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HLAVNÍ BODY

Hlavní směry činnosti Ústavu mezinárodních vztahů směřovaly tak jako v minulých letech jak
k základnímu výzkumu hodnocenému podle akademických kritérií, tak i k aplikovanému
výzkumu a veřejným aktivitám oslovujícím české a evropské instituce (zejména Ministerstvo zahraničních věcí ČR) jakož i odbornou veřejnost. Ústav dokázal i přes výrazné finanční
a personání krácení vykázat vysokou výkonnost ve všech oblastech, přičemž veřejné aktivity
dokonce významně narostly. Nicméně úsporná opatření podvazují další vývoj výkonnosti zejména v oblasti výzkumu.

ZÁKLADNÍ VÝZKUM
• V rámci komplexního hodnocení výzkumu a vývoje, prováděného každoročně Radou vlády
pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), dosáhl ÚMV dvacetiprocentního nárůstu v počtu bodů oproti předchozímu referenčnímu období a efektivita výzkumu převyšuje o dvě třetiny celostátní průměr.
• Byl ukončen projekt Evropská integrace a zájmy ČR, poskytovaný Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy ČR, který od roku 2007 tvořil páteř základního výzkumu ÚMV. Projekt prohloubil bádání a odbornou diskusi v ČR a problematiku internacionalizoval. Výstupy,
16 monografií, 21 kapitol/vědeckých článků/studií/policypaperů, několikanásobně
překročily počet stanovený projektovou smlouvou.
• Pokračoval jeden projekt Grantové agentury ČR, tři další víceleté projekty byly zahájeny a jeden nový bude zahájen v roce 2012.
• Vědecké publikační výstupy zahrnují mimo jiné tři články v impaktovaných časopisech,
jedenáct článků v dalších recenzovaných časopisech a jedenáct monografií (např.
nakladatelství Routledge, Oxford University Press, Palgrave či Nomos). Oproti roku 2010
narostl počet citovaných děl a počet citací pracovníků ÚMV dle údajů v databázi Web
of Science o 28 %, respektive o 39 %.
• Ve spolupráci s Metropolitní univerzitou Praha zahájil ÚMV pátý ročník programu doktorského studia v oboru mezinárodní vztahy a evropská studia a druhý ročník tohoto programu v angličtině. Ve studiu je zapsáno 27 studentek a studentů. Vybraní výzkumní pracovníci a pracovnice ÚMV současně působí jako školitelé třinácti Ph.D. studentů. Počet zájemců o studium trojnásobně převyšoval kapacitu.
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APLIKOVANÝ VÝZKUM
• Ústav mezinárodních vztahů uskutečňoval aplikovaný výzkum pro potřeby české zahraniční politiky. Tradiční spolupráce s Ministerstvem zahraničních věcí ČR (MZV) ve formě zpracovávání policy paperů (jichž bylo vypracováno pět) byla částečně nahrazena vytvářením rozsáhlejších operativních či strategických studií, jejichž výsledkem jsou
utajované výzkumné zprávy. Rovněž pokračovala spolupráce na pravidelných kulatých
stolech k české zahraniční politice a na konzultacích k vybraným otázkám.
• V oblasti aplikovaného výzkumu v roce 2011 ÚMV realizoval čtyři projekty v grantovém programu MZV. Podařilo se samostatně získat čtyři projekty od Technologické
agentury ČR a jeden projekt společně s Asociací pro mezinárodní otázky.
• Vzniklo Centrum mezinárodní bezpečnosti, jeho členové zaznamenali přes 20 mediálních výstupů a moderovali celkem devět akcí v ÚMV.
• Vyšla pravidelná ročenka české zahraniční politiky.

VEŘEJNÉ AKTIVITY
• Počet konferencí a seminářů dosáhl rekordních 65, tedy o 44 % více oproti předcházejícímu roku (45 akcí). Zúčastnilo se jich téměř 2900 osob. Mezi nejvýznamnější setkání patřilo III. mezinárodní sympozium „Česká zahraniční politika“, „On the Road to EU Enlargement“ (společně se Zastoupením Evropské komise v ČR), „The Prague Agenda – the Way
Forward” (s MZV), česko-francouzské fórum mladých diplomatů (s MZV a velvyslanectvím
Francie), kolokvium českých a britských novinářů (s MZV) či pravidelná červnová česko-francouzská konference, věnovaná tentokrát Rusku.
• Na konferencích vystoupila řada světově známých expertů jako např. Ian Anthony, Ansgar
Belke, Olga Butorina, Mark Fitzpatrick, Irina Kobrinskaya, Michael Leigh, Christian Lequesne, August Pradetto, Jacques Rupnik, Gary Samore, Dmitry Trenin, Kenneth R. Weinstein a mnoho dalších. Z řad českých politiků na akcích ÚMV vystoupili např. Štefan Füle,
Petr Pithart, Libor Rouček, Luděk Sefzig nebo Karel Schwarzenberg.
• K tradičním sponzorům patří ČSOB a Hyundai.
• Byly rovněž spuštěny nové internetové stránky časopisu Mezinárodní vztahy nabízející autorům i čtenářům řadu užitečných funkcí.
• Nakladatelství ÚMV pokračovalo ve vydávání tří časopisů, Mezinárodní politika, Mezinárodní vztahy a Perspectives (18 čísel, 18 800 kusů). Mimo časopisů vydalo deset knih
a brožur (celkový náklad 2880).
• V knihovně mírně poklesl počet uživatelů, počet návštěv ve studovně a počet externích
výpůjček. Naopak rostl zájem o zpřístupňované elektronické zdroje a počet dotazů v online katalogu knihovny na 7027 dotazů každý den, což je roční nárůst o více
než 18 %.
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• Pokračovala katalogizace starého fondu. Bylo zpracováno 2493 titulů z padesátých a šedesátých let, což představuje roční nárůst o 76 %. Ke konci roku obsahovala databáze knihovny 70 737 záznamů.
• Téměř čtyři pětiny přírůstků knihovního fondu pochází z výměny a darů.

FINANCE A PERSONALISTIKA
• Hospodaření ústavu skončilo ziskem 913 tis. Kč. Výnosy dosáhly 32 450 tis. Kč. Tvořily
je především veřejné finanční prostředky z rozpočtové kapitoly MZV ČR – příspěvek na výzkumný záměr (15 766 tis. Kč) a příspěvek MZV na provoz (9 721 tis. Kč). Dále pak
veřejné prostředky Národního programu výzkumu II (1488 tis. Kč), výnosy z prodeje publikací (629 tis. Kč.), granty Grantové agentury ČR a prostředky ze zahraničí (VW Stiftung
a Nadace Anny Lindh) a finanční prostředky získané další a jinou činností.
• Největší podíl z celkových nákladů tvořily mzdové náklady a s tím související zákonné sociální náklady. Nezanedbatelný podíl na celkových nákladech představují rovněž náklady vynaložené na služby, především tisk časopisů a publikací.
• V ÚMV působilo 34 zaměstnanců. Ve srovnání s rokem 2010 došlo k poklesu o čtyři zaměstnance. ÚMV rovněž spolupracoval s 90 externisty. Na činnosti ÚMV se dále podílelo
43 stážistů a tři interní doktorandi.
• Dva výzkumní pracovníci získali titul Ph.D., jeden získal titul docent.
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I. VÝZKUM

Základní výzkum v Ústavu mezinárodních vztahů se soustředil na hledání obecných a teoretických poznatků, které jsou posléze uplatnitelné ve výzkumu aplikovaném či v oblasti policy poradenství. Kromě institucionální podpory dlouhodobého rozvoje výzkumné instituce jsou hlavním pilířem výzkumu ÚMV výzkumné
projekty. V roce 2011 byl ukončen unikátní projekt Evropská integrace a zájmy
ČR, poskytovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT)
v rámci Národního programu výzkumu II, který od roku 2007 tvořil páteř základního výzkumu ÚMV. Projekt Evropská integrace a zájmy ČR jednoznačně
prohloubil bádání a odbornou diskusi v ČR a v mnoha ohledech danou problematiku také internacionalizoval. Z hlediska srovnání vynaložených prostředků a výstupů ho lze považovat ze velmi efektivní. Projektové publikace (16 monografií,
21 kapitol/vědeckých článků/studií/policy paperů) několikanásobně překročily
počet stanovený projektovou smlouvou. Po skončení projektu projektu NPVII se
stala nejdůležitějším donorem Grantová agentura ČR (GA ČR). V roce 2011 ÚMV
pokračoval v realizaci jednoho projektu GA ČR, zahájil tři další víceleté projekty a zároveň získal podporu pro realizaci dalšího projektu, který bude spuštěn v roce 2012. V oblasti aplikovaného výzkumu v roce 2011 ÚMV realizoval
čtyři projekty v otevřené soutěži dobíhajícího grantového programu MZV, ovšem hlavním úspěchem především je, že se ÚMV podařilo na následující roky
získat čtyři projekty od agentury TA ČR v rámci programu OMEGA a na dalším projektu se podílet jako spoluřešitel (spolu s Asociací pro mezinárodní otázky).
V rámci komplexního hodnocení výzkumu a vývoje, prováděného každoročně Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), dosáhl ÚMV dvacetiprocentního nárůstu v počtu bodů oproti předchozímu referenčnímu období
a efektivita výzkumu (poměr prostředků vynaložených na získání jednoho bodu)
převyšuje o plných 65 % (!) celostátní efektivitu.
Nadto se výzkumní pracovníci podíleli na vzniku jedenácti monografií, přičemž
některé z nich byly vydány i v tak v prestižních nakladatelstvích, jako jsou např.
Routledge, Oxford University Press, Palgrave či Nomos. Tyto výsledky přispívají k naplňování výzkumného záměru ÚMV (MZV4854605401 Česká republika v mezinárodní politice, 2005–2011).
Oproti roku 2010 narostl počet citovaných děl a počet citací pracovníků ÚMV
dle údajů v databázi Web of Science o 28 %, respektive o 39 %.
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Dva výzkumní pracovníci získali v roce 2011 titul Ph.D., jeden výzkumný
pracovník získal titul docent.
V roce 2011 pokračovala a prohlubovala se kvalitní a komplexní spolupráce s Ministerstvem zahraničních věcí ČR (MZV). Tradiční spolupráce ve formě
zpracovávání policy paperů (jichž bylo v roce 2011 vypracováno a prezentováno
pět) byla částečně nahrazena vytvářením rozsáhlejších operativních či strategických studií, jejichž výsledkem jsou utajované výzkumné zprávy. Pokračovala
unikátní spolupráce při pořádání pravidelných kulatých stolů k české zahraniční politice, jichž se účastní zástupci MZV, experti politických stran a výzkumní pracovníci ÚMV. Dále pokračovaly konzultace k otázkám financování výzkumu
v oblasti mezinárodních vztahů a v otázkách výzkumných potřeb MZV v oblasti zahraniční politiky a konzultace při přípravě nové koncepce české zahraniční politiky.
V roce 2011 docházelo ke zintenzivňování spolupráce v rámci postgraduálního studia, které ÚMV akreditoval společně s Metropolitní univerzitou Praha.
Z celkového počtu 27 studentů a studentek studuje šestnáct v prezenční formě a jedenáct ve formě kombinované. V roce 2011 působili tři studenti/ky přímo v ÚMV
a podíleli se významně na jeho výzkumných a publikačních aktivitách. Vybraní výzkumní pracovníci a pracovnice ÚMV současně působí jako školitelé třinácti
Ph.D. studentů.
Výzkumné oddělení ÚMV tak v roce 2011 plnilo své poslání jak v oblasti základního a aplikovaného výzkumu, tak i v oblasti „policy“ poradenství a edukace.

ZÁKLADNÍ VÝZKUM
Základní výzkum ÚMV se soustředil na hledání obecných a teoretických poznatků,
které jsou posléze uplatnitelné ve výzkumu aplikovaném či v oblasti „policy“ poradenství. Kromě institucionální podpory dlouhodobého rozvoje výzkumné instituce
jsou hlavním pilířem výzkumu ÚMV výzkumné projekty.

Národní program výzkumu II
Po dobu více než pěti let – od roku 2006 do poloviny roku 2011 – byl největším
projektem, řešeným ÚMV, projekt „Evropská integrace a zájmy České republiky“ v rámci Národního programu výzkumu II (NPVII), který poskytovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Celkové prostředky za dobu trvání projektu činily 15 815 tis. Kč, z toho bylo v roce 2011 čerpáno 1488 tis. Kč. V roce
2011 se projekt dostal do své závěrečné fáze a konkrétně se ve svém posledním půlroce trvání zaměřil na výzkum spojený s naplňováním posledního dílčího cíle (DC
5 – Doporučení celkové integrační strategie ČR založené na syntéze DC 1-4). Řešitelský tým začal na tomto DC pracovat již v roce 2010. Finální etapa celého vý-
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zkumného projektu byla založena na dvou aktivitách. První aktivitu představovala
syntéza poznatků získaných v rámci prvních čtyř DC, ve kterých řešitelský tým nejprve formuloval klíčové teoretické a metodologické postupy, jež poté následně aplikoval ve třech oblastech při analýzách vnitřního vývoje EU, vztahů ČR k členským
státům a analýze vnějších vztahů EU.
V roce 2010 řešitelský tým představil syntetizující studii, jež stavěla na v rámci
projektu formulovaném konceptuálním uchopení národního zájmu. Syntéza se v roce 2011 hlouběji zabývala konceptem politiky nezájmu, který představuje jeden
z hlavních výsledků celého projektu. V rámci této syntézy se hlavní řešitel projektu zaměřil na koncepční východiska formování veřejných zájmů. Jeho extenzivní
výzkum ukázal, že problém všeobecného nezájmu do značné míry tkví v ČR dominujícím neoliberálním pohledu na svět. Studie Petra Druláka dále v rámci kritické reflexe naznačuje možnosti řešení prostřednictvím reinterpretace klíčových kategorií západní společnosti – svobody, rovnosti, bratrství, demokracie a trhu. Výsledná syntéza není pouze jedním z hlavních závěrů projektu, ale má ambici rozpoutat celospolečenskou diskusi v období politické i ekonomické krize.
Součástí diskuse o syntéze se stala také kritická reflexe klíčových konceptů, jež
byly v rámci projektu aplikovány. V závěrečné fázi tato reflexe vyústila do studie
o alternativní konceptualizaci, skrze kterou lze nahlížet na české zahraničněpolitické zájmy. Výsledná studie představila inovovaný rámec tradiční teorie rolí a byla
odeslána do impaktovaného časopisu.
Druhou aktivitu finální fáze představovala snaha přenést výsledky konceptuálně
a metodologicky informovaného výzkumu do podoby doporučení pro české politické a administrativní aktéry. V posledním půlroce projektu byla dotažena monografie, která sdružuje analýzy mající formu policy paperů. V návaznosti na přímou
spolupráci s MZV, se kterým ÚMV připravoval velkou mezinárodní konferenci týkající se širší oblasti problematiky nešíření jaderných zbraní a technologii, tým vypracoval policy paper analyzující možnosti ČR v této oblasti. Samotná konference
šla zcela mimo rámec tohoto projektu. Jedním z vyznění akce však byla identifikace nekoncepční politiky ČR v této oblasti. Zmíněný policy paper tak ilustrací českých možností a zájmů do projektu zcela zapadl.
Významnou součástí poslední fáze představovalo další uplatňování výsledků výzkumu ze druhé fáze. Vedle již zmíněné syntetizující monografie tým vytvořil jednu monografii a sedm studií, které byly odeslány do impaktovaných či recenzovaných časopisů.
Z pohledu veřejných akcí v samém závěru projektu ÚMV uspořádal mezinárodní konferenci „Searching for Economic National Interest“, která nabídla debatu
mezi předními českými a zahraničními ekonomy. Hlavní náplní byla problematika
českého zájmu ve vztahu k euru a obecná diskuse o způsobu formulování národních
ekonomických zájmů v evropském a globálním kontextu.
Z celkového pohledu představuje projekt „Evropská integrace a zájmy České republiky“ bezprecedentní komplexní pokus o analýzu formování českých národních
zájmů. V první fázi řešitelský tým představil nové vědecké postupy pro analýzu
postavení a identifikaci zájmů členských států. Hlavní výsledky této fáze předsta-
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vují monografie zabývající se metateoriemi mezinárodních vztahů, kvalitativními
metodologiemi v politologii a mezinárodních vztazích a studie a monografie, ve
kterých došlo k jasnému vymezení konceptualizace národního zájmu, o kterou se
opíraly další fáze výzkumu. Ve druhé fázi řešitelský tým systematicky aplikoval
konceptuální rámec vytvořený ve fázi první. Tento výzkum ve vytyčených oblastech vnitřního fungování EU, vztahů mezi členskými státy a vnějších vztahů EU vyústil v publikace čtyř monografií představujících celkem 41 kapitol. V rámci druhé
fáze také byly uspořádány dvě velké konference, které nabídly kritickou reflexi
aplikovaných konceptů. V poslední fázi pak autorský tým pracoval na syntéze poznatků a převedení poznatků do formy doporučení českým politickým a byrokratickým aktérům. Aktivity vytvářené v rámci této fáze s koncem projektu nekončí,
ale pokračují dál jako součást mise ÚMV.
Vedle zmíněných publikačních aktivit řešitelský tým efektivně uplatňoval výsledky výzkumů v rámci akademicky relevantních publikací a prezentoval je na
mnoha domácích i zahraničních konferencích. V rámci dalších publikačních aktivit
řešitelský tým také reflektoval významné zahraničněpolitické události daného období, jakou bylo např. české předsednictví v Radě EU.
Projekt „Evropská integrace a zájmy České republiky“ jednoznačně prohloubil
bádání a odborné diskuse v ČR a v mnoha ohledech danou problematiku také internacionalizoval. Z hlediska srovnání vynaložených prostředků a výstupů ho lze
považovat ze velmi efektivní. Projektové publikace (16 monografií, 21 kapitol/vědeckých článků/studií/policy paperů) několikanásobně překročily počet stanovený
projektovou smlouvou.

Projekty Grantové agentury České republiky
Na úrovni základního výzkumu se v roce 2011 po skončení projektu NPVII stala
nejdůležitějším donorem Grantová agentura ČR (GA ČR). V roce 2011 ÚMV pokračoval v realizaci jednoho projektu GA ČR, zahájil tři další víceleté projekty a zároveň získal podporu pro realizaci dalšího projektu, který bude spuštěn
v roce 2012.
Z pokračujících projektů proběhla závěrečná fáze postdoktorského projektu Věry Veselé s názvem Islámská fundamentalistická hnutí v Afghánistánu a Střední Asii
– mezi politickou ideologií a praxí. Jeho cíli byla identifikace společných rysů islámských fundamentalistických hnutí v Afghánistánu a Střední Asii a teoretické
zhodnocení politické strategie založené na prosazování univerzalistické ideologie a
využití vazeb na nadnárodní sítě v současném mezinárodním systému. Řešitelka
grantu mimo jiné realizovala výzkumné cesty do Afghánistánu, Tádžikistánu, Uzbekistánu a Kyrgyzstánu a výsledky svého výzkumu prezentovala na přednáškách
a konferencích ve Velké Británii. V rámci projektu také publikovala dvě kapitoly
v monografiích publikovaných kvalitními zahraničními nakladatelstvími.
Největším projektem, zahájeným v roce 2011, byl kolektivní projekt Bezpečnostní multilateralismus jako instituce: teoretizace a implikace pro střední a východní
Evropu, jehož řešitelem je Michal Kořan, spoluřešiteli pak Vladimír Handl, Nikola
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Hynek, Vít Střítecký a Jan Eichler. V prvním roce řešení, tedy v roce 2011, byly celkově čerpány prostředky ve výši 687 tis. Kč. Řešitelský tým si stanovil za hlavní cíl
vytvořit konceptuální a teoretický rámec projektu, ale oproti původním očekáváním
se podařilo pokročit také s reflexí v konkrétních oblastech (zaměření na transatlantické vztahy a jejich dopady na bezpečností multilateralismus v Evropě). Výsledky
výzkumu v podobě řady odborných článků (celkem osm) byly přijaty k publikaci
v prestižním impaktovém časopise Osteuropa. V roce 2011 tedy tým pracoval převážně na přípravě těchto odborných článků (sběr dat pomocí rozhovorů, výzkum dokumentů). Vedle toho byly dosavadní výsledky projektu prezentovány v rámci společného panelu řešitelské týmu a dalších spolupracovníků na mezinárodní konferenci WISC (World International Studies Conmmittee) v Portu (17.–20. 8.). Dalším výsledkem projektu za tento rok je připravovaná monografie Jana Eichlera Bezpečností kultura USA, EU a ČR, přijatá k publikaci v nakladatelství Karolinum.
V roce 2011 byl zahájen dvouletý grant udělený GA ČR nazvaný Evropská unie
a římskokatolická církev: „politická teologie“ evropské integrace (GAP408/11/2176).
Tento výzkumný projekt se zabývá vztahem mezi římskokatolickou církví a institucemi Evropské unie, přičemž se zaměřuje především na otázku vztahu široce pojímaných ideologií a institucionálních struktur. V prvním roce projektu se výzkum zaměřoval především na teoretické aspekty zkoumané problematiky, ale do určité míry již
i na analýzu klíčových katolických dokumentů, které se integračnímu procesu věnují. Výsledky první fáze projektu byly též prezentovány na několika konferencích
(ECPR Reykjavík, WISC Porto) a v současné době jsou připraveny k publikování
a jsou též předmětem recenzního řízení. Hlavním řešitelem projektu je Petr Kratochvíl a dalším členem výzkumného týmu Tomáš Doležal.
V lednu 2011 bylo dále započato řešení postdoktorského grantu GA ČR s názvem
Evropeizace postkomunistických členů EU po vstupu – případ environmentální politiky (řešitelem je Mats Braun). Cílem jeho projektu je vysvětlit evropeizaci postkomunistických členských států po vstupu do EU a zjistit, do jaké míry se nové členské státy staly tvůrci evropských norem a do jaké míry pouze jejich příjemci. Podle
plánu je první rok řešení výzkumného projektu věnován zejména formulaci teoretických předpokladů, empirickým studiím a desítkám rozhovorů s dotčenými osobami
v ČR a v zahraničí. Na Českou republiku byla dále rozpracována případová studie,
která je nyní připravena k publikaci. Případová studie zároveň slouží také jako výchozí bod pro komparativní studii s dalšími vybranými státy, jež vyjde jako monografie v prestižním nakladatelství Ashgate Publishing. Navíc byly první výsledky
z české případové studie prezentovány na konferenci ECPR v Reykjavíku.
Již v roce 2011 bylo patrné, že i rok 2012 naváže na zvýšené úsilí výzkumných
pracovníků v rámci získávání a realizace výzkumných projektů. Ve značné konkurenci návrhů GA ČR získal pro léta 2012–2014 tříletý postdoktorský grant Vít Beneš s názvem Česká politika v EU ve světle teorie rolí.
Největší význam však v letech 2012–2013 bude hrát v činnosti ÚMV projekt ze
strukturálních fondů EU v rámci operačního programu Vzděláním ke konkurenceschopnosti (OPVK), jehož se ÚMV zúčastní jako partner konsorcia českých univerzit a neziskového a soukromého sektoru. V projektu RESAREAS – Síť spolupráce
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při výzkumu mimoevropských oblastí bude ÚMV mimo jiné garantovat činnost teoreticko-metodologické pracovní skupiny za účelem zvyšování kvality českého výzkumu Afriky, Asie, Latinské Ameriky a v oblasti globálního rozvoje.

