Japonsko po éře premiéra Koizumiho. Mezinárodní politika, 2007/6, s. 25–27. 

Příspěvky na konferencích a seminářích
• Příspěvek o UMV a vlastním výzkumu na semináři pořádáném Chiang Ching-kuo

International Sinological Center, Filozofická fakulta UK, Praha, 23. 6. 2007. 

Publicistika a vystoupení v médiích
• STV 3, rozhovor na téma Čínská migrace, Fa-lun-kung, 18. 1. 2007.
• ČT 24, rozhovor na téma Dalajláma odřekl návštěvu v Bruselu, 11. 5. 2007.
• ČT 24, beseda na téma Hongkong, deset let výročí navrácení Číně, 29. 6. 2007. 
• ČRo – Rádio Česko, průběžné komentáře na téma Čína.
• ČRo 1, průběžné komentáře na téma Čína.

Pedagogická činnost
• Přednáška China – a General Overview, Diplomatická akademie, 18. 1. 2007.
• Dvě přednášky Sino-Japanese Relations, Fakulta sociálních věd UK, Praha, a Sa-

sakawa Peace Foundation, Praha, 27. 3. a 3. 4. 2007.
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Další odborná činnost
• Posudek na projekt GA UK: Identifikace klíčových aktérů vytváření zahraniční po-

litiky ČLR.

Ing. Mesfin GEDLU, Ph.D.

Odborná publikační činnost
• Bricmont, Jean: Humanitarian Imperialism: Using Human Rights to Sell War

(translated by D. Johnstone). Recenze. Mezinárodní politika, 2007/12, s. 38.
• Somálsko a souvislosti nové politické krize v africkém rohu. Mezinárodní politika,

2007/2, s. 39–40.
• Politická ekonomie získovosti hladu: (nejen) Africké souvislosti. Mezinárodní poli-

tika, 2007/5, s. 39–41.

Příspěvky na konferencích a seminářích
• Příspěvek na konferenci VIVA AFRICA, 2nd International Conference on African

Studies, Plzeň, 27.–28. 4. 2007. 

Publicistika a vystoupení v médiích
• Somálsko: dávat vinu obvyklým podezřelým, to je recept na velkou regionální de-

stabilizace. Britské listy, 4. 1. 2007.
• Jak dál v Somálsku. Britské listy, 31. 1. 2007.
• Pošetilá cesta Bílého domu k africké ropě. Britské listy, 20. 2. 2007.
• Pech impéria nenapraví sentimentální imaginace. Britské listy, 13. 3. 2007.
• Zimbabwe; vítejte zpěť špatné vzpomínky! Britské listy, 27. 3. 2007.
• Co by řekl dobrý voják Švejk o summitu G8? Britské listy, 11. 6. 2007.
• Intervence, budování státu a imperiální ambice USA. Britské listy, 2. 7. 2007.
• V čem spočívá epochální význam kubanské revoluce a jeho vůdce Fidela Castra.

Britské listy, 13. 7. 2007.
• Za oponou neoliberálního humanitarismu: od Iráku k Darfuru. Britské listy, 8. 8.

2007.
• Lidská práva, uprchlícká krize a role afrického státu: kritický příspěvek. PŘES –

hranice, předsudky, lhostejnost, roč. IV., č. 9–10/2007, s. 21–24.
• ČRo – Rádio Wave, na téma Súdán/Darfur, 17. 10. 2007.

Pedagogická činnost
• Přednáška pro Diplomatickou akademii Současná Afrika: politika a společnost.
• Přednáška pro Občanské sdružení Promethea Lidská práva a její souvislostí s kva-

litou a perspektivou naších životů v globálním kontextu. 
• Přednáška Politika soudobé Afriky: mýty a skutečnosti, Fakulta politickych vied

a medzinarodnych vztahov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 31. 10.
2007.
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JUDr. Vladimír HANDL, CSc.

Odborná publikační činnost
• Die deutsche Ratspräsidentschaft aus der tschechischen Sicht. Integration, Jhrg.

30, Nr. 3, s. 338–343.
• Vom Feindbild zum differenzierten Europabild? Tschechien, Ostmitteleuropa und

die europäische Integration. Integration, Jhrg. 30, Nr. 4, s. 470–483.
• Deklarace – Od akceptace jinakosti k porozumění. In: Loužek, M. (ed.): Česko-ně-

mecká deklarace. Deset let poté. Praha: CEP, Centrum pro ekonomiku a politiku
2007, s. 73–96.

• Tschechische Europapolitik: schwierige Positionierung während der deutschen
Ratspräsidentschaft. Analysen aus der Tschechischen Republik. Praha: Friedrich
Ebert Stiftung 2007, in: www.fesprag.cz/publikationen.php.

• Neuer Richtungsstreit in Prag. Tschechische Debatte über Raketenabwehr. Welt-
Trends, Vol. 15, No. 55, s. 190–191.

• Na přelomu staré a nové éry (ÚMV v letech 1989–1998). Mezinárodní politika,
2007/11, s. 16–19.

• Německá integrační politika – od „čestného makléře“ k „lokomotivě“ EU? Policy
paper ÚMV.

Příspěvky na konferencích a seminářích
• German EU-Presidency and the East-Central Europe, příspěvek na konferenci

Germany and The Future Of Europe: The Constitution Debate and the German
Presidency, University of Edinburgh, 28.–29. 3. 2007.

• Výsledky německého předsednictví EU z institucionálního hlediska, příspěvek na
panelové diskusi AMO k výsledkům německého předsednictví EU, Praha, 26. 5.
2007.

• Erfahrungen und Wahrnehmungen der Integrationsentwicklung in den neuen EU-
Länder, příspěvek na konferenci 50. Jahre Römische Verträge: eine rückblickende
Bewertung des Integrationsprozesses and Ausblick auf die Zukunft Europas, Insti-
tut für Europäische Politik, Berlín, 28.–29. 6. 2007.

• ÚMV 1990–1998: rozvoj a internacionalizace analytické činnosti ÚMV, příspěvek
na konferenci ÚMV k 50. výročí založení ÚMV, Praha, 3. 10. 2007.

• Between Contestation and Co-operation: German, Polish and Czech Foreign Poli-
cy in the Post-Enlargement Period, příspěvek na semináři ForPol online: The Fo-
reign Policies of Poland, the Czech Republic and Germany compared, Univerzita
Drážďany, 13. 10. 2007.

• Konsolidierte und defekte Demokratien: Aufarbeitung des osteuropäischen Kom-
munismus. Coming to Terms with the Czech Communist Party, příspěvek na kon-
ferenci Diktaturüberwindung in Europa: Neue nationale und Transnationale Per-
spektiven, Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Heidelberg, 21.–23. 11.
2007. 
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Organizační činnost
• Příprava konference Německo a země Visegrádské skupiny v Evropské unii, Praha,

5. 2. 2007 (pořádal ÚMV spolu s Friedrich-Ebert-Stiftung).

Publicistika a vystoupení v médiích
• ČT 1, rozhovor na téma německo-polsko-české vztahy, 25. 1. 2007.
• ČT 1, Stránky historie, na téma K. Adenauer, 29. 1. 2007.
• ČT 1, rozhovor o německém předsednictví EU, 27. 6. 2007.
• ČT 1, rozhovor o návštěvě A. Merkelové v Číně, 27. 8. 2007.
• ČRo 6, beseda o německém předsednictví EU, 5. 4. 2007.
• ČRo 1 – Rádio Česko, rozhovor o německém rozpočtu, 24. 8. 2007.
• ČRo 1 – Rádio Česko, rozhovor o sjezdu CSU, 1. 10. 2007.