APLIKOVANÝ VÝZKUM
Projekty Ministerstva zahraničních věcí ČR
V roce 2011 byla dokončena transformace systému podpory výzkumu a vývoje,
která mimo jiné přinesla vznik specializované agentury – Technologické agentury
ČR (TA ČR) – která nově administruje podporu aplikovaného výzkumu, jenž byl
v původním systému poskytován jednotlivými resorty. V roce 2011 ÚMV realizoval čtyři projekty v otevřené soutěži dobíhajícího grantového programu MZV,
ovšem hlavním úspěchem především je, že se ÚMV podařilo na následující roky
získat další čtyři projekty od agentury TA ČR v rámci programu OMEGA a na
dalším projektu se podílet jako spoluřešitel (spolu s Asociací pro mezinárodní otázky). Celkově lze říci, že se rok 2011 nesl ve znamení zvýšené aktivity výzkumných
pracovníků právě na poli aplikovaného výzkumu.
V roce 2011 Ondřej Ditrych dokončoval řešení projektu Britská zahraniční politika: Aktéři, témata, průniky s českou zahraniční politikou, který trval od května
2010 do srpna 2011 a jeho cílem bylo vypracovat hloubkovou analýzu současné
britské zahraniční politiky s přihlédnutím k prioritám zahraniční politiky české.
V rámci 1. kola standardních vědeckých projektů MZV pro rok 2011 realizoval Filip Tesař projekt Jak rozvíjet vztahy mezi ČR a zeměmi západního Balkánu?
Projekt definoval výhody a nevýhody České republiky vůči tomuto regionu jako celku i jeho jednotlivým zemím a navrhl systém podpory rozvoje vzájemných vztahů.
V rámci 2. kola vědeckých projektů byl pod vedením Víta Stříteckého realizován grant Zapojení ČR do evropské bezpečnostní politiky, který sledoval analýzu
fungování EDA a procesů vytváření společného trhu s obranným materiálem
(EDEM) s důrazem na odhad budoucího směřování těchto procesů a zhodnocení
dosavadního českého zapojení do průmyslových, výzkumných a vývojových aktivit v rámci evropské bezpečnostní politiky. Projekt byl zakončen utajovanou výzkumnou zprávou, která obsahovala i doporučení vycházející z provedené analýzy.
Společně s Asociací pro mezinárodní otázky pak také ÚMV zastoupený Miroslavem Nožinou realizoval grant Nový strategický přístup USA k Barmě – implikace pro Evropskou unii a Českou republiku. Cíle vedly od evaluace aktuální politické a ekonomické situace v Barmě až po doporučení ohledně možných kroků a nástrojů české diplomacie ovlivnit debatu v EU k „barmské otázce“ v kontextu změn
v dynamice strategického přístupu USA.
V souladu se svým posláním rovněž ÚMV vypracovává operativní a strategické analýzy na základě přímého zadání MZV, přičemž v roce 2011 byly realizovány tři analýzy tohoto typu. Tým pod vedením Michala Kořana (dále Nikola Hynek, Ondřej Slačálek, Marek Čejka, Šárka Moravcová, Lukáš Tichý) zpracoval roz-
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sáhlou a dosud bezprecedentní studii, analyzující Zapojení České republiky do
mezinárodních organizací z hlediska efektivity, jejímž výsledkem byla utajovaná
výzkumná zpráva. Taktéž Mats Braun vypracoval utajovanou výzkumnou zprávu
jako výsledek operativní Analýzy opatření k racionalizaci švédské zahraniční politiky. Výzkumná zpráva přinesla přehled a analýzu účinnosti strategických, koncepčních a operativních kroků k racionalizaci zahraniční služby Švédska. Na základě analýzy jsou v závěrečné části zprávy prezentována doporučení pro českou
státní správu, konkrétně pro MZV České republiky.
Společné zadání Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ministerstva obrany ČR
plnili Nikola Hynek a Jan Eichler při zpracování strategické analýzy Zapojení do
poválečné rekonstrukce Afghánistánu a jeho budoucí možnosti, vypracování studie
bylo zakončeno meziresortním vystoupením a prezentací materiálu. Výzkumní pracovníci se dále zapojili do zpracování analytických studií mimo přímý vztah
k MZV. Nikola Hynek spolu s Ondřejem Ditrychem vytvořili na základě žádosti
velvyslance Spojených států amerických v Praze Normana Eisena policy paper Future Perspectives of U.S.–Czech Relations.
Ústav mezinárodních vztahů se podílel na nezávislé evaluaci zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. Evaluační tým vedený Ondřejem Horkým
vyhrál výběrové řízení na vyhodnocení programu vládních stipendií pro studenty z rozvojových zemí, jehož doporučení budou zapracována v nové koncepci
stipendijního programu. ÚMV se také zúčastnil kulatých stolů MZV k programům zahraniční rozvojové spolupráce s prioritními zeměmi a setkání akademické obce a diplomatické služby k otázkám zahraniční politiky v oblasti subsaharské Afriky.

Zahraniční projekty
Vít Střítecký a Ondřej Ditrych vypracovali recenzovaný policy paper na základě vítězného návrhu projektu Evropského parlamentu Missile Defence in Europe: Strategic, Political, and Industrial Implications. Ze zahraničních grantů lze vyzdvihnout skutečnost, že se ÚMV stal na období 2011–2014 koordinátorem strategického projektu Mezinárodního visegrádského fondu s názvem The Visegrad group in
the Post-Lisbon EU: Getting Closer to Move Further. Projekt koordinuje Michal
Kořan a na jeho realizaci dále spolupracuje s polským Ústavem pro mezinárodní záležitosti, s maďarským Ústavem pro mezinárodní záležitosti a s Výzkumným centrem Slovenské společnosti pro zahraniční politiku. Cílem projektu je, za účasti široké sítě analytiků z visegrádských zemí, zkoumat možnosti a limity visegrádské
spolupráce ve čtyřech následujících oblastech postlisabonské EU: ekonomika, klima a energie, vnější vztahy a governance EU. Ondřej Ditrych vypracoval a prezentoval policy paper k německé evropské politice na základě zadání Německého institutu pro mezinárodní a bezpečnostní otázky.
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Granty Technologické agentury České republiky
Největší výzvou roku 2011 pro ÚMV bylo adaptovat se na změnu v systému poskytování podpory aplikovaného výzkumu (viz výše). Při prvním kole veřejné
soutěže vyhlášené TA ČR v programu OMEGA se podařilo ÚMV získat čtyři
projekty s celkovým rozpočtem téměř 3,5 milionu Kč pro první rok řešení. Konkrétně se jedná o dvouleté granty na témata Navržení systému průběžného vyhodnocování účelnosti a efektivity členství a působení ČR v mezinárodních organizacích týmu pod vedením Michala Kořana (dalšími členy týmu budou Veronika Bílková, Nikola Hynek a Šárka Moravcová), Ekonomické vládnutí v eurozóně: scénáře dalšího vývoje a implikace pro ČR Víta Beneše a Matse Brauna a také projekt Politická a ekonomická expanze Číny do Evropy týmu pod vedením Rudolfa Fürsta.
Filip Tesař získal jednoletý grant Ekonomická diplomacie na Balkáně. Spolu s Asociací pro mezinárodní otázky, která je hlavní řešitelskou organizací, se ÚMV v osobě Michala Kořana rovněž zapojí do řešení projektu TA ČR – Analýza efektivity
české zahraniční politiky. Na konci roku 2011 pak probíhaly přípravy na podávání
přihlášek v rámci veřejných zakázek v programu TA ČR BETA.

Interní projekty ÚMV
Centrum bezpečnosti Ústavu mezinárodních vztahů
V zájmu o posílení týmové a tematicky zacílené práce vzniklo na konci roku 2010
Centrum mezinárodní bezpečnosti (dále CMB) a v roce 2011 vstoupilo do reálného
fungování. Slavnostní zahájení fungování CMB proběhlo v Černínském paláci 12.
1. 2011 a zahájení se zúčastnil první náměstek MZV Jiří Schneider a první náměstek MO Jiří Šedivý. Garant fungování a výzkumné koncepce CMB Nikola Hynek
v rámci tohoto zahájení představil koncepci CMB a jeho cíle. Za první rok fungování lze říci, že se CMB stalo platnou součástí identity ÚMV. Všichni jeho členové
se podílejí na řešení výše popsaného standardního grantového projektu GA ČR
s názvem Bezpečnostní multilateralismus jako instituce: teoretizace a implikace pro
střední a východní Evropu. Členové CMB získali zadání na vytvoření studie o strategických a průmyslových dopadech projektu evropské protiraketové obrany pro
Evropský parlament (Nikola Hynek, Vít Střítecký, Ondřej Ditrych), dva granty od
MZV na vypracování expertních studií (Nikola Hynek a Jan Eichler k Afghánistánu; Vít Střítecký k evropské bezpečnosti); vytvoření policy paperu zadaného americkým ambasadorem Normanem Eisenem a ředitelem ÚMV ke zlepšení bilaterálních vztahů mezi USA a ČR (Nikola Hynek a Ondřej Ditrych). Ve druhé polovině
roku 2011 tým členů CMB pod vedením Nikoly Hynka připravil a podal přihlášku
pro získání pětiletého grantu MŠMT – NÁVRAT na téma hybridizace bezpečnosti
(11 miliónů Kč); výsledek bude znám v únoru 2012. Významnou složkou činnosti
CMB je mediální a polemická činnost, pracovníci vypracovali anebo vystoupili ve
více jak 20 případech v digitálních a tištěných médiích a moderovali celkem devět
akcí ÚMV a ve většině případů se podíleli i na přípravě odborných podkladů.
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Každoroční analýzy české zahraniční politiky
Dalším interním projektem ÚMV bylo v roce 2011 pokračování zpracovávání každoročně publikovaných analytických monografických studií české zahraniční politiky. V červnu 2011 byla vydána publikace Česká zahraniční politika v roce 2010:
Analýza ÚMV. Pokračování v roce 2008 započaté série bezprostředně navazuje na
předchozí analýzy, a to jak po obsahové stránce, tak i ve struktuře jednotlivých příspěvků. Projekt tak umožňuje sledovat a srovnávat vývoj české zahraniční politiky
v jejím politickém zázemí, v prioritách, v provádění a implementace, stejně jako si
všímat vývoje působení jednotlivých aktérů a mediální reflexe české zahraniční politiky. Vzniklá publikace byla v červnu prezentována na půdě Senátu Parlamentu
ČR, za přítomnosti jeho místopředsedy Petra Pitharta a náměstka ministra zahraničních věcí Vladimíra Galušky. V říjnu 2011 započaly práce na analýze české zahraniční politiky za rok 2011, její výsledná podoba bude publikována v průběhu září 2012. Autorský tým koordinuje Michal Kořan a kniha bude představena na již
čtvrtém Mezinárodním sympoziu „Česká zahraniční politika“ na počátku listopadu
2012.

Grantová strategie ÚMV
V průběhu roku 2011 bylo realizováno naplňování Grantová strategie ÚMV, která
byla představena v listopadu 2010. Cílem strategie je definovat cíle a nástroje ÚMV
pro získávání grantů jako prostředku pro udržitelné financování výzkumu mezinárodních vztahů a jim spřízněných oborů na půdě ÚMV. Nedílnou součástí strategie
jsou pravidelně aktualizované dokumenty, které postihují její procedurální a obsahový rozměr. Za účelem naplňování grantové strategie byla nově definována role
zástupce vedoucího výzkumného oddělení (od října 2010 je jím Ondřej Horký), který je za grantovou strategii odpovědný.

DOKTORSKÉ STUDIUM – SPOLUPRÁCE
S METROPOLITNÍ UNIVERZITOU PRAHA
Dále se zintenzivňují aktivity v rámci postgraduálního studia, které ÚMV akreditoval společně s Metropolitní univerzitou Praha. Celkově v současnosti v doktorském
programu studuje dvacet sedm studentů a studentek, z nichž šestnáct v prezenční
formě a jedenáct ve formě kombinované. I v roce 2011 byl patrný rostoucí zájem
o doktorské studium. K přijímacímu řízení na akademický rok 2011/2012 se přihlásilo celkem 26 studentů (13 na MVES a 13 na IRES), přijato bylo 11 studentů,
zapsalo se jich 8 (AR 2011/2012.) Dvě studentky požádaly o odklad studia (nástup
v akademickém roce 2012/2013). Státní doktorské závěrečné zkoušky se konaly
v roce 2011 dvakrát (jaro/podzim), zkoušky absolvovalo 6 studentů, z toho 1 prospěl a 5 neprospělo. Lze předpokládat, že na jaře letošního roku (2012) první studentka ukončí studium Ph.D. obhajobou své disertační práce. Část doktorských studentů/studentek pracuje přímo v ÚMV a podílí se významně na jeho výzkumných
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a publikačních aktivitách (jmenovitě jde o Šárku Moravcovou, Lukáše Tichého
a Anetu Špeldovou). Všichni jmenovaní se zapojují do vybraných projektů v rámci
ÚMV. Vybraní výzkumní pracovníci a pracovnice ÚMV současně působí jako školitelé (Pavel Barša, Vít Beneš, Veronika Bílková, Petr Drulák, Jan Eichler, Nikola
Hynek, Michal Kořan, Petr Kratochvíl a Věra Veselá).

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU
Stejně jako v předchozích letech je hodnocení výsledků výzkumu ÚMV za rok
2011 rozděleno do čtyř kategorií – 1) kvantitativní zhodnocení počtu výsledků kvalifikovaných dle Metodiky Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) (viz Tabulku č. 1); 2) komplexní hodnocení RVVI pro rok 2011 (za léta 2006–2010); 3) vnitřní kritéria ÚMV; 4) sledování publikačních aktivit v databázi Web of Science a dle
informací z Google Scholar (viz Tabulku č. 2, resp. Tabulku č. 3).
1) Hlavním ukazatelem výsledků ÚMV zůstává pro rok 2011 Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje, uznávaných dle platné metodiky hodnocení výzkumu
RVVI. Výsledky roku 2011 odpovídají tomu, že se výzkumné oddělení připravovalo na posílení výzkumu v oblasti aplikovaného výzkumu, poprvé v historii
ÚMV byly tudíž v roce 2011 vydány čtyři utajované výzkumné zprávy. Dále
v roce 2011 započalo týmové řešení několika významných grantových projektů, jejichž výsledky budou publikovány až v roce 2012 (zde jde zejména o významnou sérii šesti impaktovaných článků v prestižním časopise Osteuropa, vydání několika monografií v nejprestižnějších světových vydavatelstvích a realizace dalších výzkumných zpráv s utajovaným obsahem). Rok 2011 tak představoval přechodné období, poznamenané započetím řešení nových grantů i adaptací na
posílení aplikované roviny výzkumu na ÚMV, které bude zúročeno v dalším období. Přesto výzkumní pracovníci publikovali v roce 2011 tři impaktované články
a devět článků v českých či zahraničních recenzovaných odborných časopisech.
Celkem výzkumní pracovníci ÚMV vytvořili sami či kolektivně třináct českých či
zahraničních odborných monografií a svými kapitolami se podíleli na dalších šesti českých či zahraničních odborných monografiích. Některé z těchto monografií byly vydány i v tak v prestižních nakladatelstvích, jako jsou např. Routledge,
Oxford University Press, Palgrave či Nomos (přehled konkrétních publikačních
výstupů je k dispozici v příloze této výroční zprávy Aktivity pracovníků Ústavu
mezinárodních vztahů v roce 2011, v částech nazvaných Odborná publikační činnost – výsledky hodnocené RVVI).
Tyto výsledky tedy přispívají k naplňování výzkumného záměru (MZV
485460401) či dalších konkrétních grantových projektů podporovaných dalšími poskytovateli.
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Tabulka č. 1: Výsledky ÚMV při naplňování výzkumného záměru
Druh výsledku

Počet výsledků

Stať v impaktovaném časopisu

3

Stať v českém/zahraničním recenzovaném časopisu

11
9/2/61)

Odborná kniha
Výzkumná zpráva obsahující utajované informace
1)

4

9 – české monografie, které byly vytvořeny jedním pracovníkem či týmem autorů
ÚMV, 2 – monografie, vytvořené výzkumnými pracovníky ÚMV, vydané v zahraničním nakladatelství; 6 – české či zahraniční monografie, na kterých se výzkumní pracovníci ÚMV podíleli jednou nebo více kapitolami.

2) Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje ÚMV rovněž probíhá i v rámci komplexního hodnocení prováděného RVVI (protože hodnocení nezahrnuje výsledky za
rok 2011, referenčním obdobím pro následující informace je rok 2010). V roce
2010 rada provedla osmé hodnocení výsledků výzkumu a vývoje, na základě Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro léta 2010 a 2011) schválené usnesením vlády č. 555 z 4.
8. 2010 a upravené usnesením vlády č. 340 z 11. 5. 2011. Hodnocením výsledků se
rozumí převedení výsledků všech výzkumných organizací na společnou numerickou škálu (tj. kvantifikace výsledků). Referenčním obdobím pro hodnocení 2011
byla léta 2006–2010. Za toto referenční období získal ÚMV (po korekci provedené RVVI) 3629,261 bodu (dle výsledků schválených RVVI na jejím zasedání
z 27. 1. 2012, viz www.vyzkum.cz). Tento údaj odpovídá téměř dvacetiprocentnímu nárůstu v počtu získaných bodů oproti hodnocení v roce 2010. Z porovnání výsledků hodnocení RVVI s prostředky vynakládanými na podporu výzkumu
a vývoje dále vyplývá, že efektivita výzkumu ÚMV o plných 65 % (!) převyšuje celostátní průměr: v období 2006–2010 vytvořil ÚMV každoročně v průměru
725,85 bodu. Prostředky, které ÚMV v roce 2010 získal ze státního rozpočtu na
podporu výzkumu, činily 18 328 tis. Kč. Za 1 milion Kč výzkumných prostředků ÚMV tedy vytvořilo 39,60 bodu (což odpovídá více než dvacetiprocentnímu
nárůstu efektivity oproti roku 2010). Naproti tomu v ČR v letech 2006–2010
vzniklo každoročně v průměru 595 153 body, přičemž institucionální a účelová
podpora výzkumu v roce 2009 činila 24 844 844 tis. Kč. V celostátním průměru
bylo tedy za 1 milion Kč vytvořeno 23,95 bodu (pozn.: vzhledem k tomu, že máme informaci pouze o počtu bodů vytvořených celkem v ČR v letech 2006–2010,
srovnáváme průměrný roční bodový výnos za období 2006–2010 s výdaji v roce
2011).
3) Na konci roku 2011 bylo provedeno vnitřní hodnocení výzkumných pracovníků dle krátkodobých (ročních) kritérií, která se soustředí na kvantifikaci
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odborné činnosti a na kvalitativní posouzení jedné jejich mimořádně zdařilé práce.
Dlouhodobá kritéria (tříletá) hodnotí to, jak jednotliví výzkumní pracovníci zvyšují svou kvalifikaci a celkovou odbornou úroveň a jakým způsobem plní své úkoly vzhledem k uskutečňování výzkumného záměru ÚMV. Splnění dlouhodobých
kritérií spočívá ve splnění alespoň dvou ze tří níže uvedených úkolů nebo v alespoň
dvojnásobném splnění kteréhokoli z těchto úkolů: článek v zahraničním imputovaném časopise; odborná monografie, vydaná u prestižního zahraničního nakladatelství, kdy je pracovník hlavní či jediný autor; zvýšení vědecké či vědecko-pedagogické kvalifikace, tj. dosažení hodnosti Ph.D., docentury nebo profesury. V roce
2011 bylo ukončeno tříleté hodnotící období u čtyř výzkumných pracovníků,
přičemž obě kritéria byla splněna u jednoho výzkumného pracovníka, jedno
kritérium u dvou pracovníků a žádné kritérium nesplnil jeden výzkumný pracovník. Plnění dlouhodobých kritérií projednala v listopadu 2011 Komise pro
pracovní záležitosti ÚMV.
4) Publikační aktivity výzkumných pracovníků jsou každoročně sledovány i prostřednictvím bibliografických záznamů jejich prací v databázích Web of Science
(WOS) (viz Tabulku č. 2) a Google Scholar (GS) (viz Tabulku č. 3). Srovnáním letošních údajů databáze WOS s informacemi s předchozími lety (a konkrétně s rokem 2010) zjišťujeme, že nadále pokračuje trend kvantitativního nárůstu (počet
článků výzkumných pracovníků ÚMV zahrnutých v databázi WOS) a zejména také nárůstu kvalitativního (počet citovaných děl a počet citací v databázi WOS).
V relativním vyjádření jde u počtu citací o nárůst o 39 % oproti roku 2010 a u počtu citovaných titulů jde o nárůst o 28 % oproti roku 2010. Velký nárůst je patrný jak
v kategorii počtu děl, tak i citací i při srovnání údajů v tabulce Google Scholar. Tyto údaje ilustrují stále dynamicky se zvyšující dopad práce výzkumných pracovníků ÚMV na českou a mezinárodní výzkumnou komunitu.
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Tabulka č. 2: Výzkumní pracovníci ÚMV ve WOS (leden 2012)
Jméno

počet
citací

počet citovaných
titulů

počet
článků

Drulák Petr

101

42

12

Tulmets Elsa

46

26

9

Handl Vladimír

34

25

5

Kratochvíl Petr

34

15

5

Barša Pavel

30

18

5

Nožina Miroslav

25

14

2

Hynek Nikola

16

11

13

Kořan Michal

10

7

4

Beneš Vít

9

3

2

Eichler Jan

8

6

3

Střítecký Vít

6

5

2

Ditrych Ondřej

6

4

4

Horký Ondřej

4

4

3

Braun Mats

3

3

1

Fürst Rudolf

2

2

1

Bílková Veronika

2

2

1

Tesař Filip

1

1

0

335

188

72

Celkem
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Tabulka č. 3: Výzkumní pracovníci ÚMV v Google Scholar (leden 2012)
Jméno

počet odkazů

počet citací

Drulák Petr

452

320

Handl Vladimír

235

181

Barša Pavel

163

320

Kratochvíl Petr

153

111

Tulmets Elsa

142

145

Hynek Nikola

133

66

Eichler Jan

68

75

Bílková Veronika

55

21

Kořan Michal

53

32

Nožina Miroslav

49

55

Slačálek Ondřej

43

21

Tesař Filip

41

17

Horký Ondřej

40

9

Střítecký Vít

35

8

Ditrych Ondřej

33

18

Čejka Marek

31

35

Beneš Vít

18

24

Braun Mats

18

17

Fürst Rudolf

15

13

Veselá Věra

14

2

1791

1490

Celkem
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II. PARTNEŘI A KONFERENCE

Ústav mezinárodních vztahů i v roce 2011 udržoval řadu kontaktů s institucemi Evropské unie, českou státní správou a českou i mezinárodní akademickou obcí. Podobně jako v minulých letech, zůstávala nejintenzivnější spolupráce s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, které je zřizovatelem ústavu jako veřejné výzkumné
instituce. Konkrétně ÚMV spolupracoval především s Kanceláří strategie, analýz
a projektového řízení, ale také s nově vzniklým Odborem veřejné diplomacie, díky
čemuž se podařilo uskutečnit řadu konferencí s podporou MZV.
Mezi české akademické partnery patří na prvním místě Metropolitní univerzita Praha, s níž ÚMV spolupracuje při zajišťování doktorského studia (viz část věnovanou doktorskému studiu v rámci kapitoly Výzkum), ale i v řadě dalších činností, např. při organizování konferencí a workshopů či v publikačních aktivitách.
Vedle Metropolitní univerzity Praha byly významné také kontakty s Univerzitou
Karlovou v Praze či Vysokou školou ekonomickou v Praze, ale i s řadou mimopražských pracovišť. Z hlediska mezinárodního výzkumu je zásadní zapojení
ÚMV do činnosti mezinárodních profesních organizací (ISA, CEEISA, ECPR,
EPIN, LISBOAN, EADI a TEPSA) a související účast výzkumníků a výzkumnic
ústavu na výročních konferencích těchto asociací. Významná je spolupráce s pařížským CERI (Sciences Po), s nímž ÚMV i nadále pořádá pravidelné semináře
(v Paříži a v Praze).
I nadále výrazně rostl počet konferencí a seminářů, kterých se v roce 2011 konalo 65, tedy o 44 % více oproti předcházejícímu roku (45 akcí) a např. o téměř
200 % více v dlouhodobém srovnání s rokem 2007 (22). Akcí pořádaných ÚMV se
v roce 2011 zúčastnilo téměř 2900 osob. Tato čísla dokazují vysokou efektivitu práce konferenčního servisu ÚMV (65 akcí na 1,5 úvazku).
Mezi tradiční významná setkání patřilo III. mezinárodní sympozium „Česká zahraniční politika“, jedno z celostátně nejvýznamnějších setkání zaměřených na tuto problematiku (2.–3. 11. 2011). Společně se Zastoupením Evropské komise v ČR
ÚMV letos opět pořádal panelovou diskusi „On the Road to EU Enlargement“ (21.
10. 2011). Nová významná mezinárodní konference „The Prague Agenda – the Way
Forward”, spolupořádaná s MZV (12. 4. 2011), se dočká roku 2012 pokračování.
Ve spolupráci s MZV pokračují expertní diskusní setkání zástupců politických stran
se zástupci MZV a ÚMV, uskutečnilo se první česko-francouzské fórum mladých
talentů – diplomatů a též proběhlo kolokvium českých a britských novinářů.
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Mezi významné speakery na konferencích ÚMV patřila mj. řada světově známých expertů jako Ian Anthony, Ansgar Belke, Olga Butorina, Mark Fitzpatrick,
Irina Kobrinskaya, Michael Leigh, Christian Lequesne, August Pradetto, Jacques
Rupnik, Gary Samore, Dmitry Trenin, Kenneth R. Weinstein a mnoho dalších. Z řad
českých politiků na akcích ÚMV vystoupili např. Štefan Füle, Petr Pithart, Libor
Rouček, Luděk Sefzig nebo Karel Schwarzenberg.
Pokračovaly i fundraisingové aktivity ÚMV. Již tradiční setkání příznivců
ÚMV Europinion se v roce 2011 konalo opět v rámci sympozia „Česká zahraniční politika“. Poděkování patří ČSOB, která je již třetím rokem sponzorem právě této akce.
Propagace časopisu Mezinárodní politika letos probíhala nejen na různých seminářích a konferencích (např. Pražský studentský summit) a prostřednictvím sociální sítě Facebook, ale též v rámci kulatých stolů Mezinárodní politiky, pořádaných
vždy k tématu aktuálního čísla časopisu.
Na sociální síti Facebook mohou stovky příznivců sledovat také aktuality
v ÚMV i novinky na profilech časopisů Mezinárodní vztahy a Perspectives. Byly
rovněž spuštěny nové internetové stránky časopisu Mezinárodní vztahy
(www.mezinarodnivztahy.com) nabízející autorům i čtenářům řadu užitečných
funkcí.