Pedagogická činnost
• Přednáška Radikální levice mezi Leninem a EÚ: (ne)transformace a europeizace

komunistických stran ve střední Evropě, Friedrich Ebert Stiftung, Bratislava, 17. 5.
2007, viz www.fes.sk/arch–sk/2007–KS%20EU%20Lenin.doc.

• Přednáška Tschechische Beziehungen zur NATO, EU und der Welt, Ringvorlesung,
University Vídeň, 16. 11. 2007.

• Přednášky Czech Foreign Policy in the Transition Period After 1989, pro studenty
univerzity Freiburg, Praha, 22. 2. a 26. 10. 2007.

Další odborná činnost
• Konzultant diplomové práce stážisty ÚMV Sanjeeva Thavarajaha, téma Zahranič-

ní politika Indie.
• Kurzy Německá zahraniční politika, Česká zahraniční politika, Česko-německé

vztahy, Transformace kom. stran, Německá bezpečnostní politika, zimní i letní se-
mestr, Institut mezinárodních vztahů Fakulty sociálních věd UK, Praha.

• Posudky na bakalářské práce T. Lehrla, T. Kafky, P. Kutinové, I. Veselkové; na ma-
gisterské práce: F. Votavy, P. Dostálové, T. Novotné (všechny Fakulta sociálních
věd UK, Praha).

• Vedoucí doktorské práce J. Ryjáčka, Fakulta sociálních věd UK, Praha.

Ing. Ondřej HORKÝ

Odborná publikační činnost
• Mezinárodní obchod jako past chudoby: proč nestačí odstraňovat tržní překážky.

Mezinárodní politika, 2007/1, s. 19–22.
• Les nouveaux pays membres de l’UE et la coopération au développement: politi-

ques et attitudes en mutation. Horizons IUED, No. 52, September 2007, s. 7.
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• Britha Mikkelsen: Methods for development work and research: a new guide for
practitioners. Recenze. Journal of International Relations and Development,
Vol. 10, No. 1, 2007, s. 84–87.

Příspěvky na konferencích a seminářích
• Les biais de genre dans la science économique: Quelles conséquences pour le dé-

veloppement?, příspěvek na konferenci Deuxi–mes journées genre et développe-
ment, Ecole doctorale CUSO en études du développement, Ženeva, 18.–20. 6. 2007.

• Incoherence of the Czech Policies for International Development: A Conceptual
Framework, příspěvek na konferenci 6th CEEISA Convention, Wroclaw, 23.–25. 6.
2007.

• Ženy, muži a rozvoj: genderové aspekty rozvojové spolupráce ve zdravotnictví, přís-
pěvek na konferenci Zdravotně sociální aspekty rozvojových zemí, Jihočeská uni-
verzita, České Budějovice, 20. 11. 2007.

Výzkumné projekty
• Evropská integrace a zájmy České republiky, projekt MŠMT v rámci Národního

programu výzkumu II.

Další odborná činnost
• Hostující editor zvláštního čísla Mezinárodních vztahů 1/2008.
• Posudek na diplomovou práci Gabriely Kratochvílové Rozvojová spolupráce EU

a zemi ACP, Metropolitní univerzita, Praha.

Ing. Jan HŘÍCH, CSc.

Odborná publikační činnost
• Dionyssis G. Dimitrakopoulos, Argyris G. Passas (eds.): Greece in the European

Union. Recenze. Mezinárodní vztahy, 2007/1, s. 127–132.
• Na cestě k rozšíření eurozóny: Nové členské státy ve světle makroekonomické kon-

vergence. Mezinárodní politika, 2007/3, s. 6–9.
• Christos J. Paraskevopoulos, Panagiotis Getimis and Nicholas Rees (eds.): Adap-

ting to EU Multi-Level Governance: Regional and Environmental Policies in Co-
hesion and CEE Countries. Recenze. Mezinárodní vztahy, 2007/3, s. 95–99.

Příspěvky na konferencích a seminářích
• Panelista v diskusi s americkými manažery o české ekonomice pořádané organiza-

cí International Study Programs, Praha, 15. 6. 2007.

Výzkumné projekty
• Evropská integrace a zájmy České republiky, projekt MŠMT v rámci Národního

programu výzkumu II.
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Publicistika a vystoupení v médiích
• ČRo 1 – Radiožurnál, rozhovor s redaktorem p. Koubkem o situaci v EU na prahu

nového roku, 5. 1. 2007.
• ČRo 1 – Radiožurnál, Radiofórum, na téma 50 let EU/ES, 23. 3. 2007. 

Citace jména a instituce v médiích
• Honzák, R.: Česko se stále učí, jak to v EU chodí. Hospodářské noviny, 2. 5. 2007.

Další odborná činnost
• Oponentský posudek na disertační práci Ing. Stanislava Klika Hospodářská a měno-

vá unie – nejvyšší stupeň ekonomické integrace, Fakulta sociálních věd UK, Praha.
• Oponentský posudek na disertační práci PhDr. Vladimíra Hořovského Ekonomická

diplomacie České republiky a její institucionální zajištění, Fakulta sociálních věd
UK, Praha.

• Posudek na článek pro časopis Mezinárodní vztahy (E. Pajtinka: Hospodárská di-
plomacia a jej úloha v 21. storočí).

• Příprava podkladů o výzkumné činnosti do výroční zprávy ÚMV za rok 2006.
• Editor recenzí časopisu Mezinárodní vztahy.
• Odborný poradce na debatním setkání mládeže před římským summitem mládeže

u příležitosti 50. výročí podepsání Římských smluv, Eurocentrum Praha, 3. 3. 2007. 

PhDr. Jan KARLAS, M.A., Ph.D.

Odborná publikační činnost
• Současné teorie mezinárodních institucí. Mezinárodní vztahy, 2007/1, s. 66–85.
• Co dělat s Evropskou ústavní smlouvou? Mezinárodní politika, 2007/3, s. 17–19

(spoluautor Petr Drulák).
• Česká republika a budoucnost Evropské unie: co s Evropskou ústavní smlouvou?

Policy Paper ÚMV (spoluautoři Vít Beneš a Petr Drulák).
• Neoliberalism and Institutional Form in International Relations? Theoretical Pre-

cision and Empirical Challenges. In: Hnízdo, Bořivoj–Kotábová, Věra–Plechano-
vová, Běla (eds.): Instruments of European Integration. Praha: Fakulta sociálních
věd Univerzity Karlovy 2006, s. 155–168.

• Současné realistické teorie mezinárodních institucí. In: Němec, J.–Šůstková, M.
(eds.): III. Kongres českých politologů, Olomouc 8.–10. 9. 2006, Praha – Olomouc:
Česká společnost pro politické vědy 2006, s. 463–473. 

• EU a válka v Iráku: konsensus v době a po skončení krize. In: Maalouf, B (ed.).:
Válka v Iráku a Evropské unie. Plzeň: Čeněk 2006, s. 65–77. 

Příspěvky na konferencích a seminářích
• Vystoupení na semináři na téma regionální integrace, London School of Econo-

mics, Londýn, 1. 2. 2007.
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• Vystoupení na semináři na téma voleb do Evropského parlamentu, Veliko Tarnovo
(Bulharsko), 19. 4. 2007.

• Moderátor semináře Francouzsko-evropský motor a Evropská ústavní smlouva,
Praha, 25. 4. 2007.

• Vyjednávání o regionálních režimech a příčiny jeho úspěšnosti: tržní integrace Ev-
ropské unie a Mercosur, příspěvek na konferenci Vládnutí v 21. století, Brno, 27. 4.
2007 (příspěvek prezentován spoluautorem V. Benešem).

• Panelista na semináři Jak dál s Evropskou ústavou?, Praha, 9. 5. 2007.
• Institutional Form in International Relations: Dimensions, Sources, and Hypothe-

ses, příspěvek na konferenci the 6th Convention of CEEISA, Wroclaw, 26. 5. 2007.
• Panelista na semináři Příprava českého předsednictví, Praha, 19. 6. 2007.
• Theorizing the Form of International Institutions: Alternatives to Neoliberalism,

příspěvek na konferenci the 4th ECPR Conference, Pisa, 8. 9. 2007.
• Panelista na semináři Priority českého předsednictví Rady EU, Praha, 3. 10. 2007.
• Panelista na konferenci Jak budou působit předsednictví? Francie, Česká republi-

ka a Švédsko v čele Evropské unie, Praha, 5. 12. 2007.

Výzkumné projekty
• Evropská integrace a zájmy České republiky, projekt MŠMT v rámci Národního

programu výzkumu II. 

Organizační činnost
• Příprava cyklu seminářů k české pozici k Evropské ústavní smlouvě, Praha,

únor–březen 2007.
• Příprava semináře Francouzsko-evropský motor a Evropská ústavní smlouva, Pra-

ha, 25. 4. 2007. 
• Příprava semináře Bulgaria after EU Accession, Praha, 21. 6. 2007. 
• Příprava semináře Lisbon process, Praha, 4. 12. 2007.
• Příprava konference Jak budou působit předsednictví Francie, České republiky

a Švédska v čele Evropské unie, Praha, 5. 12. 2007.

Publicistika a vystoupení v médiích
• ČRo 6, Hovory o Evropě, 12. 3. 2007.
• ČRo 7, rozhovor na téma českého předsednictví v Radě EU, 23. 7. 2007.
• ČRo 6, Hovory o Evropě, 26. 9. 2007.

Pedagogická činnost
• Kurz International Institutions and Governance, letní semestr 2006/2007, Fakulta

sociálních věd UK, Praha. 
• Kurz Teorie evropské integrace a jejich aplikace, zimní semestr 2007/2008, Fakul-

ta sociálních věd UK, Praha. 
• Dvě přednášky pro Diplomový seminář, letní semestr 2006/2007, Fakulta sociál-

ních věd UK, Praha.
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• Přednáška pro Metodologický proseminář, zimní semestr 2007/2008, Fakulta soci-
álních věd UK, Praha. 

• Přednáška pro studenty z Univerzity of Miami na téma zahraniční politika ČR, Pra-
ha, 19. 6. 2007.

Další odborná činnost
• Posudek na rigorózní práci A. Jařinové, Fakulta sociálních věd UK, Praha. 
• Posudek na bakalářskou práci Z. Gajdáčkové, Fakulta sociálních věd UK, Praha.
• Posudek na bakalářskou práci Z. Kalusové, Fakulta sociálních věd UK, Praha. 
• Posudek na diplomovou práci D. Marjánkové, Fakulta sociálních věd UK, Praha. 
• Posudek na dizertační práci R. Makariusové, Fakulta sociálních věd UK, Praha.
• Posudek pro časopis Mezinárodní vztahy.
• Recenzní editor časopisu Perspectives.
• Asistent recenzního editora časopisu Journal of International Relations and Deve-

lopment
• Člen pracovní skupiny ÚMV k Evropské ústavní smlouvě.
• Člen pracovní skupiny Úřadu vlády k předsednictví ČR v Radě EU.
• Vedoucí výzkumného oddělení ÚMV.

PhDr. Michal KOŘAN, Ph.D.

Odborná publikační činnost
• Rakousko: Stále federace bez federalismu? In: Dančák, B.–Hloušek, V. (eds.): Více-

úrovňové vládnutí v Evropě: zkušenosti, problémy a výzvy. Brno: IIPS 2007,
s. 45–54.

• Slovensko rok po volbách: Úspěšná vláda nebo úspěšná země? Mezinárodní poli-
tika, 2007/9, s. 25–27. 

• Domestic politics in Czech Foreign Policy. International issues and Slovak foreign
policy affairs, Vol. 16, No. 2, s. 23–45.

• Struktura a proces zahraniční politiky. In: Kořan, M.–Hrabálek, M. (eds.): Česká
zahraniční politika: aktéři, struktura, proces. Brno: MPÚ, 2007, s. 11–22.

• Česká zahraniční politika: aktéři, struktura, proces. Brno: MPÚ 2007 (spolueditor
Martin Hrabálek).

• Wight, Colin: Agents, Structures and International Relations. Recenze. Journal of
International Relations and Development, Vol. 10, No. 3, s. 324–326.

Příspěvky na konferencích a seminářích
• Rakousko: Stále federace bez federalismu?, příspěvek na konferenci Třetí politolo-

gické sympózium: Vládnutí ve 21. století, Brno, 26.–27. 4. 2007.
• Security Challenges in Central and Eastern Europe, vystoupení na konferenci Eu-

rope’s central attraction: Getting closer to go further, CEI – Journalists’Forum PI-
IA Expert Panels, Zakopane, Polsko, 22. 5. 2007.
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• Subregional cooperation and the bureaucratic actor perspective: the case of Vise-
grad group, příspěvek na konferenci The 6th Convention of Central and East Eu-
ropean International Studies Association, Wroclaw, Poland, 24.–26. 5. 2007.

• Intrinsic value in Pragmatist IR: Trojan Horse or Savior?, příspěvek na konferen-
ci Making Sense of a Pluralist World: Sixth Pan-European Conference on Interna-
tional Relations, University of Turin, Turín, 12.–15. 9. 2007.

• Účastník Česko-rakouských rozhovorů, Znojmo, ČR, 23.–24. 12. 2007.

Výzkumné projekty
• Evropská integrace a zájmy České republiky, projekt MŠMT v rámci Národního

programu výzkumu II.

Publicistika a vystoupení v médiích
• ČT 1, Dobré ráno s ČT, 8. 1. 2007.
• ČT 24, Studio ČT 24, 30. 1. 2007. 
• ČT 24, Před polednem, 13. 4. 2007.
• ČT 24, Adresa Střední Evropa, 16. 8. 2007.
• ČT 24, Adresa Střední Evropa, 11. 9. 2007.
• ČT 24, Studio ČT 24, 23. 10. 2007.
• Rádio Česko, komentář k návštěvě A. Gusenbauera, 27. 2. 2007.

Citace jména a instituce v médiích
• Another front in Putin’s War with the West. The Independent, 23. 5. 2007.