Partneři ÚMV v České republice
Navzdory obtížné ekonomické situaci se podařilo v roce 2011 udržet nadstandardní vztahy mezi ÚMV a Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Pokračovaly intenzivní konzultace a ministerstvo bylo stejně jako minulý rok zastoupeno v nejdůležitějších orgánech ÚMV – v Radě a v Dozorčí radě (např. prvním náměstkem
ministra zahraničních věcí Jiřím Schneiderem a ředitelem KSAP Jiřím Kudělou).
Mimo ministerstvo zahraničních věcí byl ústav ve styku také s dalšími ministerstvy, jako např. s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR či s Ministerstvem obrany ČR, dále s Úřadem vlády ČR a s oběma komorami Parlamentu ČR.
V akademické sféře je třeba na prvním místě jmenovat Metropolitní univerzitu Praha, s níž ústav spolupracuje při uskutečňování postgraduálního studia
mezinárodních vztahů i při pořádání konferencí. V roce 2011 ve společném doktorském programu působilo 30 studentů, z nichž někteří jsou již v posledním
ročníku studia, a lze tedy předpokládat, že v roce 2012 někteří z nich získají jako první titul Ph.D. Mezi důležité partnery patří též Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Fakulta sociálních věd na téže univerzitě a Fakulta mezinárodních
vztahů Vysoké školy ekonomické. Pokračovala také spolupráce s mimopražskými univerzitami (Masarykova univerzita v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Hradec Králové a Západočeská univerzita v Plzni), jejichž
představitelé publikovali v ústavních periodikách, účastnili se konferencí a seminářů, pořádaných ústavem, a také odborných grémií, která v ÚMV zasedají.
ÚMV se také s některými z nich zúčastnil rozsáhlých výzkumných projektů. Vý-
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zkumní pracovníci ÚMV jako pedagogové, školitelé nebo oponenti vědeckých
prací působili na celé řadě dalších institucí, např. na New York University in Prague apod.
Ústav spolupracoval také s institucemi think tankového typu, jako je Asociace
pro mezinárodní otázky, Europeum nebo Prague Security Studies Institute, či s nadacemi, jako je Heinrich-Böll-Stiftung. Partnery pořádaných akcí byla též řada velvyslanectví (Velvyslanectví Dánského království v ČR, Velvyslanectví Estonské republiky v ČR, Velvyslanectví Irácké republiky v ČR, Velvyslanectví Francouzské
republiky v ČR, Velvyslanectví Litevské republiky v ČR, Velvyslanectví Lotyšské
republiky v ČR, Velvyslanectví Maďarské republiky v ČR, Velvyslanectví Polské
republiky v ČR, Velvyslanectví Slovenské republiky v ČR a Velvyslanectví Spojených států amerických v ČR), Americké centrum Praha, Polský institut v Praze nebo Centre français de recherche en sciences sociales (CEFRES) v Praze.

Partneři ÚMV v zahraničí
Zahraniční kontakty pokrývaly tematicky oblasti evropská integrace, mezinárodní
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 Evropský
parlament), ale také o řadu vědeckých a výzkumných ústavů v jednotlivých členských zemích. Silné zůstávaly v roce 2011 zejména vazby na německé, francouzské a britské instituce, v posledních letech se také zintenzivňuje spolupráce s institucemi ze středoevropského a východoevropského regionu, např. z Polska, Pobaltí
či Balkánu. Kromě bilaterální spolupráce s institucemi či ústavy probíhala také řada multilaterálních projektů, a pro ÚMV bylo jednoznačně nejvýznamnější 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 International Relations). Bohaté
zahraniční kontakty udržovala redakce časopisu Perspectives, ÚMV úzce spolupracuje také s impaktovaným časopisem Journal of International Relations and Development.

Účast na společných projektech
• CEA, Commissariat à l’énergie atomique, Paříž, Francie
• CENAA, Centre for European and North Atlantic Affairs, Bratislava, Slovensko
• Center for the Research of Ethnicity and Culture, Bratislava, Slovensko
• CERI – Sciences Po, Paříž, Francie
• EADI, European Association of Development Research and Training Institutes,
Bonn, Německo
• ECRAN, Europe China Research and Advisory Network, Londýn, Velká Británie
• HIIA, Hungarian Institute of International Affairs, Budapešť, Maďarsko
• IAI, Instituto Affari Internazionali, Řím, Itálie
• MGIMO, Moskva, Rusko
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• Observatoire Géopolitique des Criminalités, Paříž, Francie
• OSW, Centre for Eastern Studies, Varšava, Polsko
• Peace and Development Studies, Tischner European University, Krakov, Polsko
• PISM, Polish Institute of International Affairs, Varšava, Polsko
• SFPA, Slovak Foreign Policy Association, Bratislava, Slovensko
• University of Leeds, Leeds, Velká Británie

Příspěvky do společných publikací
• CENAA, Centre for European and North Atlantic Affairs, Bratislava, Slovensko
• l’Institut européen de l’Université de Genève, Ženeva, Švýcarsko
• l’Institut de sociologie de l’Université libre de Bruxelles, Brusel, Belgie
• OSW, Centre for Eastern Studies, Varšava, Polsko
• SFPA, Slovak Foreign Policy Association, Bratislava, Slovensko
• SWP, Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlín, Německo
• University of Amsterdam, Amsterdam, Nizozemsko
• Université Sorbonne, Paříž, Francie

Poskytnuté konzultace
• Abant Izzet Baysal University, Bolu, Turecko
• Anna Lindh Foundation, Alexandrie, Egypt
• European institute of the Mediterranean (IEMed-Euromeco), Barcelona, Španělsko
• Evropská komise Rady Evropy pro demokracii prostřednictvím práva, Benátky,
Itálie
• Evropský parlament, Brusel, Belgie
• ICRC Sarajevo, Sarajevo, Bosna a Hercegovina
• IFRI, Institut français des relations internationales, Paříž, Francie
• IRIS, Institut des relations internationales et stratégiques, Paříž, Francie
• Rumunská rozhlasová společnost, Bukurešť, Rumunsko
• University of Bradford, Bradford, Velká Británie
• Université Sorbonne, Paříž, Francie
• Universytet Wroclawski, Vratislav, Polsko
• World Affairs Council of Pittsburgh, Pittsburgh, USA

Účast na konferencích
• American Institute for Contemporary German Studies, Washington, USA (14. 2.
2011)
• CEEISA, Instanbul, Turecko (15.–17. 6. 2011)
• CEPS, Centre for European Policy Studies, Brusel, Belgie (22. 3. 2011)
• College of Europe, Natolin Campus, Varšava, Polsko (30. 6.–1. 7. 2011)
• David Davies Memorial Institute/International Politics Research Group/Aberystwyth University, Aberystwyth, Wales, Velká Británie (25. 10. 2011)
• EADI/DSA General Conference, York, Velká Británie (19.–22. 9. 2011)
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• East China Normal University/School of Advanced International and Area Studies, Šanghaj, ČLR (15.–16. 6. 2011)
• ECPR, European Consortium for Political Research, Reykjavík, Island (25.–27. 8.
2011)
• EPIN, European Policy Institutes Network, Bukurešť, Rumunsko (30. 9. 2011)
• ESCAS, European Society for Central Asian Studies, Cambridge University,
Cambridge, Velká Británie (22.–24. 9. 2011)
• The First Forum on Central and Eastern Europe and China, Institute of Russian,
East European & Central Asian Studies, Chinese Academy of Social Science
(CASS), Peking, ČLR (22.–23. 9. 2011)
• European University Institute, Florencie, Itálie (20.–23. 10. 2011)
• Changing Patterns of EU Foreign Policy and the Small Member States (EUFORPOL), Komenského univerzita v Bratislavě, Bratislava, Slovensko (21. 10. 2011)
• Istituto Affari Internazionali, Řím, Itálie (20. 5. 2011)
• Leuven University, Lovaň, Belgie (1.–4. 2. 2011)
• Millenium Annual Conference: Out of the Ivory Tower: Weaving the Theory and
Practice of International Relations, LSE, Londýn, Velká Británie (22.–23. 10.
2011)
• Nottingham of University, Nottingham, Velká Británie (26. 2. 2011)
• Oxford Brookes University, Oxford, Velká Británie (1.–5 . 9. 2011)
• PISM, War and Peace: Probing the Boundaries, Varšava, Polsko (22.–24. 5. 2011)
• TEPSA, Trans European Policy Studies Association, Brusel, Belgie (17.–18. 2.
2011)
• „Tschechien und Polen – Triebfedern der Europäischen Integration?“, Technische
Universität Chemnitz, Saská Kamenice, Německo (2. 12. 2011)
• University of Cambridge, Cambridge, Velká Británie (14.–15. 5. 2011)
• World International Studies Conference, Porto, Portugalsko (17.–20. 8. 2011)

Stáže
V průběhu roku 2011 se opět zvýšil počet žádostí o stáž – o stáž na ÚMV mělo zájem téměř 150 uchazečů (v předchozím roce jich bylo 120). Značná část musela být
z kapacitních důvodů odmítnuta, a proto v roce 2011 v ÚMV nakonec působilo celkem 43 stážistů a stážistek, pocházejících z nejrůznějších členských zemí EU a také např. z Brazílie, Číny nebo USA.
Oproti předchozím letem, kdy byly nabízeny pozice „vědecký asistent“ a „nezávislý výzkumník“, byli stážisté nově obsazováni též na pozice „PR asistent“ a „asistent nakladatelství“.
Kromě účasti na projektech výzkumných pracovníků ÚMV a výpomoci s připravováním konferencí a seminářů ÚMV stážisté sepisovali konferenční zprávy
a publikovali recenze knih v odborných časopisech ÚMV Mezinárodní vztahy
a Perspectives. PR asistenti a asistenti nakladatelství pomáhali též při propagaci
knih a časopisů na školách a studentských summitech a při správě e-shopu.
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Konferenční činnosti
Počet konferencí, kulatých stolů, prezentací a diskusí pořádaných nebo spolupořádaných konferenčním servisem ÚMV stále výrazně roste. V roce 2011 se konalo
celkem 65 akcí, tedy o 44 % více oproti předcházejícímu roku (45 akcí) a např. o téměř 200 % více v dlouhodobém srovnání s rokem 2007 (22). Akcí pořádaných
ÚMV se v roce 2011 zúčastnilo téměř 2900 osob.
Pokračovala řada úspěšných konferenčních projektů z minulých let a také byly zahájeny nové projekty akcí s dlouhodobým výhledem. Mezi tradiční významná setkání patřilo III. mezinárodní sympozium „Česká zahraniční politika“, jedno z celostátně nejvýznamnějších setkání zaměřených na tuto problematiku (2.–3. 11. 2011). Společně se Zastoupením Evropské komise v ČR ÚMV letos opět pořádal panelovou
diskusi „On the Road to EU Enlargement“ (21. 10. 2011). Nová významná mezinárodní konference „The Prague Agenda – the Way Forward”, spolupořádaná
s MZV (12. 4. 2011), se dočká roku 2012 pokračování.
Z dalších významných akci si zaslouží vyzdvihnout konference „Creating
a Sphere of Security in the Wider Central Europe: Non-Military Aspects of Security in V4 Countries – Prospects for Cooperation“ (30. 3. 2011), „Searching for Economic National Interests“ (9. 6. 2011) či „The Baltic and Visegrad States: After
Twenty Years of Shared Interest in Europe“ (8. 11. 2011) spolupořádaná s velvyslanectvími baltských a visegrádských států.
Uspěla i řada dalších akcí. Ve spolupráci s MZV pokračují expertní diskusní setkání zástupců politických stran se zástupci MZV a ÚMV, často též se zástupci Úřadu vlády ČR, Ministerstva obrany ČR nebo Ministerstva financí ČR dle projednávaného tématu. Uskutečnilo se první česko-francouzské fórum mladých talentů,
v pilotním ročníku zaměřené na diplomaty (3.–4. 2. 2011), a též proběhlo kolokvium českých a britských novinářů, iniciované MZV (11.–12. 4. 2011).

Fundraising a práce s veřejností
Ústav mezinárodních vztahů pokračuje podle své fundraisingové strategie ve spolupráci s Analytickým centrem Praha. Již tradiční setkání příznivců ÚMV Europinion se v roce 2011 konalo opět v rámci sympozia „Česká zahraniční politika“ a zúčastnilo se ho na 160 významných hostů. Poděkování patří ČSOB, která nejen že je
již třetím rokem sponzorem právě této akce, ale též přispívá stále větší částkou.
V roce 2011 pokračovala a významně se prohlubovala propagace časopisu Mezinárodní politika. Velký počet vyčleněných stážistů, PR asistentů a asistentů nakladatelství uspořádal řadu propagačních akcí nejen v rámci různých seminářů a konferencí (kromě akcí ÚMV již tradičně např. na Pražském studentském summitu),
ale též v budovách Metropolitní univerzity Praha.
Novým způsobem propagace časopisu (od 10. 3. 2011) je pořádání hojně navštěvovaných kulatých stolů Mezinárodní politiky, pořádaných vždy k tématu aktuálního čísla časopisu. Moderovaných debat se účastní dva vybraní autoři hlavních
článků, kteří tak mají možnost rozvíjet myšlenky a teze svých příspěvků v přímém
kontaktu s veřejností.
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Úspěšně pokračuje internetová komunikace se širokou veřejností prostřednictvím sociální sítě Facebook. V jejím rámci mohou stovky uživatelů sledovat kromě
pravidelně aktualizovaného profilu Mezinárodní politiky také aktuality v ÚMV
(profil ÚMV má přes 800 příznivců) i novinky na nových profilech časopisů Mezinárodní vztahy a Perspectives. Byly rovněž spuštěny nové internetové stránky časopisu Mezinárodní vztahy (www.mezinarodnivztahy.com). Stránky poskytují jednoduché a intuitivní uživatelské prostředí, přehledný rozsáhlý archiv a nabízejí čtenářům i autorům řadu užitečných funkcí.

Akce pořádané Ústavem mezinárodních vztahů v roce 2011
Česká zahraniční politika
18. 2. 2011 – Východní partnerství
Pokračování loňské série expertních diskusí zástupců politických stran se zástupci Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ústavu mezinárodních vztahů o tématech české zahraniční politiky. Diskutovalo se o Východním partnerství, součásti
Sousedské politiky EU (European Neighbourhood Policy), zaměřeném na šest východoevropských partnerských zemí.
Garantující výzkumný pracovník: Michal Kořan.
Počet účastníků: 12.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.
25. 3. 2011 – Důsledky změn v arabských zemích pro zahraniční politiku ČR
Druhé expertní diskusní setkání zástupců politických stran se zástupci MZV
a ÚMV, na téma aktuálních změn na Blízkém východě.
Garantující výzkumný pracovník: Petr Kratochvíl.
Počet účastníků: 14.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.
22. 4. 2011 – České zapojení do stabilizace a (post)konfliktní rekonstrukce Afghánistánu
Třetí expertní diskusní setkání zástupců politických stran se zástupci MZV
a ÚMV a vzhledem k tématu i Ministerstva obrany ČR.
Garantující výzkumný pracovník: Michal Kořan.
Počet účastníků: 12.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.
3. 6. 2011 – Příprava víceletého finančního rámce EU na období po roce 2013
Čtvrté expertní diskusní setkání zástupců politických stran se zástupci MZV
a ÚMV, nyní i s prvním náměstkem ministra pro místní rozvoj a s představiteli Ministerstva financí ČR i Úřadu vlády ČR.
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Garantující výzkumný pracovník: Petr Kratochvíl.
Počet účastníků: 19.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.
9. 6. 2011 – Searching for Economic National Interests
Konference zabývající se tématy „The Prospects of Euro in the Czech Republic
and Beyond“ a „Political Economy of National Interests“. O tématech diskutovali
mj. Ansgar Belke (Chair for Macroeconomics at the University Duisburg-Essen,
member of the „Monetary Experts Panel“ of the European Parliament), Kateřina
Šmídková (ředitelka Ekonomického výzkumu, Česká národní banka), Pavel Mertlík
(hlavní ekonom v Raiffeisenbank a bývalý ministr financí ČR) či Zdeněk Drábek
(bývalý Senior Adviser, Research Department, World Trade Organization, Ženeva).
Garantující výzkumný pracovník: Vít Střítecký.
Počet účastníků: 60.
Místo konání: Zrcadlový sál Černínského paláce (MZV ČR).
22. 6. 2011 – Zpravodajská služba a česká zahraniční politika
Přednáška gen. Karla Randáka, bývalého ředitele Úřadu pro zahraniční styky
a informace (ÚZSI), s následnou diskusí.
Garantující výzkumný pracovník: Petr Drulák.
Počet účastníků: 56.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.
30. 6. 2011 – Česká zahraniční politika v roce 2010. Analýza ÚMV
Prezentace stejnojmenné publikace Ústavu mezinárodních vztahů, která pokračuje v řadě pravidelných každoročních analytických studií ÚMV české zahraniční
politiky. Setkání se již tradičně uskutečnilo pod záštitou místopředsedy Senátu PČR
Petra Pitharta. Jako čestný host prezentace vystoupil náměstek ministra zahraničních věcí ČR Vladimír Galuška.
Garantující výzkumný pracovník: Michal Kořan.
Počet účastníků: 42.
Místo konání: Frýdlantský salonek (Senát PČR).
15. 9. 2011 – Česká rozvojová spolupráce v roce 2020. Kde jsme a kam směřujeme?
Cílem akce bylo poskytnout prostor pro zamyšlení nad současnými trendy rozvojové spolupráce jako dynamické součásti české zahraniční politiky. Prezentovány byly a diskutovalo se o publikacích Ondřeje Horkého – kniha Česká rozvojová
spolupráce: diskurzy, praktiky, rozpory a policy paper ÚMV Zahraniční rozvojová
spolupráce v roce 2020: Stará pevnost, černý pasažér, chytrá horákyně nebo dobrá
Evropanka?
Garantující výzkumný pracovník: Ondřej Horký.
Počet účastníků: 30.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.
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2.–3. 11. 2011 – III. sympozium „Česká zahraniční politika“
Již tradiční sympozium připravované ve spolupráci a za podpory MZV ČR.
V rámci letošního sympozia proběhla unikátní panelová diskuse, zaměřená na budoucnost financování výzkumu zahraniční politiky a mezinárodních vztahů po
vládní reformě podpory výzkumu a vývoje, jíž se zúčastnili mj. vysocí představitelé Grantové agentury ČR, Technologické agentury ČR, Technologického centra,
Rady pro výzkum, vývoj a inovace, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ministerstva obrany ČR a dalších institucí,
jichž se týká problematika financování či dotování výzkumu v ČR.
Součástí III. sympozia byla také jako v loňských letech veřejná diskuse Europinion mezi představiteli politických stran a odborníky. Karel Schwarzenberg, ministr zahraničních věcí, zde mj. diskutoval o nové koncepci zahraniční politiky ČR
s Luďkem Sefzigem, předsedou Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR, či s Jiřím
Maštálkou, poslancem Evropského parlamentu. Nechyběla ani řada tradičních odborných a akademických panelů, o současném výzkumu české zahraniční politiky
(např. témata Management of the Euro-Crisis, Bezpečnostní rozměr české zahraniční politiky nebo Česká zahraniční politika v zrcadle sociálně-vědního výzkumu).
Garantující výzkumný pracovník: Michal Kořan.
Spolupracující instituce: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Polský institut
v Praze (panel „Central Europe and the Development in European Eastern and South-Eastern Neighbourhood“).
Počet účastníků: 325.
Místo konání: Velký a Zrcadlový sál Černínského paláce (MZV ČR).
4. 11. 2011 – Role Evropského parlamentu po vstupu Lisabonské smlouvy
v platnost
Páté expertní diskusní setkání zástupců politických stran se zástupci MZV, ÚMV
a Úřadu vlády ČR o aktuálním fungování Evropského parlamentu a působení europoslanců.
Garantující výzkumný pracovník: Michal Kořan.
Počet účastníků: 14.
Místo konání: malá zasedací místnost ÚMV.
24. 11. 2011 – Obraz Česka ve světě
O tématu Mezinárodní politiky číslo 11/2011 v rámci kulatého stolu diskutovali
Eliška Tomalová (výzkumná pracovnice Ústavu mezinárodních vztahů) a Daniel
Anýž (komentátor Hospodářských novin).
Garantující pracovník: Robert Schuster.
Počet účastníků: 22.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.
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25. 11. 2011 – Role Německa v české zahraniční a evropské politice
Šesté expertní diskusní setkání zástupců politických stran se zástupci MZV
a ÚMV, věnované roli Spolkové republiky Německo.
Garantující výzkumný pracovník: Petr Kratochvíl.
Počet účastníků: 12.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.
9. 12. 2011 – Česká zahraniční bezpečnostní politika
Sedmé expertní diskusní setkání zástupců politických stran se zástupci MZV
a ÚMV k důležitému aktuálnímu tématu české zahraniční politiky.
Garantující výzkumný pracovník: Michal Kořan.
Počet účastníků: 12.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

Bilaterální vztahy
25. 1. 2011 – Republic of Macedonia – Regional Stability and Challenges
Přednáška makedonského ministra zahraničních věcí, Antonija Miloshoski, s následnou diskusí.
Garantující výzkumný pracovník: Petr Kratochvíl.
Počet účastníků: 51.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.
3.–4 . 2. 2011 – The Future of Diplomacy: European and Global Challenges
První česko-francouzské fórum mladých talentů – diplomatů debatujících mj. za
účasti Christiana Lequesne, ředitele CERI – Sciences Po Paříž, nad tématy „The dilemmas of global and European governance“ a „Challenges and implications for the
future of national and EU diplomacies“.
Garantující výzkumný pracovník: Ondřej Horký.
Spolupracující instituce: Velvyslanectví Francouzské republiky v ČR a Ministerstvo zahraničních věcí ČR.
Počet účastníků: 30.
Místo konání: Hudební salónek Černínského paláce (MZV ČR).
11. 4. 2011 – Colloquium of Czech and British Journalists
První část kolokvia britských a českých novinářů, které iniciovalo MZV jako pilotní projekt širšího česko-britského fóra. Na expertním semináři v ÚMV se diskutovalo o tématech „Media and Democracy: Public Service and Political and Corporate pressures“ a „Economic and political pressures on news media in a comparative perspective“.
Garantující výzkumný pracovník: Vít Beneš.
Počet účastníků: 37.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.
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11. 4. 2011 – Europe has not Lived Up to the Ideals that Won the Cold War
Veřejná debata Martina Woollacotta, Petera Prestona (oba The Guardian) a Jiřího Peheho s Edwardem Lucasem, Anne McElvoy (oba The Economist) a Danielem
Kaiserem (Lidové noviny). Moderace se ujal John Lloyd (Financial Times).
Garantující výzkumný pracovník: Vít Beneš.
Spolupracující instituce: New York University’s Prague Institute for Democracy,
Economy, and Culture (PIDEC), Syndicate of Czech Journalists, Forum 2000.
Počet účastníků: 136.
Místo konání: Richtrův dům, Praha.
12. 4. 2011 – The Rescue of the Welfare State is Vital to the Future of Democracy
Veřejná debata britských a českých novinářů Johna Loyda (Financial Times), Jana Macháčka (Respekt) a Erika Besta (Fleet Sheet) s Edwardem Lucasem, Anne
McElvoy (oba The Economist) a Lenkou Zlámalovou (Lidové noviny). Moderoval
Tony Curzon Price (Open Democracy).
Garantující výzkumný pracovník: Vít Beneš.
Spolupracující instituce: Senát PČR, Syndikát novinářů ČR.
Počet účastníků: 39.
Místo konání: Kolovratský palác (Senát PČR).
24. 10. 2011 – II. slovensko-české diskusní fórum
Expertní diskuse slovensko-českého diskusního fóra, které se účastnili nezávislí experti a představitelé ministerstev zahraničních věcí i zaměstnanci dalších důležitých orgánů státní správy České a Slovenské republiky. Diskutovalo se zejména
o tématech bezpečnostní politiky, energetické bezpečnosti EU a problematiky západního Balkánu.
Garantující výzkumný pracovník: Michal Kořan.
Spolupracující instituce: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Ministerstvo zahraničních věcí SR, Slovak Foreign Policy Association (SFPA).
Počet účastníků: 39.
Místo konání: Ministerstvo zahraničných vecí SR, Bratislava.

Evropská unie a regionální spolupráce
10. 3. 2011 – Dvacet let Visegrádské skupiny
Prvního kulatého stolu Mezinárodní politiky se zúčastnili Martin Ehl (vedoucí
zahraniční rubriky Hospodářských novin) a Michal Kořan (vedoucí výzkumného
oddělení ÚMV). Kulaté stoly Mezinárodní politiky navazují na dřívější tradici pravidelných diskusních setkání široké veřejnosti a autorů článků nad tématem aktuálního čísla časopisu.
Garantující pracovník: Robert Schuster.
Počet účastníků: 23.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.
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30. 3. 2011 – Implications of the Elections in the V4 Countries 2010 – Internal
and External Challenges
Diskuse a prezentace knihy o parlamentních volbách v ČR, SR a Maďarsku
a prezidentské volbě v Polsku, a o důsledcích a výzvách vyplývajících z těchto událostí. O tématech diskutovali Martin Bútora, Olga Gyárfášová a Grigorij Mesežnikov (IPA, Bratislava), Jacek Kucharczyk (Institute of Public Affairs, Varšava), Václav Nekvapil (CEC Government Relations, Praha) a Zoltán Pogátsa (Central European University, Budapešť).
Garantující výzkumný pracovník: Vladimír Handl.
Spolupracující instituce: Heinrich-Böll-Stiftung Praha, Institute for Public Affairs (IPA), Bratislava.
Počet účastníků: 63.
Místo konání: Zrcadlový sál Černínského paláce (MZV ČR).
20. 6. 2011 – EU and Russia: The Way Forward
Konference z cyklu prestižních mezinárodních setkání, která každoročně organizuje ÚMV s CERI – Sciences Po, Paris a letos i za účasti CEFRES. Cílem konference bylo diskutovat o současných vztazích EU a Ruska se zaměřením na roli
střední Evropy a Francie jako klíčových unijních partnerů Ruska. Na konferenci ze
zahraničních hostů vystoupili mj. Olga Butorina (Head of the European Integration
Department, MGIMO University, Moskva), Laure Delcour (ENA, Štrasburk), Boris Frumkin (Institute of Economy, RAS, Moskva), Irina Kobrinskaya (IMEMO
RAS, Moskva) nebo Christian Lequesne (Director, CERI – Sciences Po, Paříž).
Garantující výzkumný pracovník: Petr Kratochvíl.
Spolupracující instituce: CERI – Sciences Po, Paříž, Centre français de recherche en sciences sociales (CEFRES), Praha.
Počet účastníků: 67.
Místo konání: Zrcadlový sál Černínského paláce (MZV ČR).
28. 6. 2011 – East Central European Foreign Policies: Defining Identities and
Solidarity with the Eastern Neighbourhood
Mezinárodní expertní workshop s účastníky z předních akademických institucí
z ČR, SR, Polska, Maďarska, Slovinska, Německa, Lotyšska a Estonska.
Garantující výzkumný pracovník: Elsa Tulmets.
Počet účastníků: 14.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.
28. 6. 2011 – Prezentace Estonian Center of Eastern Partnership
Představení stejnojmenné instituce jejím ředitelem Vahurem Made a diskuse
o baltské perspektivě Východního partnerství.
Garantující výzkumný pracovník: Elsa Tulmets.
Počet účastníků: 18.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.
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20. 9. 2011 – Řecko v krizi
Pátý kulatý stůl Mezinárodní politiky k aktuálnímu tématu, za účasti Kateřiny
Králové (Fakulta sociálních věd UK, Praha) a Kostase Tsivose (Filozofická fakulta
UK, Praha).
Garantující pracovník: Robert Schuster.
Počet účastníků: 27.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.
21. 10. 2011 – Na cestě k rozšíření EU / On the Road to EU Enlargement
Panelová diskuse o aktuálních otázkách budoucího rozšiřování Evropské unie.
Vystoupili zde mj. Štefan Füle (komisař EU pro rozšíření a evropskou politiku sousedství), Libor Rouček (místopředseda Evropského parlamentu) nebo velvyslanci
Frane Krnić (velvyslanec Chorvatské republiky) a Maja Mitrovic (velvyslankyně
Republiky Srbsko).
Garantující výzkumný pracovník: Petr Drulák.
Spolupracující instituce: Zastoupení Evropské komise v České republice, Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR, DEMAS.
Počet účastníků: 63.
Místo konání: Evropský dům, Praha.
8. 11. 2011 – The Baltic and Visegrad States: After Twenty Years of Shared Interest in Europe
Mezinárodní konference předních představitelů ministerstev i nezávislých expertů baltských a visegrádských zemí, kteří diskutovali o tématech „Challenges for
European Economic Governance“, „The Future of Eastern Partnership through Baltic and Visegrad Lenses“ a „Energy Security and Beyond: Contribution of the Baltic and Visegrad Countries“. Konference byla uspořádána ve spolupráci s velvyslanectvími baltských a visegrádských zemí.
Garantující výzkumný pracovník: Petr Drulák.
Spolupracující instituce: Velvyslanectví Estonské republiky v ČR, Velvyslanectví Litevské republiky v ČR, Velvyslanectví Lotyšské republiky v ČR, Velvyslanectví Maďarské republiky v ČR, Velvyslanectví Polské republiky v ČR, Velvyslanectví Slovenské republiky v ČR.
Počet účastníků: 78.
Místo konání: Zrcadlový sál Černínského paláce (MZV ČR).
23. 11. 2011 – Are Reports of the EU’s Demise Exaggerated?
Přednáška Dr. Michaela Leigha (Senior Advisor, The German Marshall Fund of
the United States in Brussels, bývalého generálního ředitele Evropské komise pro
rozšíření /European Commission Director-General for Enlargement/) s diskusí.
Garantující výzkumný pracovník: Petr Kratochvíl.
Spolupracující instituce: Ministerstvo zahraničních věcí ČR.
Počet účastníků: 28.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.
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Transatlantické vztahy
16. 2. 2011 – U.S.-Czech Relations: Following in the Footsteps of Masaryk and
Wilson
Přednáška nového velvyslance Spojených států amerických v ČR, Normana L.
Eisena, s následnou diskusí.
Garantující výzkumný pracovník: Petr Drulák.
Spolupracující instituce: Velvyslanectví Spojených států amerických / Americké
centrum Praha.
Počet účastníků: 94.
Místo konání: Zrcadlový sál Černínského paláce (MZV ČR).
21. 4. 2011 – Future Perspectives of U.S.-Czech Relations
Expertní diskusní kulatý stůl ke stejnojmennému policy paperu Ondřeje Ditrycha a Nikoly Hynka mj. se zástupci Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ministerstva obrany ČR.
Garantující pracovník: Ondřej Ditrych.
Počet účastníků: 14.
Místo konání: malá zasedací místnost ÚMV.
7. 6. 2011 – The U.S. and Afghanistan: A Critical Look at the Current Strategy
Přednáška Lawrence J. Korba (Center for American Progress) o současné politice USA vůči Afghánistánu a perspektivách budoucího vývoje s následnou diskusí.
Garantující výzkumný pracovník: Nikola Hynek.
Spolupracující instituce: Americké centrum Praha, Fakulta sociálních věd UK,
Praha.
Počet účastníků: 39.
Místo konání: FSV UK („Hollar“), Praha.
30. 6. 2011 – Republican Reflections of the US Foreign Policy: On Transatlantic Relations, the Reset with Russia and the 2012 Presidential Elections
Přednáška Kita (Christophera) Bonda, bývalého guvernéra a senátora za stát
Missouri, s následnou diskusí.
Garantující výzkumný pracovník: Michal Kořan.
Spolupracující instituce: Americké centrum Praha.
Počet účastníků: 36.
Místo konání: Americké centrum Praha, Praha.

Bezpečnostní problematika
12. 1. 2011 – Slavnostní zahájení činnosti Centra mezinárodní bezpečnosti ÚMV
Zahájení činnosti Centra mezinárodní bezpečnosti ÚMV, na kterém vystoupili
mj. první náměstek ministra zahraničních věcí Jiří Schneider a první náměstek mi-
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nistra obrany a bývalý náměstek generálního tajemníka NATO Jiří Šedivý, který
promluvil na téma „Český pohled na naplňování závěrů lisabonského summitu“.
Garantující výzkumný pracovník: Ondřej Ditrych.
Počet účastníků: 58.
Místo konání: Hudební salónek Černínského paláce (MZV ČR).
26. 1. 2011 – The Panorama of Global Security Environment 2010
Prezentace stejnojmenné knihy Centre for European and North Atlantic Affairs
s následnou diskusí. Prezentace se zúčastnili mj. ředitel CENAA Samuel Arbe
a editoři Vladimír Tarasovič a Róbert Ondrejcsák, státní tajemník Ministerstva obrany Slovenské republiky.
Garantující výzkumný pracovník: Michal Kořan.
Spolupracující instituce: Centre for European and North Atlantic Affairs
(CENAA), Bratislava.
Počet účastníků: 23.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.
30. 3. 2011 – Creating a Sphere of Security in the Wider Central Europe: NonMilitary Aspects of Security in V4 Countries – Prospects for Cooperation
Cílem mezinárodní konference byla reflexe témat z oblasti nevojenské bezpečnosti širší střední Evropy, jmenovitě terorismu, radikálního islámu, nelegální migrace a obchodu s lidmi, a nastínění možností spolupráce zemí Visegrádské čtyřky
při řešení těchto problémů. Na konferenci vystoupili např. August Pradetto (Helmut
Schmidt University – University of the Federal Armed Forces, Hamburk), Ivo Samson (SFPA, Bratislava), Emil W. Plywaczewski (University of Bialystok), Szilveszter Póczik (Institute of Criminology, Budapešť), Magdalena Lesińska (Centre of
Migration Research, University of Warsaw) nebo Erzsébet Rózsa (Executive Director, HIIA, Budapešť). Konferenci sponzoroval Mezinárodní Visegrádský fond.
Garantující výzkumný pracovník: Michal Kořan.
Spolupracující instituce: Polish Institute of International Affairs (PISM), Hungarian Institute of International Affairs (HIIA), Slovak Foreign Policy Association
(SFPA).
Počet účastníků: 75.
Místo konání: Zrcadlový sál Černínského paláce (MZV ČR).
12. 4. 2011 – The Prague Agenda – the Way Forward
Mezinárodní konference odkazující k historickým okamžikům, které se uskutečnily v Praze roku 2009 a 2010, k Obamovu projevu o jaderném odzbrojení a podpisu nové smlouvy START. Jaké jsou další výhledy „Pražské agendy“ v panelech
„Taking Stock of the Prague Agenda“, „Strategic Thinking: Arms Control, Disarmament and Non-Proliferation“ a „Strengthening the Nuclear Security“ diskutovali mj. Gary Samore (United States National Security Council), Peter Gottwald
(Commissioner of the Federal Government for Arms Control and Disarmament,
Německo), Ian Anthony (Director of the Programme on Arms Control, Disarma-
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ment and Non-proliferation of the Stockholm International Peace Research Institute /SIPRI/, Stockholm), Mark Fitzpatrick (Director of the Non-Proliferation and Disarmament Programme, The International Institute for Strategic Studies, Londýn),
Dmitry Trenin (Director of the Carnegie Moscow Center, Moskva), Kim Bong-Hyun (Deputy Minister of Multilateral and Global Affairs, Ministry of Foreign Affairs
and Trade, Republic of Korea), Lisa Hilliard (Director, International Affairs, World
Institute for Nuclear Security) a Khammar Mrabit (Director of the Office of Nuclear Security, International Atomic Energy Agency /IAEA/).
Garantující výzkumný pracovníci: Vít Střítecký a Nikola Hynek.
Spolupracující instituce: Ministerstvo zahraničních věcí ČR.
Počet účastníků: 169.
Místo konání: Velký sál Černínského paláce (MZV ČR).
20. 4. 2011 – Civilní a vojenské operace EU ke zvládání krizí – současný stav
a výhled do budoucna
Přednáška Radka Khola (Crisis Management and Planning Department
/CMPD/, European External Action Service /EEAS/), s následnou diskusí.
Garantující pracovník: Nikola Hynek.
Počet účastníků: 19.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.
10. 5. 2011 – Nuclear Attack and Conventional Retaliation: Small States, Proliferation, and Nuclear War
Expertní workshop s Thomasem M. Nicholsem (Professor of National Security
Affairs; Research Fellow, International Security Program, Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard University; former chairman of the Strategy
Department at the United States Naval War College in Newport, R.I.). Diskutovalo
se zejména o otázkách strategické stability a deterence ve 21. století s důrazem na
malé státy.
Garantující výzkumný pracovník: Vít Střítecký.
Spolupracující instituce: Americké centrum Praha.
Počet účastníků: 13.
Místo konání: malá zasedací místnost ÚMV.

Ostatní
11. 1. 2011 – Diplomacie po WikiLeaks
Panelová diskuse na téma diplomacie po WikiLeaks za účasti ředitele ÚMV Petra Druláka, vedoucího právní poradny Transparency International ČR Petra Jansy,
Petra Kypra z MZV ČR a publicisty Filipa Pospíšila.
Garantující výzkumný pracovník: Ondřej Ditrych.
Počet účastníků: 56.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.
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14. 1. 2011 – Réformer la gouvernance globale
Francouzsko-české expertní diskusní kolokvium věnující se různým aspektům
uspořádání soudobého globálního světa a perspektivám světového vývoje.
Garantující výzkumný pracovník: Petr Drulák.
Spolupracující instituce: CERI – Sciences Po, Paříž.
Počet účastníků: 40.
Místo konání: CERI, Paříž.
3. 3. 2011 – Blízký východ na křižovatce
Panelová diskuse o aktuálním dění na Blízkém východě. Diskuse se zúčastnili
Jan Fingerland (komentátor Českého rozhlasu), Šádí Shanaáh (Pražský institut pro
globální politiku – Glopolis), Dáša van der Horst (ředitelka české pobočky Amnesty International) a Pavel Barša (Ústav mezinárodních vztahů).
Garantující výzkumný pracovník: Marek Čejka.
Počet účastníků: 69.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.
16. 3. 2011 – The Situation and Perspectives of Post-Mubarak Egypt
O současné situaci v Egyptě a možnosti budoucího vývoje v rámci kulatého stolu diskutovali velvyslankyně Egypta v ČR J. E. Amal M. Mourad a egyptsko-český
publicista Yaser Daniel Reizk.
Garantující výzkumný pracovník: Marek Čejka.
Počet účastníků: 52.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.
21. 3. 2011 – How to Run a Think Tank
Expertní workshop s Kennethem R. Weinsteinem (Hudson Institute, Washington, D.C.) o vytváření, roli, prezentaci a managementu think tanků.
Garantující výzkumný pracovník: Ondřej Horký.
Spolupracující instituce: Americké centrum Praha.
Počet účastníků: 19.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.
25. 3. 2011 – EU and China in the World
Workshop výzkumných pracovníků ÚMV a vědců z Shanghai Institutes for International Studies (SIIS) o tématech „Global Governance, China–USA–EU Cooperation and Mutual Perceptions“ a „EU–China Strategic Partnership“.
Garantující výzkumný pracovník: Rudolf Fürst.
Spolupracující instituce: Shanghai Institutes for International Studies (SIIS).
Počet účastníků: 25.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.
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13. 4. 2011 – Iran and North Korea: The Way Forward
Přednáška Garyho Samora (United States National Security Council, Special
Assistant to the President and White House Coordinator for Arms Control and
WMD, Proliferation and Terrorism), s následnou diskusí.
Garantující výzkumný pracovník: Vít Střítecký.
Počet účastníků: 43.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.
14. 4. 2011 – Russia and East Central Europe
Expertní kulatý stůl, který pořádal Ústav mezinárodních vztahů spolu s prof. Andrejem Zagorským (IMEMO/MGIMO) u příležitosti zahájení projektu „Russia and
the East Central Europe“.
Garantující výzkumný pracovník: Vladimír Handl.
Počet účastníků: 15.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.
14. 4. 2011 – 90 Minutes with RFE/RL: Soviet-Built Nuclear Power Plants After Chernobyl and Fukushima
Panelová diskuse na aktuální téma bezpečnosti jaderných elektráren z cyklu „90
Minutes with RFE/RL“, hostujícího v ÚMV. Vystoupili zde mj. představitelé Ústavu jaderného výzkumu Řež a Greenpeace.
Garantující pracovník: Eliška Klementová.
Spolupracující instituce: Velvyslanectví Spojených států amerických v ČR a Radio Free Europe / Radio Liberty.
Počet účastníků: 23.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.
19. 4. 2011 – Proměny diplomacie
Druhý kulatý stůl Mezinárodní politiky se věnoval otázkám soudobé diplomacie.
Vystoupili zde Jana Peterková (odborná asistentka na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE, Praha) a Ondřej Horký (výzkumný pracovník ÚMV).
Garantující pracovník: Robert Schuster.
Počet účastníků: 22.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.
21. 4. 2010 – „Why Islam and the West do not Clash“ – About the Relationship
Between the West and Islam and the Myth of a Clash of Civilisations
Přednáška Arshina Adib-Moghaddama (The School of Oriental and African Studies – SOAS, University of London, Visiting Professor at Metropolitan University
Prague), s následnou diskusí.
Garantující výzkumný pracovník: Pavel Barša.
Spolupracující instituce: Centre for Middle Eastern Studies at Metropolitan University Prague.
Počet účastníků: 48.

39

Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.
10. 5. 2011 – Irácké povstání v letech 2003–2009. Strategie, taktika a ideologie
islámských radikálních a nacionalistických uskupení
Promítání a prezentace stejnojmenné knihy Tomáše Raděje, vydané nakladatelstvím ÚMV.
Garantující výzkumný pracovník: Jan Eichler.
Počet účastníků: 19.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.
17. 5. 2011 – Dvacet let od rozpadu Jugoslávie
Třetího kulatého stolu Mezinárodní politiky se z autorů článků čísla věnovaného
Jugoslávii zúčastnili Jiří Kuděla (ředitel Kanceláře strategie, analýz a plánovaní
MZV ČR a bývalý velvyslanec v Chorvatsku a v Bosně a Hercegovině) a Filip Tesař (výzkumný pracovník ÚMV).
Garantující pracovník: Robert Schuster.
Počet účastníků: 30.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.
18. 5. 2011 – Actual Development of the Palestinian Issue
Přednáška J. E. Dr. Mohameda Salaymeha, velvyslance Palestiny, s následnou
diskusí.
Garantující výzkumný pracovník: Jaroslav Bureš.
Spolupracující instituce: Nadace Anny Lindhové.
Počet účastníků: 33.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.
19. 5. 2011 – International Political Ecology and Political Economy of Climate
Change
Přednáška prof. Ulricha Branda (Institute of Political Science, Vienna University,
Vídeň), s následnou diskusí. Pozice diskutanta se ujal prof. Bedřich Moldan (ředitel
Centra pro otázky životního prostředí UK Praha a bývalý ministr životního prostředí).
Garantující výzkumný pracovník: Ondřej Horký.
Spolupracující instituce: Heinrich-Böll-Stiftung.
Počet účastníků: 32.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.
21. 6. 2011 – Muslimská kultura a architektura na Balkáně
Promítání diapozitivů Jana Hřícha (Metropolitní univerzita Praha) a beseda k tématu.
Garantující výzkumný pracovník: Jaroslav Bureš.
Spolupracující instituce: Nadace Anny Lindhové.
Počet účastníků: 15.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.
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23. 6. 2011 – Arabské revoluce 2011
Čtvrtý kulatý stůl Mezinárodní politiky se zaměřil na aktuální téma revolučních
změn v arabském světě.
Garantující pracovník: Robert Schuster.
Počet účastníků: 23.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.
20. 7. 2011 – Arabské jaro očima egyptského aktivisty
Hlavním hostem diskuse o aktuálním dění v Egyptě byl Ahmed Samih (ředitel
Andaluského institutu pro toleranci a nenásilí a ředitel egyptského internetového rádia „Naše svoboda“).
Garantující výzkumný pracovník: Jaroslav Bureš.
Spolupracující instituce: Baraka, o. s. – Centrum pro kultury Blízkého východu
a severní Afriky, Nadace Anny Lindhové.
Počet účastníků: 28.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.
30. 8. 2011 – The Arab Spring: Theory and Practice
Přednáška Dr. Amra Hamzawyho (profesor politologie na Káhirské univerzitě,
člen National Council for Human Rights, zakladatel Freedom Egypt Party a mluvčí „Board of Wise Men“ během egyptské revoluce r. 2011), s následnou diskusí.
Garantující výzkumný pracovník: Pavel Barša.
Spolupracující instituce: Ministerstvo zahraničních věcí ČR.
Počet účastníků: 69.
Místo konání: Zrcadlový sál Černínského paláce (MZV ČR).
20. 10. 2011 – Subsaharská Afrika a „arabské jaro“
Šestý kulatý stůl Mezinárodní politiky na velmi reflektované téma roku 2011,
diskuse o možném vlivu změn v arabských státech na sousedící region.
Garantující pracovník: Robert Schuster.
Počet účastníků: 40.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.
25. 10. 2011 – Jaderné odzbrojení. Utopie, nebo projev politického realismu?
Prezentace stejnojmenné knihy a policy paperu Miroslava Tůmy „Jak dál v jaderném odzbrojování“, s následnou diskusí.
Garantující výzkumný pracovník: Miroslav Tůma.
Počet účastníků: 19.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.
4. 11. 2011 – The West, Islam and China – beyond Huntington
Přednáška prof. Svena Burmestera (Aalborg University, Dánsko), s následnou
diskusí.
Garantující výzkumný pracovník: Pavel Barša.
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Spolupracující instituce: Velvyslanectví Dánského království v ČR.
Počet účastníků: 50.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.
9. 11. 2011 – What’s Wrong with Nuclear Energy: Temelin and the U.S.
Přednáška prof. Reginy Axelrod (Adelphi University, USA), s následnou diskusí.
Garantující výzkumný pracovník: Ondřej Ditrych.
Počet účastníků: 17.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.
29. 11. 2011 – O otázce denuklearizace celého korejského poloostrova
Přednáška J. E. Ri Kwang Ila (velvyslanec Korejské lidově demokratické republiky v ČR) věnovaná denuklearizaci korejského poloostrova i dalším otázkám regionu, s následnou diskusí.
Garantující výzkumný pracovník: Petr Drulák.
Počet účastníků: 65.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.
9. 12. 2011 – Energetické vztahy mezi EU a Ruskem: partnerství nebo rivalita?
Expertní konference probírající např. otázky: jaké jsou cíle energetické politiky
EU vůči Rusku a obráceně nebo jak vypadá evropský diskurz o energetických vztazích s Ruskem?
Garantující výzkumný pracovník: Petr Kratochvíl.
Spolupracující instituce: Metropolitní univerzita Praha.
Počet účastníků: 62.
Místo konání: Metropolitní univerzita, Praha.
12. 12. 2011 – Iraq in the Light of the Current Situation in the Region and the
World
Přednáška Labeeda Majeed Abbawi (Deputy Minister of Foreign Affairs for Policy Planning and Political Affairs, Republic of Iraq), s následnou diskusí.
Garantující výzkumný pracovník: Michal Kořan.
Spolupracující instituce: Velvyslanectví Irácké republiky v ČR.
Počet účastníků: 42.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.
13. 12. 2011 – Dvacet let od rozpadu SSSR
Kulatý stůl Mezinárodní politiky k tématu čísla 12/2011 za účasti Michaela Romancova (Metropolitní univerzita Praha) a Jaroslava Šimova (běloruský novinář
a historik).
Garantující pracovník: Robert Schuster.
Počet účastníků: 37.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.
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12. 4. 2011, Velký sál Černínského paláce
II. slovensko-české diskusní fórum
24. 10. 2011,
Ministerstvo zahraničných vecí SR, Bratislava
The Baltic and Visegrad States: After Twenty
Years of Shared Interest in Europe
8. 11. 2011,
Zrcadlový sál Černínského paláce

EU and Russia: The Way Forward
20. 6. 2011,
Zrcadlový sál Černínského paláce
Na cestě k rozšíření EU / On the Road to EU
Enlargement
21. 10. 2011, Evropský dům, Praha

III. sympozium „Česká zahraniční politika“
2–3. 11. 2011,
Velký a Zrcadlový sál Černínského paláce

Energetické vztahy mezi EU a Ruskem: partnerství nebo rivalita?

9. 12. 2011, Metropolitní univerzita Praha

The Prague Agenda – the Way Forward

11.–12. 4. 2011, ÚMV; Richtrův dům;
Kolovratský palác, Senát PČR

Colloquium of Czech and British Journalists

The Future of Diplomacy: European and Global Challenges
3.–4. 2. 2011,
Hudební salónek Černínského paláce

14. 1. 2011, CERI, Paříž

Réformer la gouvernance globale

10. 3., 19. 4., 17. 5., 23. 6., 20. 9.,
20. 10., 24. 11., 13. 12. 2011, ÚMV

Kulaté stoly Mezinárodní politiky

U.S.-Czech Relations: Following in the Footsteps of Masaryk and Wilson
16. 2. 2011,
Zrcadlový sál Černínského paláce

Expertní diskusní setkání zástupců politických stran se zástupci MZV a ÚMV
18. 2., 25. 3., 22. 4., 3. 6., 4. 11.,
25. 11., 9. 12., ÚMV

12. 1. 2011,
Hudební salónek Černínského paláce

Slavnostní zahájení činnosti Centra mezinárodní bezpečnosti ÚMV

Aplikovaný výzkum, osvěta a institucionální spolupráce

East Central European Foreign Policies: Defining Identities and Solidarity with the Eastern
Neighbourhood
28. 6. 2011, ÚMV

9. 6. 2011,
Zrcadlový sál Černínského paláce

Searching for Economic National Interests

14. 4. 2011, ÚMV

Russia and East Central Europe

Creating a Sphere of Security in the Wider
Central Europe: Non-Military Aspects of
Security in V4 Countries – Prospects for Cooperation Russia and the East Central Europe
30. 3. 2011,
Zrcadlový sál Černínského paláce

Základní výzkum

Tabulka č. 4: Nejvýznamnější akce ÚMV z hlediska významu akce pro:

III. NAKLADATELSTVÍ

Činnost Nakladatelství ÚMV je možno rozdělit na tři základní oblasti: 1) zajišťování předtiskové přípravy a tisku tří ústavních časopisů (Mezinárodní politika,
Mezinárodní vztahy a Perspectives), 2) zajišťování předtiskové přípravy a tisku
knih, 3) další servis pro ostatní součásti Ústavu mezinárodních vztahů (tisky, redakce, editace, vázání).
I přes složitou ekonomickou situaci, s menším počtem spolupracovníků, se nám
podařilo vydat a udržet ve stanovené kvalitě všechny tři časopisy (redakční část
předtiskové přípravy čtvrtletníku Mezinárodní vztahy byla v roce 2011 poprvé realizována externě, s výraznou finanční úsporou; tematické číslo Perspectives 2011/2
vyšlo s historicky největším počtem stran – téměř 200). Pro další zlepšení čtenářské informovanosti byly spuštěny internetový portál Mezinárodních vztahů a facebooková stránka Perspectives.
Kromě dalšího, sedmnáctého svazku edice Dokumenty československé zahraniční politiky (druhá část dílu Československo na pařížské mírové konferenci 1918–
1920), na kterém s kromě ÚMV podílejí pracovníci Historického ústavu AV ČR,
byly nejdůležitějšími nakladatelskými aktivitami další vydání ročenky Česká zahraniční politika v roce 2010. Analýza ÚMV a podobně edičně náročné knihy (velké autorské kolektivy, množství poznámkového aparátu, tabulky a grafy) Česká zahraniční politika: mezi politickým (ne)zájmem a byrokratickou efektivitou; Vzestup
Indie a Číny: Přichází asijské století?; Energetická bezpečnost ČR a budoucnost
energetické politiky EU a Německo v čele Evropy? SRN jako civilní mocnost a hegemon eurozóny. Pro grafickou úpravu a sazbu využíváme tři externí spolupracovníky; redakční, jazykové a korektorské práce se snažíme zvládat většinou vlastními
silami.
Ve dvoukolovém schvalovacím řízení, které posuzuje nejprve návrhy na recenzenty a poté recenzní posudky, se v roce 2011 desetičlenná ediční rada vyjádřila
v šesti kolech ke čtrnácti položkám. Každá kniha musí být recenzována dvěma odborníky a obsahovat anglické résumé.
Většina časopisů ÚMV je přímo distribuována předplatitelům, dále je možno časopisy a knihy ÚMV zakoupit přes e-shop, recepci ÚMV, v sítích prodejen Academia, v Karolinu, ve fakultních prodejnách atd.
Pro ostatní kolegy zajišťujeme i další činnosti spojené s ediční prací (kalkulace,
finanční odhady, konzultace, informace z oblasti knižní kultury atd.).
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Celkový počet vydaných knih a brožur: 10 (2880 kusů – včetně společného vydání s nakladatelstvím Dokořán) + 1 e-kniha
Celkový počet vydaných časopisů: 18 (18 800 kusů)
Celkový počet vydaných účelových tisků bez separátů a policy paperů: 3 (110
kusů)

1. ČASOPISY
V roce 2011 jsme vydali 12 čísel měsíčníku Mezinárodní politika, čtyři čísla
čtvrtletníku Mezinárodní vztahy a dvě čísla Perspectives.