Pedagogická činnost
• Kurz Teorie mezinárodních vztahů, zimní semestr, Katedra mezinárodních vztahů

Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno.
• Kurz Objektivita, věda a pravda v mezinárodních vztazích, letní semestr, Katedra

mezinárodních vztahů Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno.
• Kurz Analýza zahraniční politiky, zimní semestr, Katedra mezinárodních vztahů

Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno.
• Kurz Malé evropské státy ve světové politice, zimní semestr, Katedra mezinárod-

ních vztahů Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno.
• Kurz Mezinárodní vztahy a metodologie výzkumu, letní semestr, Metropolitní uni-

verzita, Praha.
• Úvod do mezinárodních vztahů, zimní semestr, Metropolitní univerzita, Praha.

Další odborná činnost
• Vedení bakalářské práce M. Fialové Socializace byrokratických aktérů v meziná-

rodním režimu jako jedna z proměnných tvorby zahraniční politiky: případ České
republiky ve Visegrádské skupině, M. Janka Analýza slovinské zahraniční politiky,
V. Krejčové Vliv národní identity na formování slovenského zahraničněpolitické-
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ho postoje k NATO, Z. Panczakové Belgie v současné evropské a světové politice
(všichni KMVES Fakulty sociálních studií MU, Brno).

• Oponentské posudky na bakalářskou práci F. Chrášťanského Komoditní kartely
v mezinárodních vztazích: OPEC, L. Soukupa Priority české zahraniční politiky
vůči EU v souvislosti s Předsednictvím Radě EU, J. Daňhelové Vliv europeanizace
na politické systémy Chorvatska a Slovenska v komparativním pohledu (všichni
KMVES Fakulty sociálních studií MU, Brno). 

• Posudek pro časopis Perspectives (článek Slovak geopolitical exceptionalism).

Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D.

Odborná publikační činnost
• Slovník teorie mezinárodních vztahů. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2007.
• 50 let českého výzkumu mezinárodních vztahů: od ÚMPE k ÚMV. Praha: ÚMV

2007 (editor spolu s Petrem Drulákem). 
• Český výzkum mezinárodních vztahů: Narativní pluralita a její dějinné proměny.

In: Drulák, Petr–Kratochvíl, Petr (eds.): 50 let českého výzkumu mezinárodních
vztahů: od ÚMPE k ÚMV. Praha: ÚMV 2007.

• George Liska and political realism: on the tension between history and structure,
and between norms and power. Journal of International Research and Develop-
ment, Vol. 10, No. 2, s. 97–121.

• Úloha České republiky v evropském sousedství. Analýzy z České republiky. Praha:
Friedrich Ebert Stiftung 2007 (spoluautorka Elsa Tulmets).

• Checking the Czech Role in the European Neighbourhood. Analyses from the Czech
Republic. Praha: Friedrich Ebert Stiftung 2007 (spoluautorka Elsa Tulmets).

• New EU Members and the ENP: Different Agendas, Different Strategies. Intereco-
nomics: Review of european economic policy, Vol. 42, No. 4, s. 191–196. 

• Existuje česká východní politika? Mezinárodní politika, 2007/4, s. 16–18.
• Domestic Politics Trumps All EU Issues, „Czech Republic“ In: EU-25/27 Watch.

No. 4. Příspěvek k projektu EU-25/27 Watch. Berlin: Institut für Europäische Po-
litik, 2007 (spoluautor Mats Braun).

• From Eurosceptics to Constructive Critics?, „Czech Republic“ In: EU-25/27
Watch. No. 5. Příspěvek k projektu EU-25/27 Watch. Berlin: Institut für Europäis-
che Politik, 2007 (spoluautor Mats Braun).

• Zpráva o činnosti Ústavu mezinárodních vztahů za rok 2006. Praha: ÚMV 2007
(spoluautor Petr Drulák).

• Enklusion, Exklusion, Illusion. Konturen Europas: Die EU und ihre Nachbarn. Os-
teuropa, Vol. 57, No. 2–3, February–March 2007. Recenze. Mezinárodní politika,
6/2007, s. 39–40.
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Příspěvky a účast na konferencích a seminářích
• Rivals, Partners and Friends: A metaphorical perspective on US-Russian relations

after the Cold War, příspěvek na výroční konferenci International Studies Associa-
tion, Chicago, 28. 2.–3. 3. 2007. 

• European Neighbourhood Policy and the German Presidency – Progress or Stale-
mate?, příspěvek na mezinárodní konferenci hodnotící německé předsednictví
v EU Evropská unie a její východní sousedé – více spolupráce nebo konkurence,
Prague Security Studies Institute a Europeum – Institut pro evropskou politiku,
Praha, 21. 9. 2007.

• Prezentace oponentské zprávy k vládnímu dokumentu na semináři k prioritám
českého předsednictví, Europeum – Institut pro evropskou politiku, Praha, 21. 5.
2007.

• Jinakost a identita Evropy v ruské zahraniční politice, příspěvek na konferenci
Evropa a Rusko – Partnerství, koexistence, konfrontace, Masarykova univerzita,
Brno, 18. 10. 2007.

• Účast na kulatém stolu 7th Transatlantic Editors’ Roundtable, London, 31. 5.–1. 6.
2007.

• Zpráva o projektu publikace diplomatických dokumentů v ČR, 9th Conference for
Editors of Diplomatic Documents, Dublin, 25.–27. 4. 2007.

Výzkumné projekty
• Česká republika v mezinárodní politice, výzkumný záměr ÚMV na léta

2005–2011.
• Evropská integrace a zájmy České republiky, projekt MŠMT v rámci Národního

programu výzkumu II.
• EU-25/27 Watch, projekt prováděný v rámci EU-CONSENT, network of excellen-

ce, financováno Evropskou komisí. 
• Konstrukce „zájmu“ ve vnějších politických vztazích EU. Analogie mezi národním

a veřejným zájmem a jeho aplikace na východní politiku EU, interní grantový pro-
jekt Vysoké školy ekonomické.

• Zukunftsperspektiven der europäischen Nachbarschaftspolitik, Nationale Interes-
sen und gemeinsame Strategien in einer erweiterten Union, mezinárodní projekt,
podpora Friedrich-Ebert-Stiftung (2007–2008).

Organizační činnost
• Příprava semináře Proč energetická bezpečnost?, Praha, 12. 4. 2007.
• Příprava semináře Japan and the EU: Valuable Partnership for the Future, Praha,

12. 4. 2007.
• Příprava semináře Strategie evropské politiky sousedství plus: Pojetí a perspektivy,

Praha, 17.–18. 4. 2007.
• Příprava semináře Georgia – Modern Realities, Praha, 14. 5. 2007.
• Příprava semináře Mise ISAF – Výzvy a úskalí, Praha, 18. 6. 2007.
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• Příprava semináře Settling the Transnistria Conflict: The Role of the EU, Praha,
10. 9. 2007.

• Příprava semináře Russia’s CFE Treaty „Suspension“: Signal or What?, Praha, 15.
10. 2007.

• Příprava semináře Separatismus nebo právo na sebeurčení? Problém Kosova
a konflikty v postsovětském prostoru, Praha, 12. 12. 2007.

• Příprava konference 50 let českého výzkumu mezinárodních vztahů: Od ÚMPE
k ÚMV, Praha, 3. 10. 2007.

Publicistika a vystoupení v médiích
• ČT 1, Události, Rusko a energetika, 18. 1. 2007.
• ČT 1, večerní analýzy, Rusko a energetika, 8. 1. 2007. 
• ČT 1, Dobré ráno, Americká radarová základna, 23. 1. 2007. 
• Americká základna. Nězavisimaja gazeta, 31. 1. 2007, dostupné na URL:

www.ng.ru/world/2007-01-31/1–vtorzhenie.html.
• ČRo, komentář o výroční konferenci prezidenta Putina, 1. 2. 2007.
• ČT 1, Politické spektrum o rozšiřování EU, 6. 2. 2007.
• ČRo, komentář o vystoupení prezidenta Putina na mnichovské bezpečnostní kon-

ferenci, 12. 2. 2007.
• ČRo, zahraniční vysílání, komentář Russian attitude towards the American MD ba-

se, 12. 2. 2007.
• ČT, Vojenské základny a Rusko, 20. 2. 2007.
• Vojenské základny a Rusko. Hospodářské noviny, 21. 2. 2007.
• Nova, Snídaně s Novou, Vojenské základny a Rusko (dvě vystoupení), 21. 2. 2007
• ČT 1, Otázky Václava Moravce (předtočený vstup experta), 4. 3. 2007.
• ČRo, Podpis rusko-lotyšské hraniční smlouvy, 27. 3. 2007. 
• ČT, Dobré ráno, Aktuální situace na Ukrajině, 4. 4. 2007.
• Rádio Impuls, komentář o Berezovského snaze o svržení Putinova režimu, 13. 4.

2007.
• Rozhovor o předsednictví. Týden, 11. 5. 2007. 
• Rozhovor o summitu EU-Rusko v Samaře. Prager Zeitung, 14. 5. 2007.
• ČRo – Rádio Česko, komentář vztahy Rusko-Západ, 15. 5. 2007.
• ČRo – Radiožurnál, komentář k summitu EU-Rusko v Samaře, 15. 5. 2007. 
• ČT 2, Události, komentáře, komentář k zahraniční politice Topolánkovy vlády,

14. 6. 2007.
• Prima, hlavní zpravodajská relace, nová smlouva a referendum v ČR, 25. 6. 2007.
• ČTK, ruská kritika poškození ruských hrobů v ČR, 11. 7. 2007, Zpráva otištěna též

na zpravy.atlas.cz/domov/125967-nalezt-ukradene-odlitky-ve-sbernach-bude-
tezke.aspx.

• ČRo – Rádio Česko, odstoupení Igora Ivanova z funkce tajemníka Rady bezpeč-
nosti Ruské federace, 19. 7. 2007.

• ČRo – Radiožurnál, problematika ruských ponorek, 2. 8. 2007. 
• HN, Interview, 3. 8. 2007, viz www.ihned.cz/c4-10076530-21743370-000R00–d-

expert-rusko-se-opet-citi-jako-mocnost.
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• ČRo – Radiožurnál, škrty na obranu v americké Sněmovně reprezentantů, 6. 8.
2007.

• ČT 24, diskusní pořad o ruské zahraniční politice, 8. 8. 2007.
• Radiožurnál, prohlášení Koalice pro vízovou rovnoprávnost k americké vízové po-

litice, 9. 8. 2007.
• TV Prima, hlavní zpravodajská relace, ruská nominace J. Tošovského na pozici vý-

konného ředitele MMF, 22. 8. 2007.
• Ruský časopis Vědomosti, rozhovor o ruské nominaci J. Tošovského na pozici vý-

konného ředitele MMF, 22. 8. 2007.
• Citace v The Independent, 26. 8. 2007, viz news.independent.co.uk/europe/

article2896161.ece. 
• ČRo – Rádio Česko, rozhovor o souvislostech vraždy Anny Politkovské, 28. 8.

2007. 
• Citace v The Independent, 3. 9. 2007, viz news.independent.co.uk/europe/artic

le2919803.ece. 
• ČRo – Rádio Česko, rasistické tendence v Rusku, 4. 9. 2007.
• ČT 1, Tel. noviny, rezignace Fradkova, 12. 9. 2007.
• ČRo – Rádio Česko, summit EU–Ukrajina, 14. 9. 2007.
• ČT 1, 168 hodin, rezignace Fradkova,16. 9. 2007.
• ČRo – Rádio Česko, Putin chce být premiérem, 2. 10. 2007.
• Brief Discourse on Georgia’s Desire to become European Democratic Country.

Rozhovor zčásti otištěný v článku, 15. 10. 2007, viz www.geotimes.ge/index.
php?m=home&newsid=7264.

• ČRo – Rádio Česko, ruské parlamentní volby, 16. 11. 2007.
• ČRo – Radiožurnál, Ozvěny dne, Ruské parlamentní volby, 30. 11. 2007.
• ČRo – Rádio Wave, Současné Rusko, 13. 12. 2007.

Pedagogická činnost
• Kurz Teorie mezinárodních vztahů a Teorie mezinárodní politiky, Fakulta meziná-

rodních vztahů, Vysoká škola ekonomická, Praha.
• Kurz Teorie mezinárodních vztahů, Metropolitní univerzita, Praha.
• Řada dalších jednorázových přednášek (viz výše).

Další odborná činnost
• Šéfredaktor časopisu Perspectives. Review of International Affairs.
• Zástupce ředitele ÚMV.
• Člen expertní skupiny Evropské komise (Team Europe).
• Člen pracovní skupiny ÚMV k Evropské ústavní smlouvě.
• Člen redakční rady Mezinárodní politiky.
• Expertní posudek na koncepční dokument k prioritám českého předsednictví (pro

Úřad vlády ČR).
• Posudek na doktorskou práci PhDr. Slavomíra Horáka, Fakulta sociálních věd UK,

Praha.
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PhDr. Miroslav NOŽINA

Odborná publikační činnost
• Dějiny Kambodže. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2007.
• Kambodžské království a Česká republika. Nástin bilaterálních vztahů. Meziná-

rodní vztahy, 2007/1, s. 86–108 (spoluautoři Karel Kučera a Jiří Šitler).
• Zpracování českých pramenů k moderním dějinám Kambodže s důrazem na obdo-

bí Rudých Khmerů. Závěry výzkumného projektu MZV RM 01/10/06. Praha: Mi-
nisterstvo zahraničních věcí ČR 2007.

• Kokainové sítě ve východní a střední Evropě. Případ České republiky. Bulletin Ná-
rodní protidrogové centrály, 2007/4, s. 12–35.

• Crossroads of Crime. The Czech Republic Case. In: Viano, Emilio C.–Magallanes,
J.–Bridel, L. (eds.): Transnational Organized Crime: Myth, Power And Profit. Dur-
ham: Carolina Academic Press 2007, s. 147–156.

Příspěvky na konferencích a seminářích
• Cocaine Market in the Czech Republic. From cocaine transits to consumption

boom, příspěvek na semináři Le traffic de cocaine en Europe: Place des réseaux
colombiens, leurs modes d’action et fonctionnement, Paříž, 12. 7.–13. 7. 2007.

• Cocaine Networks in East-Central Europ: The Czech Republic Case, příspěvek na
semináři Cocaine Trade in the Nederlands, Europe and Columbia, Amsterdam,
20.–22. 9. 2007.