MEZINÁRODNÍ POLITIKA
V roce 2011 pokračovala Mezinárodní politika v zavedeném modelu, jak pokud jde
o obsahovou stránku měsíčníku, tzn. střídání témat regionálních s tématy nadčasovými, tak i z hlediska vnitřního uspořádání časopisu. Témata jednotlivých čísel stanovovala redakce ve spolupráci s redakční radou Mezinárodní politiky, jež se za
tímto účelem sešla celkem pětkrát. V rámci dlouhodobějšího úsilí o posílení veřejného povědomí o existenci časopisu bylo navíc rozhodnuto o konání pravidelných
veřejných „Kulatých stolů Mezinárodní politiky“, a to vždy krátce poté, co vyjde
nové číslo. Diskusí moderovaných šéfredaktorem MP se účastnili zpravidla dva autoři, kteří v aktuálním čísle přispěli do tematické rubriky a s nimiž dostali čtenáři
časopisu možnost diskutovat. První „Kulatý stůl Mezinárodní politiky“ se věnoval
jejímu březnovému číslu (Visegrádská spolupráce). Průměrně na tuto akci zavítalo
mezi 25 až 30 zájemců z řad široké veřejnosti.
Již několik let je srpnové, „prázdninové“ číslo měsíčníku pokusem vykročit
z oborových témat a propojit mezinárodní politiku se zcela jinou oblastí, s kulturou.
V roce 2011 byla mezinárodní politika nahlížena z pohledu vážné i populární hudby.
O třetí stránku obálky se pravidelně starala knihovna ÚMV (výběr z novinek
knihovny, z odborných zahraničních časopisů, webových adres či bibliografických
databázích), na druhé a čtvrté stránce byly tištěny reklamy na knižní produkci nakladatelství ÚMV, příp. na inzeráty Metropolitní univerzity Praha či Pražského studentského summitu.
Cena jednoho čísla byla 59 Kč, průměrný náklad 1450 kusů, průměrný počet
stran 40.
Hlavní témata jednotlivých čísel: Austrálie (1), Válka měn (2), Výročí Visegrádské
čtyřky (3), Proměny diplomacie (4), Výročí rozpadu Jugoslávie (5), Arabské revoluce 2011 (6), Přírodní katastrofy (7), Hudba a politika (8), Řecko v krizi (9), Subsaharská Afrika a „arabské jaro“ (10), Obraz Česka ve světě (11), Dvacet let od
rozpadu SSSR (12).
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MEZINÁRODNÍ VZTAHY
Čtvrtletník Mezinárodní vztahy má mezi českými i dalšími středoevropskými výzkumníky renomé prestižní platformy, nabízející velmi kvalitní výstupy vědecké
práce. Nemalou měrou k tomu přispívá i kvalitní a poměrně přísné recenzní řízení
s dlouholetou tradicí. Podíl rukopisů, které úspěšně projdou recenzním řízením
a jsou publikovány, činil v roce 2011 přibližně 35 % (z 52 rukopisů, které redakce
v roce 2011 obdržela, jich bylo či bude publikováno přibližně 18). Vysoký podíl zamítnutých rukopisů (65 %) svědčí o přísných kritériích posuzování rukopisů
a o kvalitě recenzního řízení (v roce 2011 posuzovalo kvalitu rukopisů celkem 64
různých recenzentů z celé ČR a ze zahraničí).
Počet rukopisů, které v roce 2011 obdržela redakce časopisu, byl v zásadě dostatečný a plynulý. Přísné recenzní řízení zajišťuje nejenom kvalitu publikovaných
článků, ale poskytuje i cennou zpětnou vazbu pro autory. Především začínajícím výzkumným pracovníkům poskytuje recenzní řízení unikátní zkušenost a průpravu
v akademickém psaní. V roce 2011 si časopis zachoval svoji pluralitu, pokud jde
o témata, metodologii či teoretické přístupy. Časopis dokázal přilákat nové přispěvatele z řad mladých badatelů i zkušených výzkumníků. Okruh autorů a oponentů
článků se i nadále rozšiřoval a zahrnoval pracovníky akademických a výzkumných
institucí nejen z České republiky, ale i ze zahraničí.
Nejdůležitější inovací v roce 2011 bylo spuštění nového internetového portálu
časopisu Mezinárodní vztahy na adrese www.mezinarodnivztahy.com. Nové
stránky přinášejí řadu výhod pro čtenáře a pro autory článků, nabízejí jednoduché
a intuitivní uživatelské prostředí, jež umožňuje snadný přístup k abstraktům
a k plným textům článků (plné texty jsou zveřejňovány automaticky s dvouletým
zpožděním). V současnosti je zde zveřejněno víc než 400 článků a recenzí, které vyšly od roku 2002. K dispozici je i přehledný seznam (vč. stručných biografických
informací) všech více než 200 autorů, kteří v časopise od roku 2002 publikovali.
Nový internetový portál nabízí uživatelské prostředí a funkcionalitu, která je zcela
srovnatelná se špičkovými světovými databázemi (JSTOR, EBSCO). Internetový
portál je integrován s databází Google Scholar, všechny informace (vč. abstraktů
článků) jsou k dispozici i v angličtině, profesionálním badatelům jsou k dispozici
pokročilé nástroje jako např. export citace do citačního software (bibliografického
manažeru). Nový internetový portál časopisu Mezinárodní vztahy je postaven na
špičkovém open sourcovém publikačním systému Open Journal Systems. Implementaci publikačního systému, dodatečnou úpravu kódu, české lokalizace a CSS
provedl šéfredaktor Vít Beneš. S nahráním článků na web pomáhala stážistka Andrea Kovářová.
Plné texty uveřejněných článků jsou k dispozici v následujících plnotextových
databázích: C.E.E.O.L. (Central and Eastern European Online Library), EBSCO
(v rámci databáze Political Science Complete), World Affairs Online, fyzický archiv je dostupný kromě knihovny ÚMV i v Národní knihovně ČR (Česká národní
bibliografie). Vedle toho jsou Mezinárodní vztahy indexovány v následujících bibliografických periodicích a databázích: International Political Science Abstracts /
Documentation Politique Internationale, ProQuest (v rámci databází CSA World-
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wide Political Science Abstracts a International Bibliography of the Social Sciences) a Google Scholar. Čtvrtletník je zařazen na seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v ČR, který sestavuje vládní Rada pro vědu a výzkum.
Kromě celé řady kvalitních a podnětných statí a konzultací jsme si v roce 2011
mohli na stránkách MV přečíst rozhovor se světovou osobností oboru mezinárodní
vztahy (Robert Jervis, č. 2/2011). S velkým zájmem přispěvatelů a čtenářů se setkalo i monotematické číslo věnované tématu „EU jako aktér evropské a světové politiky“ č. 4/2011, hostující editor Petr Kratochvíl). V roce 2011 redakce časopisu
spolupracovala s externí jazykovou korektorkou Danielou Iwashitou. Redakční rada se v roce 2011 sešla celkem čtyřikrát, předsedá jí Jan Karlas.
Šéfredaktor Mezinárodních vztahů: Vít Beneš
Zástupce šéfredaktora Mezinárodních vztahů: Ondřej Slačálek (do konce roku
2011)
Editor recenzí Mezinárodních vztahů: Ondřej Horký
Cena jednoho čísla byla 95 Kč, roční předplatné 285 Kč (respektive 18,92 €),
průměrný náklad 910 kusů, průměrný počet stran 123.
Články (výběrově):
– Mírotvůrci nebo pachatelé? Analýza negativních doprovodných jevů misí OSN na
udržení míru
– Vznik kooperácie vo väzňovej dileme
– Teorie sociální moci Michaela Manna
– Oficiální diskurz USA o Kubě v období nástupu revoluce
– Analýza role římskokatolické církve při spoluutváření české zahraniční politiky
– Liberální vládnutí buduje liberální mír: armádní a policejní reforma v Bosně
a Hercegovině
– Íránský jaderný program: Bezpečnostní model proliferace pohledem jaderné strategie a teorie odstrašení
– Setkání teorie her s politickou psychologií: Rozhovor s Robertem Jervisem
– Mediace jako nástroj řešení konfliktů: případ občanské války v Libérii
– Kapacita mezinárodních institucí: konceptuální rámec pro empirickou analýzu
– Slovak Aid: oficiálna rozvojová pomoc ako nástroj konštituovania identity SR?
– Nejasné kontúry: zahranično-politická identita Európskej únie ako aktéra medzinárodných vzťahov v politických karikatúrach týždeníka The Economist
– Aktérství EU v boji proti somálskému pirátství
– Statická či dynamická Unie: euroskepticismus a vnitřní legitimita evropské integrace

PERSPECTIVES
Rok 2011 byl rokem stabilizace časopisu po řadě transformačních kroků, které proběhly v letech 2009–2010. Časopis vychází již pravidelně formou jednoho řádného
a jednoho speciálního čísla (v roce 2011 bylo toto číslo věnováno akademické reflexi Evropské politiky sousedství), byla rozšířena a zkvalitněna redakční rada, změn do-
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znalo i grafické provedení časopisu a Perspectives pronikly do řady prestižních akademických databází. V roce 2011 bylo také dokončeno hodnocení časopisu ISI
Thomson, společnosti, která spravuje vůbec nejznámější databázi časopisů s impakt
faktorem. Bohužel bylo rozhodnuto, že Perspectives ještě do této databáze v současné fázi přijaty být nemohou a že bude nutno recenzní proces za 36 měsíců zopakovat.
Počet textů, které jsou časopisu nabídnuty, nadále pomalu roste. V roce 2011 bylo celkově Perspectives nabídnuto 26 textů, z nichž 14 textů zde bylo po recenzním
řízení publikováno. Míra odmítnutí se tedy pohybuje na 46 procentech a má oproti
minulým letům setrvale vzestupnou tendenci. Recenzní řízení je nastaveno poměrně
přísně, aby byla zajištěna kvalita publikovaných článků a přispěvatelé získávali potřebnou zpětnou vazbu. Autoři článků jsou zkušení odborníci, ale i mladí badatelé jak
z České republiky, tak i ze zahraničí. Jako posuzovatelé jsou do recenzního řízení zapojováni především zahraniční odborníci (tvoří více než dvě třetiny všech oponentů).
Časopis je zařazen na seznamu recenzovaných časopisů vydávaných v ČR
a v současnosti je začleněn do řady prestižních databází, jako je Scopus, EBSO,
ProQuest, CIAO (Columbia International Affairs Online) a IBSS (International Bibliography of the Social Sciences). V současnosti je jedním z hlavních cílů zvyšovat
stahovanost článků vydaných v Perspectives (v roce 2011 bylo z plnotextových databází staženo přibližně 200 textů).
Graf č. 1: Odevzdané a publikované články v letech 2009–2011
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Redakce Perspectives se v roce 2011 rozšířila o mladou spolupracovnici Šárku Moravcovou, která se zaměřuje mimo jiné na nové způsoby propagace časopisu na internetu. V této souvislosti byla zřízena facebooková stránka časopisu, kde jsou fanoušci pravidelně informováni o nových textech, které v Perspectives vycházejí.
Editor Perspectives: Petr Kratochvíl
Zástupce šéfredaktora Perspectives: Mats Braun
Editor recenzí Perspectives: Vít Střítecký
Propagace Perspectives: Šárka Moravcová
Cena za ročník byla 50 USD, za jedno číslo 30 USD, náklad 500 kusů, průměrný počet stran 114.
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Články (výběrově):
– The Nexus between Czech Non-State Actors and Domestic Foreign Policy Making in the EU Presidency Context
– Managing the Terrorists: Terrorist Group Blacklisting in Beck’s World
– Towards Cosmopolitan Security Politics? Analysis of Public Discourse on Neutrality in Austria and Ireland
– Civil Society and Humanitarian Action: NGOs’ Roles in Peace Support Operations
– Identity and Solidarity in the Foreign Policy of EU Members: Renewing the Research Agenda
– Turkey’s Kurdish Question and the EU’s Dialogue-less Approach
– Projecting the Re-Discovered: Czech Policy Towards Eastern Europe
– Between a Romantic ‘Mission in the East’ and Minimalism: Polish Policy Towards the Eastern Neighbourhood
– Shining in Brussels? The Eastern Partnership in Estonia’s Foreign Policy
– Latvian and Lithuanian Policy in the Eastern Neighbourhood: Between Solidarity and Self Promotion

2. KNIHY
I v roce 2011 jsme spolupracovali jako držitelé grantu MZV ČR s pracovníky Historického ústavu AV ČR na dlouhodobém projektu Dokumenty československé zahraniční politiky. Editorem již sedmnácté knihy Československo na pařížské mírové konferenci 1918–1920. Svazek II byl Jindřich Dejmek. Nejdůležitější nakladatelskou aktivitou bylo další pokračování ročenky Česká zahraniční politika v roce
2010. Analýza ÚMV (ed. M. Kořan) a poté čtyři knihy s větším autorským kolektivem Česká zahraniční politika: mezi politickým (ne)zájmem a byrokratickou efektivitou (ed. V. Střítecký), Vzestup Indie a Číny: Přichází asijské století? (ed. R. Fürst), Energetická bezpečnost ČR a budoucnost energetické politiky EU (ed. P. Binhack a L. Tichý) a Německo v čele Evropy? SRN jako civilní mocnost a hegemon
eurozóny (ed. V. Handl). Tento typ knih je obecně z edičního hlediska náročný pro
redaktora i sazeče, protože je třeba sjednotit texty většího počtu autorů s různým
stylem a s různou úrovní zpracování, poznámkové aparáty, seznamy literatury a ve
většině případů i jednoduchým, laciným, ale efektivním způsobem zpracovat grafy,
mapy či obrázky.
Kromě toho bylo redakčně zpracováno několik policy paperů podle nového návrhu, který odpovídá současnému užívání podobných dokumentů. Proces postupného hledání výsledné podoby zajišťoval Ondřej Horký s grafikem. Dále byly pro
vědecké pracovníky či vedení ústavu podle potřeby zajišťovány různé typy redakční práce na textech (texty pro MZV ČR, grantové výstupy atd.).
Každá kniha byla minimálně jednou anoncována (celostránkově) v měsíčníku
Mezinárodní politika. Knihovně a konferenčnímu servisu byly dodávány podklady
ke každé knize (obálku a blok knihy v pdf, anotace), aby mohly být dále knihov-
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nicky či propagačně využívány. Oznamovací povinnost ze zákona byla zajišťována
smlouvou se čtrnáctideníkem Knižní novinky a anotace byly dále zasílány do agentury ISBN v Národní knihovně ČR (na přelomu roku jsme vyčerpaly vydavatelský
identifikát 80-86506 a dostali jsme nově přidělený 80-87558).
Průběžně probíhala skartace starých rukopisů (časopiseckých i knižních) z archivů. Pro návštěvníky knihovny ÚMV jsme dodávali zdarma přebytky staré knižní a časopisecké produkce a knihovna nabízela část těchto přebytků dalším knihovnám k doplňování jejich fondů.

Přehled vydaných publikací za rok 2011
A. Zahraniční politika České republiky
Michal Kořan a kol.
Česká zahraniční politika v roce 2010. Analýza ÚMV
(váz., ISBN 978-80-86506-95-1)
Šárka Waisová
Tíha volby. Česká zahraniční politika mezi principy a zájmy
(brož., ISBN 978-80-87558-00-3)
Vít Střítecký a kol.
Česká zahraniční politika: mezi politickým (ne)zájmem a byrokratickou efektivitou
(brož., ISBN 978-80-86506-93-7)

B. Ostatní tematika
Dokumenty československé zahraniční politiky
Československo na pařížské mírové konferenci 1918–1920. Svazek II
Edice je realizována v rámci výzkumného projektu ÚMV ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR, s grantovou podporou MZV ČR.
K vydání připravil Jindřich Dejmek.
(váz., ISBN 978-80-86506-92-2)
Miroslav Tůma
Jaderné odzbrojení. Utopie, nebo projev politického realismu?
(brož., ISBN 978-80-86506-96-8)
Rudolf Fürst a kolektiv
Vzestup Indie a Číny: Přichází asijské století?
(brož., ISBN 978-80-86506-84-5)
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Petr Binhack a Lukáš Tichý (eds.)
Energetická bezpečnost ČR a budoucnost energetické politiky EU
(brož., ISBN 978-80-87558-02-7)
Muslims in Visegrad
Ve spolupráci s Anna Lindh Foundation a Visegrad Fund.
(brož., ISBN 978-80-86506-97-5)
Vladimír Handl (ed.)
Německo v čele Evropy? SRN jako civilní mocnost a hegemon eurozóny
(brož., ISBN 978-80-87558-03-4)

C. Společné vydání
S nakladatelstvím Dokořán.
Pavel Barša
Orientálcova vzpoura (a další texty z let 2003–2011)
(váz., ISBN 978-80-86506-94-4/ISBN 978-80-7363-347-5)
S Friedrich-Ebert-Stiftung.
The EU, Germany, Central Europe and Russia: Determinants of the EU’s Foreign Policy towards Russia. A compilation of study texts by foremost scholars
and analysts in this fi eld from the Central European region
(e-kniha, ISBN 978-80-87558-01-0)

D. Účelové tisky
a) Zprávy
Zpráva o činnosti ÚMV za rok 2010 (verze tištěná jako V2 a verze ve spirále)
b) Účelové tisky
– Policy paper
• The Future of Diplomacy: European and Global Challenges (Ondřej Horký)
• Zahraniční rozvojová spolupráce v roce 2020: Stará pevnost, černý pasažér, chytrá horákyně nebo dobrá Evropanka? (Ondřej Horký)
• Jak dál v jaderném odzbrojování (Miroslav Tůma)
• Future Perspectives of U.S.-Czech Relation (Ondřej Ditrych, Nik Hynek)
c) Ostatní tisky
– Telefonní seznam (květen 2011)
– Knihovní řád Knihovny Ústavu mezinárodních vztahů
– Další separáty a tisky podle potřeb
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IV. KNIHOVNA

Pracovnice knihovny usilovaly o kvalitní zajištění standardních činností, především
plnění knihovnických, dokumentačních a bibliograficko-informačních služeb i při
postupném snižování pracovních úvazků. Podařilo se udržet počet provozních hodin pro veřejnost, zatím co počet hodin pouze pro pracovníky ústavu byl mírně snížen. Poněkud poklesl počet uživatelů (374), počet návštěv uživatelů ve studovně
(2532) a počet výpůjček externím uživatelům (534). Naopak stále stoupá zájem
o zpřístupňované elektronické zdroje. Opět výrazně vzrostl počet dotazů, které uživatelé zadali v online katalogu knihovny. V roce 2011 položili uživatelé 2 564 951
dotazů (tj. více než 7027 dotazů každý den), to znamená nárůst o více než 18 % ve
srovnání s rokem 2010 a o více než 119 % ve srovnání s rokem 2007. Zájem uživatelů o přístup k elektronickým zdrojům dokazuje, že se vyplácí dlouhodobá aktivita knihovny v této oblasti. Přístup do elektronických databází byl výhodněji zajištěn v rámci zapojení knihovny do tří projektů, jejichž nositeli jsou NK ČR
a CIKS VŠE. Další zdroje byly získány na základě individuálních smluv. V rámci
projektu Jednotné informační brány pro mezinárodní vztahy (JIB IREL), dotovaného MK ČR, bylo vytvořeno jednotné uživatelské rozhraní pro obor mezinárodní
vztahy, ve kterém je zpřístupněno 41 prohledatelných licencovaných i volných
elektronických zdrojů a další vybrané odkazové zdroje.
Snižující se rozpočet na nákup informačních zdrojů se pracovnice knihovny snaží vyvážit jejich bezplatným získáváním. V loňském roce se podařilo na základě dohodnuté výměny a individuálních žádostí bezplatnou akvizici rozšířit a získat téměř
80 % novinek fondu.
Pokračovalo exportování záznamů knih do Souborného katalogu ČR, kam bylo
odesláno 3216 záznamů upravených dle požadavků Národní knihovny ČR. Celkem
už je v Souborném katalogu ČR dostupných 20 756 našich katalogizačních záznamů knih a ročenek. V rámci dlouhodobého záměru na zpětnou katalogizaci starého
fondu se podařilo zpracovat 2493 titulů knih a ročenek z 50. a 60. let 20. století,
oproti roku 2010 to představuje nárůst o 76 %. K 1. 1. 2012 obsahovala databáze
knihovny 70 737 záznamů všech druhů informačních pramenů.
Byla zpracována centralizovaná verze Knihovního řádu.
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KNIŽNÍ FOND
V průběhu roku bylo do fondu knihovny zařazeno 1011 titulů nových knih a ročenek. Nákupem bylo získáno 62 %, výměnou 25 %, darem 12 % (z toho 7 českých
titulů v rámci projektu Česká knihovna, MZK) a 1 % bylo z produkce ústavu. Největší část nových titulů byla jako v minulých letech v angličtině (56 %), druhým
nejčastějším jazykem byla čeština (19 %), dále němčina (13 %) a francouzština
(5 %). Zastoupeny byly i další jazyky jako ruština, polština, španělština atd. Do
zpracovaných katalogizačních záznamů byly stejně jako v předchozích letech doplňovány odkazy na recenze knih v časopisech vydávaných naším ústavem a dále
i na recenze ve vybraných titulech periodik vyhledané v průběhu akvizice. Vkládání obsahů bylo ve druhém čtvrtletí z kapacitních důvodů pozastaveno. Od začátku
roku 2011 bylo z kapacitních důvodů také zastaveno zpracování anotací, v současné době jsou doplňovány anotace pouze u publikací ústavu a jejich celkový počet
v databázi je 1391.
K 31. 12. 2011 obsahovala elektronická databáze knihovny 46 536 záznamů
knih a ročenek. Všechny záznamy jsou z hlediska obsahové i formální správnosti
průběžně kontrolovány a jsou také průběžně exportovány do Souborného katalogu
ČR. Za rok 2011 bylo vyexportováno a do Souborného katalogu ČR přijato 3216
záznamů.
V průběhu roku pokračovala obsahová revize starého fondu a návazně jeho rekatalogizace, kterou prováděly pracovnice knihovny. Bylo zpracováno 2493 katalogizačních záznamů (2269 knih, 224 ročenek). Zároveň bylo z knihovního fondu vyřazeno 768 knih, které byly nabídnuty pracovníkům ústavu a veřejnosti. Zájemcům
bylo předáno 182 publikací. Vyhověli jsme při tom přednostně žádosti Národní knihovny ČR a 123 titulů českých knih jsme předali pro projekt Vytvoření Národní digitální knihovny.
V letních měsících proběhla pravidelná revize fondu knih a ročenek vystavených
v Příruční knihovně, při které byly opraveny chyby a nejednotnosti v řazení fondu.
Proběhla také pravidelná revize výpůjček pracovníků ústavu. Ztráty publikací jsou
v souladu s Knihovním řádem postupně řešeny nákupy, žádostmi v rámci výměny
a případně kopiemi.
Po celý rok byla každých čtrnáct dní ve studovně zajištěna výstavka nových knih
a dokumentačních materiálů, kterou využívají zejména výzkumní pracovníci ústavu k seznámení s novinkami ve fondu a k objednání jejich výpůjček.
Jednou za dva měsíce proběhla kontrola nejnovějších přírůstků knihovny a jejich
bibliografický soupis Přírůstky knihovny byl uveřejněn na internetových stránkách
knihovny. Z těchto soupisů bylo stejně jako v předcházejících letech pravidelně vybíráno do časopisu Mezinárodní politika cca 30 záznamů publikací vydaných ve
střední a východní Evropě anebo se této oblasti týkajících. Do časopisu Mezinárodní vztahy bylo nově místo anotací vybíráno cca 30 záznamů novinek knihovny
převážně angloamerické provenience vztahujících se prioritně k tematice mezinárodních vztahů.
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ČASOPISECKÝ FOND A DATABÁZE
Ve fondu knihovny je archivováno 450 titulů novin a časopisů. Největší počet titulů, tj. 244 (54 %), byl získán výměnou, darem jsme dostali 107 (24 %), nakoupeno
bylo 90 (20 %) a 9 (2 %) vydal ústav. 230 titulů (51 %) je v angličtině, 83 (18 %)
v češtině, 55 (12 %) v němčině, 23 (5 %) ve francouzštině, 18 (4 %) v ruštině, 15
(3 %) ve slovenštině, 16 (4 %) titulů je dvojjazyčných, 3 % v dalších jazycích. V roce 2011 došlo k vyřazení čtvrtiny neaktivních titulů, jednalo se téměř výlučně o tituly získané zdarma. V současnosti je archivováno 182 neaktivních titulů. Aktivní
fond tvoří 268 titulů, z toho 151 (56 %) bylo získáno výměnou, 63 (24 %) darem,
51 (19 %) koupí a 3 (1 %) vydává ÚMV. U 34 titulů časopisů byl zajištěn také přístup k elektronické verzi. Plné texty dalších titulů jsou dostupné v rámci databází
EBSCO, JSTOR a ProQuest. Vybrané tituly novin, časopisů a databází byly objednány na rok 2012.
Pro čtenáře knihovny byl zajištěn zkušební přístup do databází/portálů ebrary
Academic Complete, SAGE, Routledge a SIPRI Yearbook. Možnost vyzkoušet si nové databáze je uživateli velmi dobře hodnocena.
Knihovna pokračovala v efektivním hospodaření s bezplatně získanými duplikáty. Duplicitní tituly byly postupně nabízeny výzkumným pracovníkům, spolupracujícím knihovnám a zbytek k volnému rozebrání návštěvníkům studovny. Průběžně byly aktualizovány: Seznam titulů novin a časopisů s internetovými adresami,
Seznam získávaných elektronických časopisů a seznamy časopisů ve zpřístupňovaných externích databázích. V Souborném katalogu ČR byly průběžně kontrolovány
a aktualizovány záznamy časopisů archivovaných v naší knihovně.
Do studovny bylo z archivu půjčeno 131 starších čísel periodik a 18 kompletních ročníků. Největší zájem byl již tradičně o tituly Archiv der Gegenwart a Keesing’s Recordof World Events, ze zahraničních novin o Le Monde. Z aktuálních čísel periodik ve studovně bylo půjčeno 285 čísel. Ve srovnání s loňským rokem došlo ke snížení o 23 % a počet odpovídal situaci v roce 2009. Z českých časopisů to
byly nejčastěji Mezinárodní politika a Mezinárodní vztahy, ze zahraničních časopisů Survival a Disarmament Forum.
Knihovna nadále zajišťovala za zvýhodněných podmínek přístup do multioborových plnotextových databází fy EBSCO – Academic Search Premier a Business
Source Premier (grantový program INFOZ; NK ČR), k online službě ProQuest
Central (grantový program INFOZ; CIKS VŠE), do mediální databáze TAMTAM fy
Anopress (grantový projekt VISK8/A; NK ČR) a nově také do Automatizovaného
systému právních informací – ASPI (grantový projekt VISK8/A; NK ČR). Na základě předplatného byl zajištěn přístup do digitálního archivu časopisů JSTOR,
elektronické knihovny časopisů EZB a databáze Bohemika ČTK. Pokračovalo využívání bezplatného přístupu do mediální databáze NewtonIT fy NEWTON media.
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DOKUMENTAČNÍ FOND A ELEKTRONICKÉ ZDROJE
Databáze knihovny, ze které bylo vymazáno několik desítek zastaralých titulů, aktuálně obsahuje téměř 23 400 záznamů článků, drobných tisků a elektronických
zdrojů. Analytický rozpis článků byl z kapacitních důvodů omezen převážně na
články v časopisech z produkce ÚMV a na články našich výzkumných pracovníků
v externích titulech. Do databáze knihovny bylo zapsáno 419 záznamů časopiseckých článků (74 % v češtině, 20 % v angličtině, 2 % v němčině, 2 % ve slovenštině
a 2 % v dalších cizích jazycích). O 70 % vzrostl počet záznamů drobných tisků v důsledku nárůstu bezplatně získaných dokumentů, převážně na základě individuálních
žádostí v rámci výměny. Ze 428 zkatalogizovaných titulů bylo 73 % v češtině, 18 %
v angličtině, po 2 % ve francouzštině, němčině a ruštině. Vzrostl také počet elektronických zdrojů, které jsou vyhledávány v souvislosti s rešeršní a akviziční činností.
Bylo zpracováno 411 bibliografických záznamů elektronických zdrojů (údaj neobsahuje elektronické články). Z toho 87 % bylo v angličtině, 6 % v češtině, 4 %
v němčině, 2 % ve francouzštině a 1 % v dalších jazycích.
Do záznamů jsou doplňovány internetové adresy a odkazy na elektronický archiv knihovny. Do tohoto archivu jsou ukládány elektronické dokumenty z výměny
a volně přístupné dokumenty z internetu. Z kapacitních důvodů bylo zastaveno
ukládání zpráv od International Crisis Group, rešerší z českého tisku získávaných
z Parlamentní knihovny ČR, stejně jako obsahů pravidelně získávaných Informací
MZV a dalších materiálů získávaných z MZV v elektronické formě. Jednou měsíčně byla aktualizována informační nástěnka s nejnovějšími pracemi výzkumných
pracovníků ústavu. Do archivu byly ukládány archivní exempláře produkce ústavu.