• International Organised Crime in East Central Europe, příspěvek na semináři Or-
ganised crime & Money Laundering in Central Europe, Ženeva–Curych, 15.–16.
11. 2007.

Výzkumné projekty
• Colombian Cocaine Networks in the European Union: A Research on Their Capa-

bilities and Functioning in the Most Important Entry Points for Cocaine in Euro-
pe, program AGIS, Evropská komise.

• Zneužívání drog v Českých zemích v dobách Rakousko-uherské monarchie
a v předválečném Československu, projekt GA ČR.

Organizační činnost
• Příprava konference Cocaine Networks in the European Union, Praha, 1. 6. 2007. 
• Příprava semináře Islam and Democratization in Indonesia, Praha, 20. 6. 2007. 

Publicistika a vystoupení v médiích
• Češi pašují drogy kvůli penězům a dovolené. MF Dnes, 5. 1. 2007.
• Nezlomný poutník. Travel Focus 4/2007, s. 12–14.
• ČT, pořad Port, Z Angkoru do Řeže a zpátky, listopad 2007 (reprízy 30. 1. a 31. 1.

2008). 
• ČT 24, rozhovor na téma italská mafie, 24. 5. 2007.
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• ČRo – Radiožurnál, rozhovor na téma politické změny v Nepálu, 23. 5. 2007.
• ČRo 1 – Radiožurnál, Knihovnička, rozhovor na téma dějiny Kambodže, 2. 9.

2007.
• ČRo 1 – Radiožurnál, Nad věcí, 6. 9. 2007.

Pedagogická činnost
• Kurz Etnická problematika Indočíny, zimní semestr, Ústav Dálného východu, Fi-

lozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha. 
• Dvě přednášky v rámci festivalu Jeden svět na téma Kambodža, Praha, 2. 3. 2007

a 4. 3. 2007.
• Přednáška Mezinárodní organizovaný zločin, VŠE, Praha, 22. 3. 2007.
• Přednáška Mezinárodní organizovaný zločin, VŠE, Praha, 1. 11. 2007.
• Přednáška Mezinárodní organizovaný zločin, VŠE, Praha, 8. 11. 2007.

Další odborná činnost
• Posudek na bakalářskou práci Blanky Šťastné Česká republika a boj s organizova-

ným zločinem v oblasti drog, Metropolitní univerzita, Praha. 
• Posudek na bakalářskou práci Andrey Brychlové Politické nástroje EU na boj pro-

ti terorismu po 11. 9. 2001, Metropolitní univerzita, Praha.
• Posudek na bakalářskou práci Marka Svobody Migrace cizinců do České republi-

ky, Metropolitní univerzita, Praha.
• Posudek ročníkové práce B. Kreuzelové Teror Rudých Khmerů v Kambodži, Troj-

ské gymnázium Svatopluka Čecha, Praha. 
• Člen správní rady Czech-Pacific Centre o.p.s.
• Člen redakční rady Bulletinu Národní protidrogové centrály Policie ČR.
• Člen Association d’Etudes Géopolitiques des Drogues, Nantes – Francie.
• Člen Observatoire Géopolitique de la Criminalité Internationale (OGCI), Liège.
• Člen Observatoire du Crime Organisé (OCO), Ženeva.
• Člen České společnosti pro Spojené národy.
• Konzultace pro MZV na téma Česká republika v Asii – koncepce strategie zahra-

niční politiky, Praha , 23. 2. 2007.

PhDr. Vít STŘÍTECKÝ

Odborná publikační činnost
• Challenges for the Black Sea Region. Internatinal economic issues. BSEC 15th an-

niversary summit. Vol. 7, No. 6, s. 60–65.
• Nová konfliktní geopolitika Jižního Kavkazu. In: Souleimanov, E. (ed.): Rusko

a postsovětský prostor. Praha: Eurolex Bohemia, s. 218–238 (spoluautor Emil Sou-
leimanov).

• Bude mít Gruzie na evropských růžích ustláno? Mezinárodní politika, 2007/12,
s. 7–9. 
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Příspěvky na konferencích a seminářích
• Focusing eastwards: The ENP from the German to Czech EU presidencies, příspě-

vek na konferenci The ENP: The Time to Deliver, pořádáno TEPSA, Sofie, 7. 12.
2007.

Výzkumné projekty
• Transantional Terrorism and the Rule of Law, projekt Evropské komise v rámci 6.

rámcového programu.
• Evropská integrace a zájmy České republiky, projekt MŠMT v rámci Národního

programu výzkumu II.

Organizační činnost
• Příprava kulatého stolu Budoucnost Lisabonského procesu, Praha, 4. 12. 2007.
• Příprava konference Jak budou probíhat předsednictví? Francie, ČR a Švédsko

v čele EU, Praha, 5. 12. 2007.

Pedagogická činnost
• Přednáška a seminární simulace After the Root Causes? New Common Ground for

the Study of Terrorism and Some Implications for Democracy, International NATO
Summer School, Telč, 12. 9. 2007. 

• Kurz Metodologie výzkumu MV, zimní semestr 2007/2008, Metropolitní univerzi-
ta, Praha.

Další odborná činnost
• Oponentský posudek pro časopis Mezinárodní vztahy (článek Filipa Černocha

Ropná zbraň: strašák nebo reálná hrozba, 3/2007).
• Posudek na diplomovou práci Kláry Hyškové Genderová analýza postavení žen

v Iráku – Vliv současného konfliktu na život iráckých žen, IPS Fakulty sociálních
věd Univerzity Karlova, Praha.

• Posudek na bakalářskou práci Martina Kusáka Aspekty Rusko-gruzínských vztahů
od nástupu Vladimíra Putina, IPS Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Mgr. Filip TESAŘ

Odborná publikační činnost
• Etnické konflikty. Praha: Portál 2007.
• Rovnice o Kosovu: dvě známé a tři neznámé. Mezinárodní politika, 2007/6,

s. 31–34.
• Turecké mosty mezi kořeny, dějinami a současností. Mezinárodní politika, 2007/9,

s. 6–9.
• Ruští snědí: Kavkazané na ráně i na údery. Mezinárodní politika, 2007/12,

s. 19–20. 
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Příspěvky na konferencích a seminářích
• The Czech Perspective: Regional Cooperation – the V4 and Western Balkans, přís-

pěvek na mezinárodní konferenci Enlargement: The Next Steps, pořádáno SFPA,
Bratislava, 12. 10. 2007

• Komentář k tématu z české perspektivy, diskusní setkání Aktuální politika Evrop-
ské unie vůči jihovýchodní Evropě, Europeum, Palác Aventin, Praha, 30. 10. 2007.

• Mezietnické vztahy v BaH, seminář Bosna a Hercegovina po rozsudku Mezinárod-
ního soudního dvora, Občanský institut, MZV ČR, Praha, 6. 11. 2007.

• Balkans: Addressing Conflict through Cooperation, příspěvek na mezinárodní kon-
ferenci Globsec Express: Sending Message to the Balkans, pořádáno Euro-Atlan-
tic Center, Bratislava, 26. 11. 2007.

Výzkumné projekty
• Transnational Terrorism, Security & the Rule of Law, projekt Evropské komise

v rámci 7. rámcového programu.