EXTERNÍ KONTAKTY
V srpnu roku 2010 byla dokončena kontrola efektivnosti výměny a aktivity spolupracujících institucí. V jejím důsledku byl snížen počet evidovaných institucí podobného zaměření z 1366 na 474. Instituce, s nimiž výměna neprobíhala již delší
dobu, které nereagovaly na naše žádosti o konkrétní tituly, nebo o jejichž publikace nemáme zájem, byly ze seznamu vyřazeny. Záznamy o institucích, ze kterých
dostáváme informační prameny, byly aktualizovány a doplňovány o nové údaje. Aktivní oboustranná spolupráce probíhala se 105 především zahraničními institucemi,
kterým byly zasílány časopisy Perspectives (91 institucí), Mezinárodní vztahy (49
institucí) a Mezinárodní politika (22 institucí). Vybraným institucím byly rozeslány
publikace ústavu a tituly: Orientálcova vzpoura, The Quest for the National Interest: a Methological Reflection on Czech Foreign Policy. Publikace ústavu byly
předávány také Knihovně MZV. Rozesílání tištěné verze časopisů ústavu na MZV
a zastupitelské úřady ČR bylo zastaveno.
Recipročně byla zdarma získána podstatná část přírůstků fondu. Pravidelně dostáváme dohodnuté tituly periodik a několik řad odborných studií. Několik institu-
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cí stále zasílá své nabídky duplikátů a vyřazených titulů, ale efektivnější jsou naše
individuální žádosti o konkrétní tituly odpovídající tematickému profilu fondu a výzkumným potřebám pracovníků. Pokračoval růst počtu zahraničních partnerů požadujících akceptování výměny elektronických publikací. Nejvíce publikací jsme
v uplynulém roce získali z polských institucí (zejména z Centralna Biblioteka Wojskowa, Warszawa – 28 publikací převážně po vyžádání z pravidelně zasílaného seznamu duplikátů), z německých institucí (z Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, Frankfurt am Main – 24 publikací, především z řady HSFK Report),
z ruských institucí (Institut naučnoj informacii po obščestvennym naukam – 13 publikací; Institut ekonomiki RAN – 8 publikací) a z amerických institucí (Council on
Foreign Relations, New York – 17 titulů; Indiana University, Collection for Slavic
and East European Studies – 6 titulů), dále z Advisory Council on International
Affairs, Hague – 14 publikací, a Finnish Institute of International Affairs – 6 publikací z řady FIIA Report. Pokračovalo získávání vybraných slovenských knih na základě spolupráce se Štátnou vedeckou knižnicou v Prešove (11 titulů). Velmi dobrá
výměnná spolupráce také probíhala s Inštitútem pre verejné otázky (5 knih) a s Ekonomickým ústavem Slovenskej akadémie vied (4 knihy). Nově byla navázána výměna s několika institucemi na Slovensku, v Polsku a v Rusku. V rámci ČR jsme měli nejaktivnější výměnu s Centrem pro ekonomiku a politiku (9 knih), Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity, Brno (7 knih), Informačním
centrem OSN v Praze (6 knih). Pokračovala výměna s Ústavem pro soudobé dějiny
AV ČR (3 knihy) a s Historickým ústavem Akademie věd ČR (3 knihy). Nově jsme
navázali spolupráci s Odbornou knihovnou Metropolitní univerzity Praha, která
nám po vyžádání zaslala 3 publikace.
Pokračovala také spolupráce s Anglo-americkou vysokou školou v Praze, jejíž
profesoři a studenti jsou čtenáři naší knihovny. Spolupráce s Parlamentní knihovnou ČR byla ukončena z důvodu nedostatku naší kapacity na zpracování tematických rešerší.
Národní knihovna ČR pokračovala v souladu s uzavřenou smlouvou v přebírání
webových stránek ústavu do digitálního archivu českých webových zdrojů – WebArchiv. Spolupráce v síti EINIRAS (European Information Network on International Relations and Area Studies) byla v uplynulém roce omezena pouze na aktualizaci deskriptorů v projektu vícejazyčného Euro–Tezauru (European-Thesaurus on
International Relations and Area Studies). Tato aktualizace byla následně zapracována i do databáze knihovny v systému Clavius.
Na základě dohod byly i nadále články z časopisů Mezinárodní vztahy a Perspectives zpracovány v programu CEEOLclient a zasílány do databáze CEEOL,
články z obou těchto titulů zasílány do databáze EBSCO, z časopisu Perspectives
nově do databáze ProQuest a elektronická verze časopisu Perspectives nově i do databáze Scopus.
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SLUŽBY
Studovna je plně vybavena pro studium prezenčního fondu. K dispozici je sedm počítačových stanic s připojením na internet, se vstupem do interního online katalogu
knihovny a dokumentace a do jednotného rozhraní online elektronických zdrojů,
které má knihovna k dispozici. Kapacita studovny může být rozšířena až o deset
míst, ze kterých je možno se připojit prostřednictvím vlastního notebooku do lokální bezdrátové sítě. Stále více dokumentů knihovny je k dispozici pouze elektronicky, což je uživateli stále častěji využíváno.
V kopírovací místnosti jsou umístěny čtyři samoobslužné kopírky. V roce 2011
byl zaznamenán další výrazný pokles počtu zhotovených placených kopií, celkem
jich bylo zhotoveno 3821, oproti 7970 kopiím v roce 2010 a 17 283 kopiím v roce
2009. Tato skutečnost je ovlivněna faktem, že cena kopií byla v roce 2010 zvýšena,
a tím, že uživatelé začali místo kopírování častěji skenovat a přednostně využívat
elektronické dokumenty knihovny.
V roce 2010 byl také zaznamenán pokles v počtu nově registrovaných čtenářů.
Zatímco v roce 2010 se registrovalo 476 uživatelů, v roce 2011 to bylo 374 uživatelů. Zároveň se snížil počet čtenářských návštěv, a to na 2532 v roce 2011, oproti
3378 návštěvám v roce 2010. To bylo ovlivněno pravděpodobně omezením provozu v červnu a září, omezením provozní doby pro interní uživatele a především současným trendem poklesu návštěvnosti knihoven. Stále platí, že do knihovny se nejčastěji registrují studenti vysokých škol.
Další pokles se týkal meziknihovních výpůjček z našeho fondu. Celkem bylo jiným knihovnám půjčeno 118 titulů, což je o více než polovinu méně než v roce 2010.
Obdobně klesající trend ale měly i žádosti našich pracovníků o meziknihovní výpůjčky. Bylo jich zajištěno 32 (z toho 12 za úplatu ze zahraničních knihoven) oproti
61 výpůjčkám v roce 2010 a 146 v roce 2009. Mírný pokles byl zaznamenán také
v oblasti absenčních výpůjček, z počtu 613 v roce 2010 klesly absenční výpůjčky na
534 v roce 2011. Poskytování těchto výpůjček je i nadále limitováno přísnými výpůjčními podmínkami.
V roce 2011 bylo v rámci rešeršní činnosti zodpovězeno celkem 506 rešeršních
dotazů, z toho 57 za úplatu pro externí uživatele. Nejvíce využívanými zdroji pro tematické rešerše byly databáze EBSCO, ProQuest a Anopress. Počet zadaných rešerší poklesl o necelých 19 % (v roce 2010 to bylo 622), na tento pokles mělo vliv omezení kapacitních možností a konkrétně zastavení zpracování rešerší pro Parlamentní
knihovnu ČR a pro ročenku Zahraniční politika. Zastaveno bylo i sestavování Informace ÚMV pro MZV o publikační činnosti a připravovaných akcích ústavu.
Proběhla pravidelná kontrola záznamů zadaných pracovníky ústavu do RIV (Rejstřík informací o výsledcích – IS VaV). Za rok 2011 bylo odesláno celkem 63 záznamů publikací, z toho 3 v návaznosti na projekty Akademie věd ČR, 8 pro Grantovou agenturu ČR, 12 pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a 40
vykázaných k projektům Ministerstva zahraničních věcí ČR. Jednotlivé kategorie
byly zastoupeny takto:
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Tabulka č. 5
Články ve
Články
Kapitoly Knihy Ostatní Celkem
ve sbornících v časopisech v knize
AV ČR

-

-

-

1

2

3

GA ČR

-

4

1

1

2

8

MŠMT

-

3

5

4

-

12

MZV

1

16

6

11

6

40

Celkem

1

23

12

17

10

63

Dále bylo do RIV zadáno 46 záznamů konferencí a workshopů.
Z databáze WOS (Web of Science) byly získány aktuální údaje o citovanosti výzkumných pracovníků ústavu, dále podklady pro seznamy impaktovaných časopisů
k vybraným tematikám za rok 2010. Přehledy tematicky odpovídajících časopisů
s impakt faktory byly vystaveny na internetové stránce knihovny a na intranetu,
impakt faktory byly zaktualizovány i v Seznamu nejvýznamnějších relevantních
titulů časopisů, kde jsou průběžně aktualizovány i údaje o dostupnosti plných textů v databázích.
V rámci projektu jednotné informační brány IREL byl v uplynulém roce splněn
hlavní cíl, kterým bylo vytvoření jednotného rozhraní pro obor mezinárodní vztahy
pro uživatele knihovny. Byly nainstalovány instance MetaLib a SFX, které běží na
novém serveru Národní knihovny ČR. Instance byly integrovány do redakčního
softwaru CMS Plone. Byla provedena úvodní systémová konfigurace a konfigurace
vybraných zdrojů a služeb. Na základě definovaných kritérií bylo do vyhledávače
MetaLib připojeno 41 prohledatelných licencovaných i volných elektronických
zdrojů:
• ANL+
• BIBSYS – souborný katalog
• British Library Integrated Catalogue
• Central and Eastern European Online Library – CEEOL
• Česká národní bibliografie (NK ČR) – české knihy
• Directory of Open Access Journals – DOAJ
• EBSCO – Academic Search Complete
• EBSCO – Business Source Complete
• EINIRAS Database Network – EDN
• Elektronische Zeitschriftenbibliothek – EZB
• EUCOR
• Europeana – The cultural collections of Europe
• GBV – GemeinsamerVerbundkatalog
• High Wire Press (Stanford University)
• IDS NEBIS

58

• IDS Zurich Universitat
• JSTOR Arts&Sciences I Collection (Humanities)
• JSTOR Arts&Sciences I Collection (Social Science)
• JSTOR Arts&Sciences II Collection (Humanities)
• JSTOR Arts&Sciences II Collection (Social Studies)
• Knihovna Akademie věd České republiky – katalog
• Library of Congress Online Catalog
• Masarykova univerzita v Brně – souborný katalog
• Moravská zemská knihovna – katalog
• NK ČR – články v českých novinách, časopisech a sbornících od r. 1991 – ANL
• NK ČR – plnotextové vyhledávání v článcích z tisků – ANL FULL
• OLIS – souborný katalog Oxfordské univerzity
• Primo Central (Ex Libris)
• ProQuest Central
• Souborný katalog ČR – monografie
• Souborný katalog ČR – seriály
• Systém Kramerius NK ČR – periodika
• TEL (thèses-en-ligne)
• Univerzita Karlova v Praze – centrální katalog
• Ústav mezinárodních vztahů – články
• Ústav mezinárodních vztahů – monografie
• Ústav mezinárodních vztahů – periodika
• Ústav pro soudobé dějiny AV ČR – článková bibliografie
• Vědecká knihovna v Olomouci – báze starých tisků
• Vysoká škola ekonomická – souborný katalog
• WorldCat.org (OCLC)
Bylo aktivováno linkování na předplácené a volně přístupné oborové elektronické
časopisy a knihy v databázích Cambridge University Press, CEEOL, DOAJ, EBSCOhost (Academic Search Complete; Business Source Complete), JSTOR (Art and
Sciences I + II), Palgrave Macmillan, PoPuPS, Proquest Central, Redalyc, SAGE
Complete, Wiley Online Library Journals. Pro potřeby uživatelů byl nastaven Citation Linker. Po zadání citace požadovaného dokumentu nabídne SFX odkaz na dostupný plný text a další relevantní služby. Zaktualizovány byly odkazy na vybrané
zahraniční výzkumné ústavy a mezinárodní organizace. Zpřístupněn byl seznam
Média států světa s odkazy na agentury, tisk, televize, rádio, portály a také odkazy
na plné texty Policy papers ÚMV.
Pracovnice knihovny pokračovaly v aktivitách zaměřených na propagaci elektronických zdrojů, především v individuálně zaměřených školeních a prezentacích
pro interní uživatele knihovny, ale také v prezentacích pro studenty středních a vysokých škol.
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Graf č. 2: Přírůstek knih a ročenek za rok 2011 podle jazyka
(celkem 1011 svazků)
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Graf č. 3: Přehled novin a časopisů archivovaných v roce 2011
podle způsobu nabytí (450 titulů)
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Graf č. 4: Nárůst titulů v elektronickém archivu v letech 2007–2011
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Graf č. 5: Rekatalogizace starého fondu knih a ročenek v letech 2000–2011
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Graf č. 6: Počet dotazů v online katalogu v letech 2007–2011
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V. FINANCE A PERSONALISTIKA

V roce 2011 působilo v ústavu 34 zaměstnanců (v průměrném přepočteném počtu), zařazených do pěti (od září 2011 do tří) útvarů. Ve srovnání s rokem 2010 to bylo méně o 4 průměrné přepočtené zaměstnance. ÚMV rovněž spolupracoval s 90
externisty, zapojenými v orgánech ústavu, redakčních radách ústavních publikací,
ediční radě nakladatelství a v oborové radě studijního programu „Mezinárodní a teritoriální studia“ nebo plnícími různá zadání od vedoucích zaměstnanců ústavu. Externí spolupracovníci zastupovali relevantní státní orgány, veřejnoprávní instituce,
tuzemská a zahraniční vědecká a pedagogická pracoviště, nadace, občanská sdružení a další subjekty činné ve výzkumu mezinárodních vztahů a v oblasti tvorby
české zahraniční politiky. Na činnosti ústavu se částečně podílelo též 43 stážistů
a tři interní doktorandi.
Hospodaření ústavu skončilo přebytkem ve výši 913 tis. Kč. Příjmy tvořily veřejné finanční prostředky z rozpočtové kapitoly MZV ČR, Národního programu výzkumu a Grantové agentury ČR, dále finanční prostředky z neveřejných zdrojů
(včetně zahraničních) a finanční prostředky získané vlastní hospodářskou činností.
Celkové výnosy dosáhly výše 32 450 tis. Kč a celkové náklady výše 31 537 tis. Kč.
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Výnosy v roce 2011 (v tis. Kč)
Položka

Částka

Institucionální prostředky
z toho Institucionální prostředky
Fond účelově určených prostředků 2012

15 766
14 466
1 300

Příspěvek MZV na provoz

9 721

Projekt NPV II (MŠMT)

1 488

Účelové prostředky – projekty
z toho účelové prostředky MZV
GA ČR (bez FÚUP)

2 626
894
1 732

Prostředky Ministerstva kultury ČR

331

Prodej publikací

629

Metropolitní univerzita Praha

561

Zahraniční projekty
z toho VW Stiftung
A. Lindh Foundation

932
339
593

Ostatní příjmy

1 696

Výnosy celkem

32 450

Výše uvedená tabulka obsahuje strukturu výnosů (v tis. Kč) v členění podle jejich
zdrojů.
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Výnosy v roce 2011
Institucionální prostředky
Příspěvek MZV na provoz

5%
5%

3%

2%

Účelové prostředky
– projekty

2% 1%
44 %

Projekt NPV II (MŠMT)

8%
Ostatní příjmy
30 %
Zahraniční projekty
Prodej publikací
Metropolitní univerzita
Praha
Prostředky ministerstva
kultury ČR

Výše uvedený graf obsahuje výnosy (v procentech) podle zdrojů.

65

Porovnání výnosů v letech 2008, 2009, 2010 a 2011 (v tis. Kč)
Položka
2008
Institucionální prostředky

Výnosy
2009 2010

2011

14 274 14 274 14 227 15 766

Příspěvek MZV na provoz včetně konferencí 15 324 12 521 10 552 9 721
Projekt NPV II (MŠMT)

3 196

3 196

3 196 1 488

Účelové prostředky – projekty (bez FÚUP)

1 307

1 599

1 883 2 626

Prodej publikací

840

1 069

839

629

Metropolitní univerzita Praha

441

372

511

561

1 238

901

1 238

932

880

879

1 580 2 027

Fond účelově určených prostředků (tvorba)

-1 400

0

0 -1 300

Fond účelově určených prostředků (použití)

1 100

1 400

Zahraniční projekty
Ostatní příjmy

Celkem

0

0

37 200 36 211 34 026 32 450
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Náklady v roce 2011 (v tis. Kč)
Položka

Materiál
z toho publikace
kancel. potřeby
dr. hm. majetek (do 40 tis.)
PC materiál
PHM + prodané zboží

Výzkumný
záměr
537
384

1 417
781
165
162
274
35

45
34

850

23

873

86

148

2

236

541

674

126
27

Energie
Opravy a údržba
Cestovné

Ost.
NPV II Celkem
prov. (MŠMT)
náklady

Občerstvení konference

11

1 999
1 199
165
288
312
35

1 215

146

22

168

3 852

361
40
19
242
6
54

5 248
711
647
1 042
128
2 720

Služby
z toho databáze, SW
telefon + internet
ediční náklady
poštovní poplatky
ostatní provozní náklady
(včetně konferencí)

1 035
671
277
87

351
800
122
2 579

Mzdy

9 003

4 490

346

13 839

1 354

453

1 807

1 729

230

5 020

OON
SP, ZP

3 061

Náhrada mzdy za nemoc
Tvorba sociálního fondu

17
178

Odpisy

91

17
6

275

376

376
464

Ostatní náklady

25

439

Náklady celkem

14 466

15 583

1 488

31 537

Obsahem výše uvedené tabulky je rozdělení celkových nákladů ÚMV na náklady
výzkumného záměru, ostatní provozní náklady a náklady projektu NPV II.
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Náklady v roce 2011
5%
49 %
46 %
Ostatní provozní náklady
Výzkumný záměr
NPV II (MŠMT)

Výše uvedený graf přibližuje strukturu nákladů (v %) v závislosti na zdrojích financování.
3%

3%1% 1% 1%

3%

Mzdy
1%
SP, ZP

5%

41 %
Služby

10 %

OON
15 %

Materiál
Energie
16 %
Cestovné
Ostatní náklady
Opravy a údržba

Výše uvedený graf obsahuje náklady (v %)
podle jednotlivých druhů.