Publicistika a vystoupení v médiích
• Slovák rozhorčil Srbov. SME, 2. 11. 2007
• Kosovský stát se blíží. Respekt 2007, 9/2007. 
• Udělejme něco krásného pro Boha. Lidové noviny, 5. 9. 2007
• Kosovské dilema. A2, 2007/48.
• Umíme soudit genocidu. A2, 2007/10.
• TV 24, Týden ve světě, 24. 4. 2007.
• TV 24, Týden ve světě, 13. 3. 2007.
• ČRo 1 – Radiožurnál, Host Jany Klusákové, Filip Tesař: rozhovor s autorem knihy

Etnické konflikty, 19. 5. 2007.
• ČRo 1 – Radiožurnál, rozhovor na téma Kosovo, 20. 7. 2007.
• ČRo – Rádio Česko/Studio Česko, rozhovor na téma každodenní život v Kosovu,

26. 9. 2007.

Pedagogická činnost
• Přednáška k filmu Grbavica, Filmový klub VŠE, Praha, 27. 2. 2007.
• Přednáška pro posluchače DA Situace na Balkáně I, Diplomatická akademie, Pra-

ha, 2. 10. 2007.
• Přednáška pro posluchače DA Situace na Balkáně II, Diplomatická akademie, Pra-

ha, 10. 10. 2007.
• Přednáška pro juniorní diplomaty Situace na Balkáně, Diplomatická akademie,

Praha, 15. 11. 2007.

Další odborná činnost
• Posudek na diplomovou práci Vladimíra Berana Přistěhovalci ze zemí severní Afri-

ky a Blízkého východu v současné EU, Fakulta filozofická, Západočeská univerzi-
ta v Plzni, 3. 9. 2007.
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• Posudek na diplomovou práci Ardiana Shllaku Kosovo – stále nevyřešený problém
mezinárodní politiky, Metropolitní univerzita, 11. 9. 2007.

• Posudek na diplomovou práci Darka Silajdži’e Bosna a Hercegovina – od Dayto-
nu k Evropské unii, Metropolitní univerzita, 12. 6. 2007.

• Posudek na bakalářskou práci Jiřího Veseckého Maďarsko a sousední státy – ná-
rodnostní problematika, Metropolitní univerzita, 1. 6. 2007.

• Posudek na bakalářskou práci Kristiny Čejdíkové Od vzniku gecekondu k nucené-
mu vysídlení: Vnitřní migrace a urbanizace v Turecku, Fakulta filozofická, Zápa-
dočeská univerzita v Plzni, 1. 6. 2007.

• Konzultace pro MZV (pro Josefa Brože, zástupce vedoucího SZ Brusel) na téma
česko-srbských vztahů a Kosova, Praha, 21. 9. 2007. 

Mgr. Eliška TOMALOVÁ

Odborná publikační činnost
• Francie vstupuje do volebního roku. Mezinárodní politika, 2007/1, s. 31–33 (spo-

luautorka E. Tulmets).
• Francie a jižní dimenze politiky sousedství. Mezinárodní politika, 2007/4, s. 9–10.
• Francie blízká a vzdálená. Mezinárodní politika, 2007/6, s. 7–9.
• Kulturní diplomacie a mezinárodní vztahy. Mezinárodní politika, 2007/8, s. 4–6.

Příspěvky na konferencích a seminářích
• Twinning projects: Analyzing the Experience of „Old“ EU Member States and

Evaluating Benefits of Twinning Out, prezentace výsledků grantového projektu na
konferenci Twinning projects: Analyzing the Experience of „Old“ EU Member Sta-
tes and Evaluating Benefits of Twinning Out, Praha, Ministerstvo zahraničních vě-
cí, 15. 3. 2007 (spolu s L. Königovou a E. Tulmets).

• Twinning projects: Analyzing the Experience of „Old“ EU Member States and
Evaluating Benefits of Twinning Out, příspěvek přednesený na CONNEX Confe-
rence: Institutional Dynamics and the Transformation of Executive Politics in Eu-
rope (Research Group 1, koordinace ARENA), Barcelona, 7.–9. 6. 2007. 

• Vystoupení na diskuzi Evropská politika prezidenta Sarkozyho, pořádáno AMO,
Praha, 18. 6. 2007.

Organizační činnost 
• Příprava konference Twinning projects: Analyzing the Experience of „Old“ EU

Member States and Evaluating Benefits of Twinning Out, Praha, 15. 3. 2007.

Publicistika a vystoupení v médiích
• ČT 24, rozhovor na téma Francie po prvním kole prezidentských voleb, 23. 4. 2007.
• RFE/RL, rozhovor na téma zahraniční politiky v prezidentské kampani Nicolase

Sarkozyho, 16. 5. 2007.
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• ČRo 6, Hovory o Evropě, téma Evropská kulturní diplomacie, 17. 9. 2007.
• ČRo – Rádio Česko, rozhovor na téma reformy prezidenta Sarkozyho, 16. 10.

2007.

Další odborná činnost.
• Posudek pro časopis Mezinárodní vztahy.

Elsa TULMETS, M.A., Ph.D.

Odborná publikační činnost
• Is the European Union an International Actor in the Making? The Neighbourhood

Policy as a Capability Test (editorial). European Political Economy Review, Vol. 5,
No. 7, s. 3–8.

• Does the Test of the ENP Fill the Capability-Expectations Gap in the EU’s Exter-
nal Relations? (závěr). European Political Economy Review, Vol. 5, No. 7,
s. 227–230 (spoluautorka Laure Delcour).

• Can the Discourse on „Soft Power“ Help the EU to Bridge its Capability-Expec-
tations Gap? European Political Economy Review, Vol. 5, No. 7, s. 195–226.

• Old wine in new programmes. From the EU Eastern enlargement to the ENP. Ost-
europa, Vol. 57, No. 2–3, s. 105–116.

• Transnational Relations and Foreign Policies. The Interactions between Non-State
and State Actors in the German Assistance to Central Europe (Political Foundati-
ons in Poland and the Program Transform in Estonia). In: Le Gloannec, Anne-Ma-
rie (ed.): Non-State Actors in International Relations: The Case of Germany. Man-
chester: Manchester University Press, s. 70–94 (spoluautorka Dorota Dakowska).

• Is a soft method of coordination best adapted to the context of the EU’s neigh-
bourhood? In: Cremona, M.–Meloni, G. (eds.): EUI Working Papers, Law 2007/2.
San Domenico di Fiesole: European Universite Institute 2007, s. 113–128.

• Policy adaptation from the enlargement to the Neighbourhood Policy: A Way to Im-
prove EU’s External Capabilities? Politique européenne, 22/2007, s. 55–80.

• Checking the Czech Role in the European Neighbourhood / Úloha České republi-
ky v evropském sousedství. Analyses from the Czech republic/Analýzy z České re-
publiky. Praha: Friedrich-Ebert-Stiftung 2007 (spoluautor Petr Kratochvíl).

• Postavení nových členských států v evropské politice sousedství. Mezinárodní poli-
tika, 2007/4, s. 10–13.

• Francie vstupuje do volebního roku. Mezinárodní politika, 2007/1, s. 31–33 (spo-
luautorka Eliška Tomalová).

• Francouzský obchod a investice ve střední a východní Evropě. Mezinárodní politi-
ka, 2007/6, s. 22–24.