Tvorba sociálního fondu
Odpisy
Občerstvení konference
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Porovnání nákladů v letech 2008, 2009, 2010 a 2011 (v tis. Kč)
Položka
2008

Náklady
2009 2010

2011

Materiál

2 992

1 740

1 852

1 999

Energie

822

749

907

873

Opravy a údržba

160

656

275

236

1 202

1 526

906

1 215

272

38

260

168

5 853

5 597

5 063

5 248

Cestovné
Občerstvení konference
Služby
Mzdy

14 393 14 969 14 284 13 839

OON

2 518

3 581

3 346

1 807

SP, ZP

5 776

5 746

5 479

5 020

279

299

286

275

1 230

520

499

376

684

811

886

481

Tvorba sociálního fondu
Odpisy
Ostatní náklady
Celkem

36 181 36 232 34 043 31 537
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RADA ÚSTAVU MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ, v. v. i.
Předsedkyně rady:
Místopředseda rady:
Členové rady:

Prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc.
Doc. Ing. Mgr. Petr Kratochvíl, Ph.D.
Prof. PhDr. Pavel Barša, M.A., Ph.D.
PhDr. JUDr. Veronika Bílková, E.MA, Ph.D.
Prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D.
JUDr. Vladimír Handl, CSc.
PhDr. Michal Kořan, Ph.D.
Ing. Jiří Schneider (od 2. 2. 2011)
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:
Místopředseda rady:
Členové rady:

PhDr. Jiří Kuděla, Ph.D.
JUDr. Petr Kaňka
Ing. Dagmar Janů
Ing. Josef Kreuter, CSc.
Ing. Eva Týrová

REDAKČNÍ RADA MĚSÍČNÍKU MEZINÁRODNÍ POLITIKA
Předsedkyně: Veronika Bílková (ÚMV, Praha)
Členové:
Vojtěch Belling (Úřad vlády ČR, Praha)
Miloš Calda (Fakulta sociálních věd UK, Praha)
Jiří Fárek (Hospodářská fakulta TU, Liberec)
Ondřej Horký (ÚMV, Praha)
Jiří Kuděla (Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Praha)
Kristina Larischová (Friedrich-Ebert-Stiftung, Praha)
Jaroslav Olša, jr. (Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Praha)
Pavel Pšeja (Fakulta sociálních studií MU, Brno)
Michael Romancov (Metropolitní univerzita Praha)
Jiří Schneider (Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Praha)
Jiří Štěpanovský (externí spolupracovník VŠE, Praha)
Zuzana Trávníčková (Fakulta mezinárodních vztahů VŠE, Praha)
Tomáš Weiss (Fakulta sociálních věd UK, Praha)
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REDAKČNÍ RADA ČTVRTLETNÍKU MEZINÁRODNÍ
VZTAHY
Předseda:
Členové:

Jan Karlas (Fakulta sociálních věd UK, Praha)
Pavel Barša (ÚMV, Praha; Filozofická fakulta UK, Praha)
Jozef Bátora (Univerzita Komenského, Bratislava)
Oldřich Bureš (Metropolitní univerzita Praha)
Ondřej Císař (Fakulta sociálních studií MU, Brno)
Petr Drulák (ÚMV, Praha)
Bořek Hnízdo (Fakulta sociálních věd UK, Praha)
Jan Hřích (Metropolitní univerzita, Praha)
Zuzana Lehmannová (Fakulta mezinárodních vztahů VŠE, Praha)
Dan Marek (Filozofická fakulta PU, Olomouc)
Markéta Pitrová (Fakulta sociálních studií MU, Brno)
Jan Růžička (Aberystwyth University, Velká Británie)
Jiří Šedivý (Ministerstvo obrany ČR)
Tomáš Weiss (Fakulta sociálních věd UK, Praha) (od. 1. 12.)
Šárka Waisová (Fakulta filozofická ZU, Plzeň)
Zdeněk Zbořil (externí spolupracovník ÚMV, Praha)
Jiří Zemánek (Právnická fakulta UK, Praha)

REDAKČNÍ RADA PERIODIKA PERSPECTIVES
Předseda:
Členové:

Petr Drulák (ÚMV, Praha)
Regina Axelrod (Adelphi University, Garden City, NY, USA)
Francis Beer (University of Colorado, USA)
Dorothee Bohle (Středoevropská univerzita, Budapešť)
Tanja Börzel (Freie Universität Berlin, Německo)
Vladimír Handl (ÚMV, Praha)
Karen Henderson (University of Leicester, Velká Británie)
Petr Jehlička (ÚMV, Praha)
Vendulka Kubálková (University of Miami, USA)
Christian Lequesne (Sciences Po Paris, Francie)
Andrew Linklater (Aberystwyth University, Velká Británie)
Paul Luif (Austrian Institute for International Affairs, Vídeň, Rakousko)
Nicholas Onuf (Florida International University, USA)
V. Spike Peterson (University of Arizona, USA)
Mark A. Pollack (Temple University, USA)
Erik Ringmar (National Jiaotong University, Tchaj-wan)
Jacques Rupnik (Sciences Po Paris, Francie)
Frank Schimmelfennig (ETH Zürich, Švýcarsko)
Jiří Šedivý (Ministerstvo obrany ČR)
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Wolfgang Wessels (Universität zu Köln, Německo)
Andrei V. Zagorski (Institute for Applied International Research,
Moskva, Rusko)
Jan Zielonka (University of Oxford, Velká Británie)

EDIČNÍ RADA NAKLADATELSTVÍ
ÚSTAVU MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ, v. v. i.
Členové:

Prof. PhDr. Pavel Barša, M.A., Ph.D. (ÚMV; Filozofická fakulta
UK, Praha)
Mgr. Ing. Radka Druláková, Ph.D. (VŠE, Praha)
Doc. PhDr. Jan Eichler, CSc. (ÚMV)
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. (IPS Fakulty sociálních věd UK,
Praha)
Prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc. (Metropolitní univerzita Praha)
PhDr. Michal Kořan, Ph.D. (ÚMV)
Doc. Ing. Mgr. Petr Kratochvíl, Ph.D. (ÚMV)
PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU, Brno)
Mgr. Dan Marek, Ph.D., M.A. (Filozofická fakulta UP, Olomouc)
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. (IMS Fakulty sociálních věd UK,
Praha)

OBOROVÁ RADA STUDIJNÍHO PROGRAMU
„MEZINÁRODNÍ A TERITORIÁLNÍ STUDIA“
Prof. PhDr. Pavel Barša, M.A., Ph.D. (Ústav mezinárodních vztahů; Filozofická
fakulta UK, Praha)
Doc. Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D. (Metropolitní univerzita Praha)
Prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D. (Ústav mezinárodních vztahů, Praha)
Doc PhDr. Jan Eichler, CSc. (Ústav mezinárodních vztahů, Praha)
Doc. PhDr. Bořivoj Hnízdo, Ph.D. (Fakulta sociálních věd UK, Praha)
Prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. (Metropolitní univerzita Praha)
Prof. Ing. Jaroslav Jakš, DrSc. (Metropolitní univerzita Praha)
Prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc. (Metropolitní univerzita Praha)
Doc. Ing. Mgr. Petr Kratochvíl, Ph.D. (Ústav mezinárodních vztahů, Praha)
Prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. (Fakulta mezinárodních vztahů VŠE, Praha)
Doc. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU, Brno)
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. (Fakulta sociálních věd UK, Praha)
Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D. (Filozofická fakulta UP, Olomouc)
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SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU MEZINÁRODNÍCH
VZTAHŮ, v. v. i.
Ředitel:
Statutární zástupce ředitele:

Prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D.
Doc. Ing. Mgr. Petr Kratochvíl, Ph.D.

I. Výzkumné oddělení
Vedoucí oddělení:
PhDr. Michal Kořan, Ph.D.
Zástupce vedoucího oddělení: Ing. Ondřej Horký, Ph.D.
Pracovníci oddělení:
Prof. PhDr. Pavel Barša, M.A., Ph.D. (0,5)
Ing. Vít Beneš, Ph.D.
JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA, Ph.D.
Mats Braun, M.A., Ph.D.
PhDr. Jaroslav Bureš (0,5) (do 30. 6.)
JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D. (0,5)
PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil., Ph.D.
Ing. Tomáš Doležal (0,4)
Doc. PhDr. Jan Eichler, CSc.
Ing. Rudolf Fürst, Ph.D.
JUDr. Vladimír Handl, CSc.
RNDr. PhDr. Nikola Hynek, M.A., Ph.D.
PhDr. Miroslav Nožina, Ph.D.
PhDr. Ondřej Slačálek (0,5)
PhDr. Vít Střítecký, M.Phil.
Mgr. Filip Tesař (0,5)
PhDr. Věra Veselá, Ph.D. (0,5)

II. Oddělení vnějších služeb
PhDr. Eliška Klementová

Vedoucí oddělení:
Pracovníci oddělení:
Sekretariát:

Mgr. Jan Hrubín
Alena Jakobcová
Konferenční servis:
Mgr. Linda Flanderová (0,5)
Nakladatelství:
Dagmar Červinková
Miroslava Strejčková
PhDr. Vladimír Trojánek
Šéfredaktor časopisu Mezinárodní politika: Mgr. Robert Schuster
Knihovna:
Mgr. Kateřina Bláhová
Bc. Lenka Čečilová
Bc. Eva Husáková
PhDr. Helena Kolátorová
PhDr. Ivana Litošová (0,5)
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III. Oddělení vnitřních služeb
JUDr. Petr Kaňka
Ing. Libor Stein (do 31. 10.)
Ing. Eva Týrová (od 1. 11.)
Technický úsek:
Ing. Karel Vacek
Provozní úsek:
Michaela Jaroščiaková (0,37) (od 1. 10.)
Mgr. Karel Rosický (0,55)
Alena Trifunovičová (0,55)
Marta Vaněčková (0,55) (do 30. 9.)
Práce pro Nadaci Anny Lindh: Bc. Hana Suchardová (do 31. 8.)

Vedoucí oddělení:
Ekonomický úsek:

INTERNÍ DOKTORANDI ÚSTAVU MEZINÁRODNÍCH
VZTAHŮ, v. v. i.
Mgr. Šárka Moravcová
Mgr. Aneta Špaldová (od 1. 10.)

Irina Ovsiyevitsj (do 30. 9.)
Mgr. Lukáš Tichý

SEZNAM EXTERNÍCH SPOLUPRACOVNÍKŮ ÚSTAVU
MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ, v. v. i.
Nela Bendová
Doc. PhDr. Ondřej Císař, Ph.D.
Lenka Fedorová, Ph.D.
Ing. Jiří Hejkrlík
Caitlin Knowlton
Lubomír Majerník
Doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc.
Jana Pačísková
Pavel Pšeja
Václav Sochor
Mgr. Hana Suchardová
Petr Štengl
Elsa Tulmets, Ph.D.
Klára Vachulová
Marie Vrbová
Mgr. Tomáš Weiss, M.A.

Petr Binhack
Yuri Fedorov
Ondrej Gažovič
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.
Petra Krylová
Mgr. Šárka Moravcová
Ing. Tereza Němečková
Kristýna Potočková
PhDr. Michael Romancov, Ph.D.
Hans-Joachim Spanger
Jana Šmídková
Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý
Martin Vacek
Karel Vokál
Doc. PhDr. Šárka Waisová, Ph.D.
Andrei Zagorski
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STÁŽE
V ÚMV působilo v roce 2011 celkem 43 stážistů ze 14 států (Brazílie, Bulharsko,
ČR, Čína, Estonsko, Francie, Gruzie, Chorvatsko, Irsko, Rusko, Slovensko, Srbsko,
USA a Velká Británie). Počet stážistů se udržel na úrovni loňského roku. Stážisté
byli členy řešitelských týmů výzkumných projektů ÚMV, pracovali na vlastních výzkumných projektech a pomáhali s přípravami konferencí a seminářů ÚMV. Stážisté rovněž sestavovali zprávy z konferencí a publikovali recenze v odborných časopisech ÚMV.
V roce 2011 nastoupili na stáž do Ústavu mezinárodních vztahů, v. v. i.:
William Barnes (USA, 1. 6.–30. 6.), Linda Bergerová (ČR, 4. 4.–30. 6.), David Cadier (Francie, 3. 1.–12. 2.), Jana Cagašová (ČR, 1. 3.–30. 4.), Sarah Castille (USA,
4. 4.–30. 6.), Kamila Čermáková (ČR, 2. 5.–31. 7.), Michaela Davidová (ČR, 29.
8.–12. 9.), Lucie Dobešová (ČR, 10. 10.–30. 12.), Daniel Fleming (Velká Británie,
29. 6.–16. 9.), Maria Galperin (USA, 19. 9.–19. 12.), Jakub Handlíř (ČR, 1. 12.–30.
12.), Maria Chernyaeva (Bulharsko, 22. 8.–25. 11.), Petra Jezberová (ČR, 3.–31.
1.), Kamila Jiráčková (ČR, 9. 2.–6. 5.), Lucie Kadlecová (ČR, 2. 2.–31. 3.), Lukáš
Kantor (ČR, 16. 9.–16. 12.), Aleš Karmazín (ČR, 3. 1.–31. 3.), Caitlin Knowlton
(USA, 14. 2.–14. 5.), Andrea Kovářová (ČR, 29. 8.–30. 9.), Barbora Kramářová
(ČR, 3. 1.–31. 3.), Dominika Kunertová (Slovensko, 2.–30. 12.), Veronika Kusyová (Slovensko, 4. 4.–30. 6.), Hu Liyan (Čína, 3. 1.–28. 2.), Anastazia Lopatina
(Rusko, 3. 1.–31. 3.), Camille Lot-Baillis (Francie, 4. 7.–12. 8.), Jelena Majinski
(Srbsko, 10. 10.–30. 12.), Levan Makhasvili (Gruzie, 3. 1.–28. 2.), Senka NeumanStanivukovič (Chorvatsko, 19. 9.–23. 12.), Keith Norris (Irsko, 16.–24. 5.), Martin
Ocknecht (ČR, 26. 9.–23. 12.), Sarah Penteado (Brazílie, 3. 1.–31. 3.), Tomáš Sitter (ČR, 5. 9.–2. 12.), Michal Skala (Slovensko, 17. 1.–15. 4.), Markéta Stixová
(ČR, 4. 4.–30. 6.), Katarína Svitková (Slovensko, 29. 8.–30. 11.), Daniel Šitera (ČR,
14. 11.–30. 12.), Ségolène Tavel (Francie, 14. 2.–14. 5.), Ľubica Turzová (Slovensko, 3. 1.–15. 1.), Katri Vaaks (Estonsko, 3. 10.–30. 12.), Lukáš Vacík (ČR, 4. 10.–
30. 12.), Martina Vidláková (ČR, 1. 6.–14. 8.), Wei Xia (Čína, 7. 7.–7. 9.), Sam Wilhelm-Ross (USA, 1. 4.–30. 6.).
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ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ÚSTAVU MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ, v. v. i.

PŘÍLOHA
AKTIVITY PRACOVNÍKŮ
ÚSTAVU MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V ROCE 2011

Prof. PhDr. Pavel BARŠA, M.A., Ph.D.
Odborná publikační činnost – výsledky hodnocené RVVI
• Paměť a genocida. Úvahy o politice holocaustu. Praha: Argo, 2011.
• Orientálcova vzpoura. Praha: Dokořán, 2011.

Pedagogická činnost
• Vedení seminářů a přednášek na Filozofické fakultě UK, Praha.

Publicistika a vystoupení v médiích
• Arabská svoboda a obavy Západu. Lidové noviny (Orientace), 12. 2. 2011.
• Když západ spěje k zániku. Lidové noviny (Orientace), 2. 4. 2011.
• Normalizace mimo dobro a zlo. Lidové noviny (Orientace), 21. 5. 2011.
• Já očima mě, bezesporu. Lidové noviny (Orientace), 11. 6. 2011.
• Mezi manipulací a svědectvím. Lidové noviny (Orientace), 17. 9. 2011.
• Židé, Palestinci a rasismus. Lidové noviny (Orientace), 22. 10. 2011.
• Diplomky v éře „spaghetti bolognese“. Lidové noviny (Orientace), 3. 12. 2011.

Organizační činnost
• Organizátor a moderátor přednášky profesora SOAS University of London a hostujícího profesora Metropolitní Univerzity Praha Arshina Adib-Moghaddama
„Why Islam and the West do Not Clash – About the Relationship Between the
West and Islam and the Myth of a Clash of Civilisations“, Praha, 21. 4. 2011.
• Organizátor a moderátor přednášky profesora Káhirské univerzity Dr. Amra Hamzawyho „The Arab Spring: Theory and Practice“, Praha, 30. 8. 2011.
• Organizátor a moderátor přednášky profesora Aalborgské univerzity Svena Burmestera „The West, Islam and China – beyond Huntington“, Praha, 4. 11. 2011.
• Spoluzakladatel a člen poradního výboru think-thanku CESTA.
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Ing. Vít BENEŠ, Ph.D.
Odborná publikační činnost – výsledky hodnocené RVVI
• The Czech EU Policy: Domestic Political Context and Key Priorities. Revista
Historia Actual, No. 9 (2011) (spoluautor Mats Braun, časopis je v databázi
ERIH C).
• Setkání teorie her s politickou psychologií. Rozhovor s Robertem Jervisem. Mezinárodní vztahy, 2/2011, s. 96–105.
• Evropský rozměr české zahraniční politiky. In: Michal Kořan a kol: Česká zahraniční politika v roce 2010: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů,
s. 57–91 (spoluautor Mats Braun).
• Čeští eurokacíři. In: Vít Střítecký a kol.: Česká zahraniční politika. Mezi politickým (ne)zájmem a byrokratickou efektivitou. Praha: Ústav mezinárodních vztahů,
s. 178–190.

Odborná publikační činnost – ostatní výsledky
• Cabada, Ladislav–Jurek, Petr a kol.: Mentální mapy, teritorialita a identita v evropském prostředí. Recenze. Středoevropské politické studie, ročník XIII, číslo
2–3, s. 264–269.

Výzkumné projekty
• Evropská integrace a zájmy České republiky, projekt ÚMV v rámci Národního
programu výzkumu II (spoluřešitel).

Pedagogická činnost
• Kurz International Relations Research Methods, zimní semestr 2011/2012, Metropolitní univerzita Praha.
• Kurz Institucionální rámec evropské integrace, zimní semestr 2011/2012, Metropolitní univerzita Praha.
• Přednáška pro Steven E. Sokol (a jeho studenty), World Affairs Council of Pittsburgh, ÚMV, Praha, 8. 4. 2011.
• Školitel v rámci doktorského studijního programu „Mezinárodní vztahy a evropská studia“ (doktorandka Gabriela Özel Volfová), Metropolitní univerzita Praha
a Ústav mezinárodních vztahů.

Příspěvky na konferencích a seminářích
• Evropský parlament a čeští europoslanci. Podkladový materiál pro diskusní setkání MZV a stranických expertů k české zahraniční politice, ÚMV.
• Příspěvek na „Wikileaks: Demokracie nebo anarchie?“, Hub Praha, 1. 2. 2011.
• Účast na semináři „Ever Changing Treaties“, EPIN / Centre for European Policy
Studies, Brusel, 22. 3. 2011.
• Účast na semináři „State of European Democracy“, EPIN / Istituto Affari Internazionali, Řím, 20. 5. 2011.
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• Účast na konferenci „Polish Presidency 2011: Priorities of the Polish presidency of
the European Union“, College of Europe, Natolin Campus, Warsaw, 30. 6.–1. 7.
2011.
• Příspěvek „Role theory: A conceptual framework for the constructivist foreign policy analysis?“ na odborné konferenci „Third Global International Studies Conference“, Porto, Portugalsko, 17.–20. 8. 2011.
• Příspěvek „Central and Eastern Europe’s Transition and the EU Integration Process – An Overview“ na International Workshop „Eastern Europe Transition and
EU–Russia Relationship“, East China Normal University/School of Advanced International and Area Studies, Shanghai, Čína, 15.–16. 6. 2011.
• Příspěvek na semináři „The Year of The New Presidencies: Visegrad Countries in
the EU“, expertní seminář AMO, Praha, 25. 10. 2011.
• Příspěvek na workshopu THESEUS Workshop: The Franco-German couple – leadership malgré nous et vous? Franco-German relationship seen from the outside,
TEPSA, Brusel, 17.–8. 12. 2011.
• Aktivní účast na neformálním diskusním semináři na téma víceletého finančního
rámce EU pro roky 2014–2020, Úřad vlády ČR, Praha, 31. 8. 2011.
• Aktivní účast na diskusi „Česká debata o víceletém finančním rámci Evropské
unie: Vlastní zdroje“ (za účasti představitelů státní správy), Europeum a Glopolis,
Praha, 22. 11. 2011.

Publicistika a vystoupení v médiích
• Český rozhlas – Radiožurnál, Stalo se dnes, 13. 4. 2011.
• Český rozhlas – Rádio Česko, Hovory o Evropě, 14. 7. 2011.
• Český rozhlas – Rádio Česko, 30. 9. 2011.
• SRR – Rumunská rozhlasová společnost, 24. 10. 2011.

Organizační činnost
• Příprava semináře Colloquium of Czech and British Journalist, ÚMV, Praha, 11.–12.
4. 2011.

Další odborná činnost
• Šéfredaktor časopisu Mezinárodní vztahy.
• Interní posudek na rukopis knihy Global Arctic: Sovereignty and the Future of the
North (autor Scott N. Romaniuk).
• Oponentský posudek na rukopis pro European Union Politics.
• Oponentský posudek na rukopis pro Journal of European Integration.
• Oponentský posudek na rukopis pro Perspectives.
• Oponentský posudek na rukopis pro Central European Political Studies Review.
• Oponentský posudek na rukopis pro Současnou Evropu.
• Oponentský posudek na rigorózní práci České politické strany a Evropská unie
v letech 1996 až 2009, IPS Fakulty sociálních věd UK, Praha.
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• Oponentský posudek na rigorózní práci Role předsednické země v Radě Evropské
unie s důrazem na změny, které přinesla Lisabonská smlouva, Metropolitní univerzita Praha.
• Oponentské posudky na magisterské diplomové práce pro Fakultu sociálních věd
UK v Praze a pro Metropolitní univerzitu Praha.
• „Dvourychlostní Evropa a prosazování zájmů České republiky“. Identifikace výzkumných potřeb MZV ČR po roce 2011 (TA ČR BETA).
• „Důsledky evropské integrace pro zahraniční zastoupení České republiky“. Identifikace výzkumných potřeb MZV ČR po roce 2011 (TA ČR BETA).
• „Východní partnerství jako spojnice, nebo dělítko Evropy? Účinnost projektu
a možný přínos pro EU a českou zahraniční politiku“. Identifikace výzkumných
potřeb MZV ČR po roce 2011 (TA ČR BETA).
• „Hledání kompromisů a budování koalic v Evropské radě a Radě EU“. Identifikace výzkumných potřeb MZV ČR po roce 2011 (TA ČR BETA).
• Grantová přihláška „Czech EU Policy in the Light of the Role Theory“, GA ČR.
• Grantová přihláška „Ekonomické vládnutí v eurozóně: scénáře dalšího vývoje
a implikace pro ČR. Vliv ČR na proces institucionalizace eurozóny a na její rodící se hospodářskou a fiskální politiku“, TA ČR Omega.
• Konzultace s prof. Dr. Veysel Ayhan, Abant Izzet Baysal University, 5. 10. 2011.
• Konzultace s p. Murajama, Velvyslanectví Japonska v ČR, Praha, 24. 8. 2011.
• Člen zkušební komise pro rigorózní řízení, Metropolitní univerzita Praha.
• Přihláška na post-doktorské stipendium Humboldt Stiftung.

JUDr. PhDr. Veronika BÍLKOVÁ, Ph.D., E.MA
Odborná publikační činnost – výsledky hodnocené RVVI
• Mezinárodní trestní soud a otazníky kolem výběru kauz. Trestněprávní revue,
1/2011.
• Multilaterální rozměr české zahraniční politiky. In: Michal Kořan a kol.: Česká
zahraniční politika v roce 2010. Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2011, s. 297–308.
• Lidskoprávní rozměr české zahraniční politiky. In: Michal Kořan a kol.: Česká zahraniční politika v roce 2010. Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů,
2011, s. 324–336.
• The Responsibility to Protect: Unilateral non-Forcible measures and international
law. In: Nollkaemper, A.–Swerissen, I. (eds.): The Responsibility to Protect: From
Principle to Practice. Amsterdam: Amsterdam University Press (v tisku, 14 stran).

Odborná publikační činnost – ostatní výsledky
• Odpovědnost za ochranu (R2P) trochu jinak. Mezinárodní politika, 7/2011, s. 38–39.
• Sňatek z rozumu? Česká republika v Radě OSN pro lidská práva. Mezinárodní politika, 8/2011, s. 38–39.
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• Towards a Right to Reparation for Internally Displaced Persons? Czech Yearbook
of International Law, Vol. 2, 2011.
• R. Portmann: International Legal Personality 24 (4). Recenze. Leiden Journal of
International Law, 2011.

Pedagogická činnost
• Semináře Mezinárodní právo veřejné, zimní semestr 2011/2012, Právnická fakulta UK, Praha.
• Výběrový předmět Mezinárodní humanitární právo, letní semestr 2011/2012,
Právnická fakulta UK, Praha.
• Kurz CLS Human Rights, zimní semestr 2011/2012), Právnická fakulta UK, Praha.
• Kurz LL.M. Human Rights, zimní semestr 2011/2012, Právnická fakulta UK, Praha.

Příspěvky na konferencích a seminářích
• „Belligerent Reprisals in Non-International Armed Conflicts“, Meeting of the ILA
Working Group on Non-State Actors, Leuven, únor 2011.
• „Towards a General Right to Reparation for Internally Displaced Persons?“, 12th
Annual Student Human Rights Conference 2011, Nottingham, únor 2011.
• „Sign of Decadence or Sign of Maturity? The Fragmentation of the Doctrine of
International Law“, Cambridge Doctoral Symposium on Legal Theory in Practice, Cambridge, duben 2011.
• „Human Security In Times Of War Or Towards A Fourth Wave Of Humanization
Of International Humanitarian Law?“, Seminar on Non-state actors and human
security: revolt, relief and reconstruction, Oxford, září 2011.

Další odborná činnost
• Účast v přípravném výboru pro ustavení Meziministerské komise pro MHP.
• Posudek na pět diplomových a dvě rigorózní práce na Právnické fakultě UK, Praha.
• Dva posudky na články pro Israel Journal of International Law.

Mats BRAUN, M.A., Ph.D.
Odborná publikační činnost – výsledky hodnocené RVVI
• Evropský rozměr české zahraniční politiky. In: Michal Kořan a kol.: Česká zahraniční politika v roce 2010: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů,
2011, s 57–91 (spoluautor Vít Beneš).
• Státy západní Evropy v české zahraniční politice. In. Michal Kořan a kol.: Česká
zahraniční politika v roce 2010: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2011, s. 174–189 (spoluautor Ondřej Ditrych).
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• Analýza opatření k racionalizaci švédské zahraniční služby. Operativní analýza
MZV (č.j.: 90155/2011).

Odborná publikační činnost – ostatní výsledky
• Kaniok, Petr: České předsednictví Rady EU – most přes minulost. Recenze. Středoevropské politické studie, číslo 2–3, ročník XIII, jaro–léto 2011.

Výzkumné projekty
• Evropeizace postkomunistických členů EU po vstupu – případ environmentální
politiky, grant GA ČR, č. P408/11/P837.

Pedagogická činnost
• Kurz Politics of the European Union, letní semestr 2010/2011, Anglo-American
University, Praha.

Příspěvky na konferencích a seminářích
• „The Europeanisation of Post-Communist EU Member States After Accession –
The Case of Environmental Policy“, 6th ECPR General Conference, University of
Iceland, Reykjavik, 24.–27. 8. 2011.
• „The Europeanization of post-communist EU member states after accession“, 8th
CEEISA Convention, Istanbul, 15.–17. 6. 2011.

Publicistika a vystoupení v médiích
• ČT 24 – Studio ČT 24, 7. 1. 2011.

Další odborná činnost
• Associate editor, Perspectives.
• Liason Officer ÚMV v networku – EPIN (European Policy Institutes Network).
• Aktivní účast na konferenci EPIN, Strategic thinking in the European Union’, Bukurešť, 30. 9. 2011.
• TEPSA, pre-presidency conference, Kodaň, 8.–9. 12. 2011.
• Přednáška „Přístup skandinávských zemí k řešení hospodářské krize“, Bankovní
institut vysoká škola, Praha, 24. 5. 2011.
• Přednáška „Continuities and discontinuities of European development after 1989:
reality and prospects“, Letní školy IMS Fakulty sociálních věd UK, Praha.
• Přednáška „The Czech Republic in the EU“ – Danube Summer Institute, ÚMV,
4. 8. 2011.
• Posudek na dva články do časopisu Mezinárodní vztahy.
• Lektorát na knihu Brunclík, M.–Havlík, V.–Pinková, A.: Skandinávie – Proměny
politiky v severských zemích. Praha: CEVRO Institut, 2011.