• Schimmelfennig, F.–Egert, S.–Knobel, H.: International Socialization in Europe.
European Organizations, Political Conditionality and Democratic Change. Recen-
ze. EUSA Review, Vol. 20, No. 2, s. 20.
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Příspěvky na konferencích a seminářích
• Analyse der Anreize und Ziele der Europäischen Nachbarschaftspolitik. Runder

Tisch 3: Drittstaaten, příspěvek na konferenci Handlungsoptionen der Europäis-
chen Nachbarschaftspolitik – Perspektiven ihrer Ausgestaltung für Osteuropa, or-
ganizováno Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde (DGO) and the Gesells-
chaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), GTZ-Haus Berlin, 12. 2. 2007.

• Vystoupení na semináři The Czech Republic and the European Union, MBA Emo-
ry Univ. (USA), Praha, 28. 3. 2007.

• Účast na kulatém stolu European and global perspectives on 1989: Which are key
questions for comparative projects, interdisciplinary research and career develop-
ment awards?, Research Network 1989, Wissenschaftszentrum Berlin (WZB),
12. 4. 2007.

• Experimentalist governance’ in EU’s external relations: The cases of enlargement
and of the European Neighbourhood Policy, Skype prezentace pro konferenci EU
Governance: Towards a New Architecture?, organizovali C. Sabel (Columbia
Univ.) and J. Zeitlin (Univ. of Madison), University of Madison (Wisconsin, USA),
21. 4. 2007.

• Moderace panelu k Evropské ústavní smlouvě, konference VŠE pro mladé badate-
le v oblasti mezinárodních vztahů, 31. 5. 2007.

• Twinning Projects: Analysing the Experience of „Old“ EU Member States and
Evaluating the Benefits of Twinning Out for the „New“ EU Member States, pre-
zentováno na workshopu CONNEXu Institutional Dynamics and the Transforma-
tion of Executive Politics in Europe, Universitat Autonoma de Barcelona, 7.–9. 6.
2007 (prezentováno spoluautorkou Eliškou Tomalovou).

• Účast na panelu Three years of European Neighbourhood Policy: Growing Coope-
ration or Steady Decline?, XVII Economic Forum, Krynica-Zdroj (Polsko), 5.–8. 9.
2007.

• Experimentalist governance’ in EU’s external relations: The cases of enlargement
and of the European Neighbourhood Policy, prezentace na workshopu Experimen-
talist governance, organizovali C. Sabel (Columbia Univ.), J. Zeitlin (Univ of Ma-
dison) a O. de Schutter (Univ. Libre de Bruxelles), Fondation universitaire, Brusel,
25.–27. 10. 2007.

• Účast na panelu The integration and disintegration of Europe, konference The De-
bate goes on: Widening vs. Deepening – Europe between enlargements, Young Le-
aders Study Group on the Future of Europe, Brusel, 13.–18. 11. 2007.

• Czech think-tanks and NGOs dealing with European issues, Europeum, Praha,
3. 12. 2007.

• The Foreign Policy of the Czech Republic towards the Eastern Neighbours, work-
shop The Foreign Policies of the Visegrad Countries towards the Eastern Neigh-
bourhood – Areas and Options of Cooperation, Hungarian Institute of Internatio-
nal Affairs, Budapešť, 7.–8. 12. 2007.

85



Výzkumné projekty
• Evropská integrace a zájmy České republiky, grant Ministerstva školství, mládeže

a tělovýchovy ČR.
• The Foreign Policies of the Visegrad Countries towards the Eastern Neighbourho-

od – Areas and Options of Cooperation, projekt Visegrádského fondu.

Organizační činnost
• Příprava konference Twinning projects: Analysing the experience of „old“ Member

states and evaluating the benefits of Twinning out for the new member states, Pra-
ha, 15. 3. 2007.

• Příprava konference The European Neighbourhood Policy Plus Strategy: Percepti-
ons and Perspectives, Praha, 17.–18. 4. 2007.

Publicistika a vystoupení v médiích
• Strategie noch ausbaufähig. In Prag fand eine Konferenz über die Europäische Na-

chbarschaftspolitik statt. Prager Zeitung, 26. 4. 2007, s. 2.

Pedagogická činnost
• Kurz Introduction – l’analyse des politiques européennes, zimní semestr

2006/2007, Fakulta sociálních věd UK, Praha.
• Kurz Les politiques extérieures de l’Union européenne, letní semestr 2006/2007,

Fakulta sociálních věd UK, Praha.

Další odborná činnost
• Posudek pro časopis European Political Economy Review (článek Committee Go-

vernance after the Enlargement of the EU – The Case of an OMC Committee).
• Posudky na osm článků pro zvláštní číslo časopisu The European Political Econo-

my Review o European Neighbourhood Policy. 

JUDr. Miroslav TŮMA

Odborná publikační činnost
• Dočkáme se militarizace vesmíru a je takový případný vývoj žádoucí? Mezinárod-

ní politika, 2007/10, s. 28–30. 
• Ondřej, J.: Odzbrojení, prostředek zajištění mezinárodní bezpečnosti. Recenze.

Mezinárodní politika, 2007/1, s. 37.
• Překonávání důsledků studené války v některých oblastech obranné politiky Čes-

koslovenské a České republiky. Brno: Univerzita obrany 2007 (spoluatoři Josef Ja-
nošec a Josef Procházka).
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Mgr. Tomáš WEISS, M.A.

Příspěvky na konferencích a seminářích
• Organizace a moderátor panelu Transatlantičtí partneři, Irák a Afghánistán – ús-

pěch nebo prohra? na konferenci Nový atlanticismus ve střední a východní Evro-
pě?, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Praha, 26. 10. 2007.

• Panelista na konferenci Nurturing Atlanticists in Central Eastern Europe – a Ne-
glected Territory?, Bratislava, 6. 12. 2007.

Výzkumné projekty
• TTSRL – Transnational Terrorism, Security and the Rule of Law, projekt v rámci 6.

rámcového programu EU. 

Organizační činnost
• Příprava konference Evropský parlament – směrem k parlamentní demokracii

v EU?, Poslanecká sněmovna PČR, Praha, 9. 11. 2007.

Publicistika a vystoupení v médiích
• ČPU by ráda našla další využití pro zemní plyn. EurActiv.cz, 12. 12. 2007.
• TV Nova, Střepiny, téma Rozšíření schengenského prostoru, 16. 12. 2007.

Pedagogická činnost
• Kurz Vnitřní a vnější bezpečnostní politika Evropské unie, zimní semestr

2007/2008, Fakulta sociálních věd UK, Praha. 
• Kurz Seminář k aktualitám, zimní semestr 2007/2008, Fakulta sociálních věd UK,

Praha. 
• Kurz Mezinárodní a evropská bezpečnost – řádné i kombinované studium, zimní

semestr 2007/2008, Metropolitní univerzita, Praha.
• Přednáška pro Rozvojová politika Evropské unie, zimní semestr 2007/2008, Fakul-

ta sociálních věd UK, Praha. 
• Přednáška na téma Common Foreign and Security Policy, Fakulta humanitních stu-

dií UK a CERGE-EI, Praha, 31. 10. 2007.
• Přednáška na téma Rozšíření schengenského prostoru, Filozofická fakulta UK, Pra-

ha, 10. 12. 2007.
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