82

PhDr. Jaroslav BUREŠ
Odborná publikační činnost – výsledky hodnocené RVVI
• Blízký východ, Středomoří a Afghánistán v české zahraniční politice. In. Michal Kořan a kol.: Česká zahraniční politika v roce 2010. Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, Praha, 2011, s. 239–259 (spoluautor Marek
Čejka).
• Česká zahraniční politika a Írán v kontextu společné zahraniční a bezpečnostní
politiky Evropské unie. In: Vít Střítecký a kol.: Česká zahraniční politika. Mezi
politickým (ne)zájmem a byrokratickou efektivitou. Praha: Ústav mezinárodních
vztahů, s. 126–143.
• Muslims in Visegrad: Common Characters and Differences. In: Muslims in Visegrad. Praha: Ústav mezinárodních vztahů/Anna Lindh Foundation/Visegrad Fund,
2011, s. 7–9.
• Muslims In The Czech Republic: Integration Into The Closed Society. In: Muslims
in Visegrad. Praha: Ústav mezinárodních vztahů/Anna Lindh Foundation/Visegrad Fund, 2011, s. 25–38.

Odborná publikační činnost – ostatní výsledky
• Miroslav a Tomáš Belica: Co nezavály písky Mezopotámie. Recenze. Mezinárodní politika, 12/2011, s. 37.

Výzkumné projekty
• Muslimové v ČR a jejich vazby na muslimské organizace v EU, operační analýza
pro MZV ČR (KSAP).
• Muslimové ve Visegradu, mezinárodní projekt (Polsko, Maďarsko, Slovensko,
Česko) financovaný Nadací Anny Lindhové a Visegradským fondem.

Příspěvky na konferencích a seminářích
• Úvodní referát na mezinárodní konferenci k projektu Muslims in Visegrad, se zastoupením Evropské komise v Praze, Evropský dům, Praha, 28. 6. 2011.

Publicistika a vystoupení v médiích
• ČT 24 – asi třicet komentářů k arabským revolucím.
• Český rozhlas – Rádio Česko, asi deset komentářů k arabským revolucím.

Další odborná činnost
• Veškerá agenda spojená s koordinací, řízením české sítě Nadace Anny Lindhové
se sídlem v ÚMV, komunikace s ústředím v Egyptě a zahraničními sítěmi.
• Vyřizování korespondence s EuroMeSCo sítí se sídlem v Barceloně (kontaktní
osoba; ÚMV od listopadu 2010 členským institutem EuroMeSCo).
• Účast na výroční pracovní konferenci představitelů národních sítí Nadace Anny
Lindhové v Krakově, 21.–22. 10. 2011.
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• Účast na valné hromadě členů EuroMeSCo, pořádané barcelonským IEMED,
Barcelona, 28. 6. 2011.
• Příprava grantové žádosti (TA ČR TD0102): Komplexní strategie ČR vůči regionu
MENA.

JUDr. PhDr. Marek ČEJKA, Ph.D.
Odborná publikační činnost – výsledky hodnocené RVVI
• Dějiny moderního Izraele. Praha: Grada 2011.
• Blízký východ, Středomoří a Afghánistán v české zahraniční politice. In. Michal
Kořan a kol.: Česká zahraniční politika v roce 2010. Analýza ÚMV. Praha: Ústav
mezinárodních vztahů, Praha, 2011, s. 239–259 (spoluautor Jaroslav Bureš).

Výzkumné projekty
• The Changing Security Situation in the Maghreb, ve spolupráci mezi AMO a Institut Thomas More, květen 2011 (spoluautor).

Pedagogická činnost
• Vedení seminářů na Masarykově univerzitě, Brno, Univerzitě Karlově, Praha
(Evangelická teologická fakulta a Fakulta humanitních studií) a na CEVRO-institutu, Praha, celkově deset seminářů.

Publicistika a vystoupení v médiích
• Břetislav Tureček: Nesvatá válka o Svatou zemi. Recenze. Mezinárodní politika,
10/2011, s. 39.
• Spojenectví s Izraelem nestačí. Hospodářské noviny, 9. 5. 2011.
• Rubrika „Anketa“: Jak by měl Izrael reagovat na vyhlášení palestinské nezávislosti? Respekt, č. 38/39, 2011.
• Po stopách amerických fobií. Mf Dnes (Kavárna), 12. 3. 2011.
• Být asketický je tu pro žida problém (rozhovor s Chaimem Kočím). Mf Dnes (Kavárna), 16. 4. 2011.
• Teroristova lhůta spotřeby. Mf Dnes, 5. 5. 2011.
• První železná dáma. Recenze na knihu „Golda“. Mf Dnes (Kavárna), 28. 5. 2011.
• Gilad a hokejisté. Mf Dnes, 19. 10. 2011.
• Málem mě zabil. Teď je na svobodě. Mf Dnes, 26. 10. 2011.
• Palestina: šachy bez černých a bílých. Mf Dnes, 10. 11. 2011.
• Islamisté se v Libyi k moci nedostanou (rozhovor s Attilou Kovácsem). Lidové noviny (Orientace), 27. 8. 2011.
• Potřebuje víc Turecko Izrael, nebo naopak? Lidové noviny, 6. 9. 2011.
• Česko není nestranný hráč. Neskrývaně stojí za Izraelem. Deník, 23. 9. 2011.
• Je tu hodně místa pro všechny (rozhovor s rabínem ze židovské osady Efrata). A2,
11/2011.
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• ČT 24 – komentáře ke svržení Husního Mubaraka v Egyptě, 10. 2. a 11. 2. 2011.
• ČT 24 – komentáře pro vysílání k situaci v Libyi, březen 2011.
• ČT 24 – komentář, pořad Světadíl, hlasování pro Palestinský stát v OSN, 31. 5.
2011.
• ČT 24 – řada komentářů v souvislosti se situací v Libyi a Sýrii, srpen 2011.
• ČT 24 – komentář, pořad Studio ČT24, míroví aktivisté v Izraeli, 8. 7. 2011.
• ČT 1 – komentář pro Události, terorismus v Norsku, 25. 7. 2011.
• ČT 24 – komentář, pořad Světadíl, násilí v Sýrii, 1. 8. 2011.
• ČT 24 – komentář, mezinárodněprávní souvislosti palestinské samostatnosti, 13. 9.
2011.
• ČT 24 – komentář, Studio 6 – izraelsko-turecké vztahy, 15. 9. 2011.
• ČT 24 – komentář k propuštění Gilada Šalita, 19. 10. 2011.
• TA 3 – komentář pro slovenskou zpravodajskou televizi k záměru Palestinců k přijetí za člena OSN, 17. 9. 2011.
• Český rozhlas – Rádio Česko, komentář k situaci v pásmu Gazy, 10. 1. 2011.
• Český rozhlas 6 – komentář, situace v Izraeli, 8. 8. 2011.
• Český rozhlas – Rádio Česko, k hlasování o přijetí Palestiny za člena OSN, 23. 9.
2011.
• Český rozhlas – Rádio Česko, komentář k situaci v Sýrii, 18. 10. 2011.
• Český rozhlas – Rádio Česko, komentář k propuštění Gilada Šalita, 19. 10. 2011.
• Rádio 1 – pořad Zátiší, rozhovor o aktuální situaci na Blízkém východě, 3. 2. a 23.
2. 2011.
• Řada článků na blogu o blízkovýchodní politice (blizky-vychod.blogspot.com).

Organizační činnost
• „Blízký východ na křižovatce“, ÚMV, Praha, 3. 3. 2011.
• „Perspektivy post-mubarakovského Egypta“, ÚMV, Praha, 16. 3. 2011.
• Spoluúčast na přípravě III. Mezinárodního sympozia „Česká zahraniční politika“,
panel „Recent Development in North Africa and Middle East and the Foreign Policies of the Central European Countries and Czech Republic“, MZV ČR, Praha,
3.–4. 11. 2011.

Další odborná činnost
• Konzultace se zpravodajem ČRo Břetislavem Turečkem, Jeruzalém, 15. 2. a 1. 11.
2011.
• Konzultace s rabínem Jisraelem Hirschem, Jeruzalém, 16. 2. 2011.
• Konzultace s rabínem Yairem Dreyfusem, Jeruzalém, 17. 2. 2011.
• Účast v panelové debatě na festivalu dokumentárních filmů Jeden svět, 15. 3.
2011, a na podobné diskusi v Brně, 21. 3. 2011.
• Účast v „Diskusi k reformám VŠ a studentů”, Studentská komora rady vysokých
škol, Praha, 5. 5. 2011
• Konzultace s profesorem Yaakovem Rabkinem, Université de Montréal, 29. 10.
2011.
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• Konzultace s profesorem Yosephem Agassim, Tel-Aviv University, 30. 10. 2011.
• Konzultace s profesorkou Judith Agassi-Buber, Tel-Aviv University, 30. 10. 2011.
• Posudek na články do revue REXTER.

PhDr. Ondřej DITRYCH, M.Phil. (Cantab.) Ph.D.
Odborná publikační činnost – výsledky hodnocené RVVI
• Spojené státy americké v české zahraniční politice. In: Michal Kořan a kol.: Česká zahraniční politika v roce 2010. Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních
vztahů, 2011, s. 161–173.
• Státy západní Evropy v české zahraniční politice. In: Michal Kořan a kol.: Česká
zahraniční politika v roce 2010. Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2011, s. 174–189 (spoluautor Mats Braun).
• The Dispositif of „Eastern Neighbourhood“: A Framework for Analysis. The Scale
of Globalization: Conference Proceedings. Ostrava: Universitas Ostraviensis, 2012.

Odborná publikační činnost – ostatní výsledky
• Future Perspectives of U.S.-Czech Relations. Policy Paper ÚMV. Publikována na
www.iir.cz (spoluautor Nik Hynek).
• Missile Defence in Europe: Strategic, Political and Industrial Implications. Briefing pro Evropský parlament (SEDE), zpracováno na základě smlouvy s TEPSA
(spoluautoři Nik Hynek a Vít Střítecký).
• EU Security Policy in the South Caucasus: The Need to Move from Hydra to Hercules. Working Paper FG2, Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin.
• Wojciech Zajaczkowski: Rusko a národy: Osmý kontinent, náčrt dějin Eurasie.
Recenze. Kontexty, 5/2011.
• EU a Východní sousedství: Impérium pozdní moderny. Kontexty, 5/2011.

Výzkumné projekty
• Britská zahraniční politika: Aktéři, témata a průniky s českou zahraniční politikou, grantový projekt MZV ČR (řešitel).
• Evropská integrace a zájmy České republiky, projekt ÚMV v rámci Národního
programu výzkumu II (v roce 2011 vypracována studie k bezpečnostním politikám na jižním Kavkaze, k tomuto účelu podniknuta i pracovní cesta do Gruzie).
• Bezpečnostní multilateralismus jako instituce, grant GA ČR (spoluřešitel).
Pedagogická činnost
• Vedení diplomových prací na Fakultě sociálních věd UK, Praha.
Příspěvky na konferencích a seminářích
• Příprava podkladového materiálu pro KSAP ke schůzce politických expertů (zahraniční bezpečnostní politika, ÚMV, Praha, 2. 12. 2011 (spoluautor Vít Střítecký).
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• Prezentace a diskuse policy paperu vypracovaného pro SWP na schůzce se zástupci KSAP, OSVE, OBP a SZBP, 15. 9. 2011.
• „Three International Crises, Three Discourses of Terrorism: From Marseille to the
9/11“. Příspěvek na WISC 3rd Global International Studies Conference, Porto,
17.–20. 8. 2011.
• „U.S. Foreign Policy in the Global Context“. Příspěvek na WISC 3rd Global International Studies Conference, Porto, 17.–20. 8. 2011.
• „The Dispositif of ‚Eastern Neighbourhood‘: A Framework for Analysis“. Příspěvek na 5th International Conference on Globalization, Scales of Globalization, Ostravská univerzita, Ostrava, 8.–9. 9. 2011.
• „The Dispositif of ‚Eastern Neighbourhood‘: A Framework for Analysis“. Příspěvek
na 1. Mezinárodní konferenci evropských studií CAES/CES, VŠE, Praha, 9. 11.
2011.
• „The European Security Community and the Current Crisis“. Příspěvek na konferenci Was für eine Sicherheit brauchen wir?, pořádané Rosa-LuxemburgStiftung, Berlín, 11. 11. 2011.

Publicistika a vystoupení v médiích
• WikiLeaks: Krásný nový svět a žádní diplomaté v něm. Mezinárodní politika,
4/2011, s. 7–9.
• Americká diskuse o vlastním úpadku. Lidové noviny (Orientace), 26. 3. 2011.
• Smrt apoštola. Lidové noviny, 5. 5. 2011.
• Účast v debatě k terorismu. Lidové noviny (Orientace), 30. 7. 2011.
• Libyjská odyssea a pomoc EU. Hospodářské noviny, 19. 4. 2011.
• Předem prohraná válka. Hospodářské noviny, 9. 8. 2011.
• Republikáni: Vzhůru na Írán. Hospodářské noviny, 21. 11. 2011.
• ČT 24 – Studio ČT 24, 25. 5. 2011.
• ČT 1 – Události, komentáře, 23. 7. 2011.
• ČT 24 – Speciál k 11. 9. 2001, 11. 9. 2011.

Organizační činnost
• Kolokvium k 100. výročí Karla Deutsche, přípravné práce (zajištění financování
a účastníků).
• WikiLeaks. Panelová diskuse, ÚMV, Praha, 11. 1. 2011.
• Česko-britské fórum novinářů, 10.–11. 4. 2011.
• „Future Perspectives of U.S.-Czech Relations“. Kulatý stůl k policy paperu vypracovaném ve spolupráci s Nikolou Hynkem. Účastníky byli zástupci MZV,
MO a expertní komunity, ÚMV, Praha, 21. 4. 2011.
• Workshop s Tomem Nicholsem, Harvard University na téma Missile Defence and
Nuclear Deterrence, ÚMV, Praha, 10. 5. 2011.
• Moderování debaty na téma energetické politiky s Reginou Axelrod, ÚMV, Praha,
9. 11. 2011.
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Další odborná činnost
• Posudky na diplomové práce pro Fakultu sociálních věd UK, Praha, Metropolitní
univerzitu Praha a VŠE, Praha.
• Přednáška Politics in the Czech Republic pro stipendisty Fulbrightovy komise, 12. 9.
2011.
• Posudky pro časopisy Mezinárodní vztahy, Perspectives, Středoevropské politické
studie, Soudobé dějiny, Contemporary European Studies.
• Posudek pro GA UK.
• Obhajoba disertační práce a zisk titulu Ph.D. na Fakultě sociálních věd UK, Praha, 23. 5. 2011.
• Analýza bezpečnostních rizik a hrozeb jako podklad pro přípravu priorit bezpečnostního výzkumu v ČR, pro Technologické centrum AV ČR, 26. 9. 2011.

Prof. Ing. Petr DRULÁK, Ph.D.
Odborná publikační činnost – výsledky hodnocené RVVI
• David Bosold, Petr Drulák, Nik Hynek (eds.) (2011): Democratization and Security in Central and Eastern Europe and the Post-Soviet States. Baden-Baden: Nomos.
• Concluding Remarks: Are There any Lessons to Learn? In: Bosold, David–Drulák, Petr–Hynek, Nik (eds.) (2011): Democratization and Security in Central and
Eastern Europe and the Post-Soviet States. Baden-Baden: Nomos, s. 293–302.
• War: from Disciplinarity to Multidisciplinarity and further to Transdisciplinarity.
In: Aalto, Pami–Harle, Vilho–Moiso, Sami (eds.) (2011): International Studies:
Interdisciplinary Approaches. London: Palgrave Macmillan, s. 228–253.
• Úvod do mezinárodních vztahů. In: Novák, Miroslav (ed.) (2011): Úvod do studia
politiky. Praha: Slon, s. 354–376.

Pedagogická činnost
• Výuka na Fakultě sociálních věd UK, Praha, doktorské studium Metropolitní univerzity Praha a Ústavu mezinárodních vztahů.

Publicistika a vystoupení v médiích
• Nenapravitelný optimista: Za Jiřím Dienstbierem. Mezinárodní politika, 2/2011,
s. 22–23.
• Losování, patriotismus a revoluce. Lidové noviny (Orientace), 30. 4. 2011.
• Velké účtování. Mf Dnes, 9. 12. 2011.
• Čekání na revoluci. Právo (Salon), 3. 2. 2011.
• Za vlády prasat: K Bělohradského a Orwellovu pojetí korupce. Právo (Salon),
25. 8. 2011. On-line: www.novinky.cz/kultura/salon/241544-petr-drulak-zavlady-prasat.html.
• Jak na Lucifera? Původ dobra a zla jako problém vědecký, umělecký a politický.
Právo (Salon), 8. 12. 2011.
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• Petr Drulák: WikiLeaks je show, při níž se občan aspoň pobaví. EurActiv, 20.1.
2011. On-line: www.euractiv.cz/bezpecnost-a-spravedlnost0/interview/petrdrulak-wikileaks-je-show-pri-niz-se-obcan-aspon-pobavi-008369.

Organizační činnost
• Ředitel ÚMV.
• Zástupce šéfredaktora Journal of International Relations and Development.
• Volený člen: Rada Ústavu mezinárodních vztahů (od 2007), Steering Committe of
the ECPR Standing Group on International Relations (od 2007).

Doc. PhDr. Jan EICHLER, CSc.
Odborná publikační činnost – výsledky hodnocené RVVI
• Formování bezpečnostní kultury Evropské unie. Vojenské rozhledy, 4/2011, s. 22–36.
• GWOT a její dopad na civilní obyvatelstvo. The Science for Population Protection, 2/2011.
• Métamorphose de la stratégie américaine au début du XXIe siècle. Défense &
Stratégie, Automne 2011, N° 32.
• Bezpečnostní a strategická kultura USA, EU, NATO a ČR. Praha: Karolinum, 2011.
• The Czech Engagement in Logar. In: Hynek, Nik–Marton, Péter (eds.) (2011):
Statebuilding in Afghanistan: Multinational Contributions to Reconstruction.
London and New York: Routledge (spoluautor Nik Hynek).
• Hledání konsensu o Afghánistánu jako promarněná příležitost. In: Vít Střítecký
a kol.: Česká zahraniční politika. Mezi politickým (ne)zájmem a byrokratickou efektivitou. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2011, s. 42–58 (spoluautor Nik Hynek).
• Proměny bezpečnostní a strategické kultury USA na počátku 21. století. In: Doktríny mocností a nejdůležitějších aliancí na počátku 21. století. Praha: Professional Publishing 2011, s. 33–43.
• The Czech Contribution to Afghanistan’s Reconstruction and Its post-2012 Options. Expert Report Jointly Commissioned by the Czech Ministry of Defence and
the Czech Ministry of Foreign Affairs. Prague: Institute of International Relations
(Hynek, Nikola: lead contributor, Jan Eichler, co-author, peer-reviewed). Included
Inter-Ministerial Expert Hearing (3/2011).

Odborná publikační činnost – ostatní výsledky
• Fareed Zakaria vs. Robert Kagan. Vědecký obzor (Scientific horizon), 3/2011,
s. 14–22.
• Obamův poločas na poli zahraniční a bezpečnostní politiky. Vědecký obzor (Scientific horizon), 4/2011, s. 25–38.

Pedagogická činnost
• Bakalářský a doktorský stupeň, Fakulta mezinárodních vztahů VŠE, Praha.
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• Doktorský program, Metropolitní univerzita Praha.

Publicistika a vystoupení v médiích
• Proč se hněv Egypťanů dotýká i nás. Právo, 5. 2. 2011.
• Jak se tedy Bush dočkal. Právo, 10. 2. 2011.
• Afghánistán: co dál deset let po invazi. Právo, 10. 3. 2011.
• Z Beskyd až pod Hindúkuš – české zkušenosti z mise ISAF. Právo, 7. 4. 2011.
• Pocit úlevy je předčasný. Právo, 4. 5. 2011.
• Bílá kniha s bílými místy. Právo, 9. 5. 2011.
• Gates odchází do důchodu, ale zároveň jako osobnost do dějin. Právo, 12. 5.
2011.
• Evropská unie a obraz její bezpečnostní politiky po Libyi. Právo, 24. 6. 2011.
• Haagské zrcadlo. Právo, 7. 7. 2011.
• Izrael jako stát posedlý bezpečností. Právo, 14. 7. 2011.
• Jak vypadá cena za americké „válčení proti terorismu“. Právo, 23. 7. 2011.
• Jak Západ pomohl Iráku i Afghánistánu. Právo, 1. 8. 2011.
• Jedenácté září změnilo svět i Ameriku. Právo, 8. 9. 2011.
• Izrael a Palestina v bludném kruhu násilí a válek. Právo, 16. 9. 2011.
• Petrohradil. Právo, 29. 9. 2011.
• Památná Dukla pod širým nebem. Právo, 7. 10. 2011.

Ing. Rudolf FÜRST, Ph.D.
Odborná publikační činnost – výsledky hodnocené RVVI
• Vzestup Indie a Číny: Přichází asijské století? Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2011.
• Co si počít s českou konstrukcí zlé Číny? In: Vít Střítecký a kol.: Česká zahraniční
politika. Mezi politickým (ne)zájmem a byrokratickou efektivitou. Praha, Ústav
mezinárodních vztahů, 2011, s. 115–143.
• Dálný východ v české zahraniční politice. In: Michal Kořan a kol.: Česká zahraniční politika v roce 2010: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů,
2011, s. 260–271.

Odborná publikační činnost – ostatní výsledky
• Čína a nevyzpytatelný mandát nebes. Mezinárodní politika, 7/2011, s. 14–17.

Pedagogická činnost
• Cyklus přednášek Bezpečnost v Asii, letní semestr 2011, Metropolitní univerzita
Praha.

Příspěvky na konferencích a seminářích
• Přednáška na semináři: „Czech-Chinese Relations, Seminář: Vzťahy krajín Vyše-
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hradskej štvorky a Číny“, výberový kurz na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislavě, Bratislava, 9. 5. 2011.
• Referát: „Czech-Chinese Relations since 1990s: A Reserved Partnership“. Institute of Russian, East European & Central Asian Studies, Chinese Academy of Social Science (CASS), The First Forum on „Central and Eastern Europe and China“. Peking, 22.–23. 9. 2011.
• Přednáška „Negativní obraz ČLR v českém politickém a mediálním diskursu“.
Výroční Česko-slovenská konference sinologická konference, Centrum pro studium náboženství Číny a Japonska, Ústav religionistiky FF MU, Brno, 4.–5. 11.
2011.

Publicistika a vystoupení v médiích
• ČT 24 – Ekonomické zpravodajství, ČLR–USA dohoda o ekonomické spolupráci v Pekingu, 10. 5. 2011.
• ČT 24 – Události komentáře, 90. let výročí od založení KS Číny, 1. 7. 2011.
• ČT 24 – Před polednem, Vzdělávací program v Číně, 3. 11. 2011.

Organizační činnost
• Seminář ÚMV a SIIS (Shanghai Institutes for International Studies): „EU and
China in the World“, ÚMV, Praha, 25. 3. 2011.

Další odborná činnost
• Přednáška „Strategické partnerství EU–ČLR“, VŠE, Praha, 16. 3. 2011.
• Diskuse a komentář k filmu „Poručíme větru dešti“ o ekologii v ČLR. Festival jeden svět: Dům techniky, Pardubice, 29. 3. 2011.
• Přednáška „Čínská ekonomická konjunktura z pohledu EU“, VŠE, Praha, 19. 10.
2011.
• Přednáška „Modernita a tradice Číny“, Diplomatická akademie, Praha, 13. 12.
2011.
• Posudek na článek pro časopis Mezinárodní vztahy (Čína a mírové operace OSN
po roce 1989).

JUDr. Vladimír HANDL, CSc.
Odborná publikační činnost – výsledky hodnocené RVVI
• Německo v čele Evropy? SRN jako civilní mocnost a hegemon erozóny. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2011 (editor).
• Rámce zahraniční politiky a rolí sjednoceného Německa. In: Handl, Vladimír
(ed.): Německo v čele Evropy? SRN jako civilní mocnost a hegemon erozóny. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2011.
• Závěr. In: Handl, Vladimír (ed.): Německo v čele Evropy? SRN jako civilní mocnost a hegemon eurozóny. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2011.
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• Česko-německá spolupráce: význam mezistranických vztahů a bilaterálního konsensu. In: Vít Střítecký a kol.: Česká zahraniční politika. Mezi politickým (ne)zájmem byrokratickou efektivitou. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2011, s. 158–216.
• Spolková republika Německo v české zahraniční politice. In: Michal Kořan a kol.:
Česká zahraniční politika v roce 2010. Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2011, s. 109–127.

Výzkumné projekty
• Bezpečnostní multilateralismus jako instituce: teoretizace a implikace pro střední
a východní Evropu (spoluřešitel, vedoucí projektu Michal Kořan).

Pedagogická činnost
• Kurzy Zahraniční politika SRN, Česko-německé a česko-rakouské vztahy, The
Transformation of the Communist Successor in Central Europe and Influence of
the West European Leftists, Transformace komunistických stran ve střední Evropě
a vliv západoevropské levice, Fakulta sociálních věd UK, Praha.
• Vedení bakalářských, magisterských a dvou doktorských prací Fakultě sociálních
věd UK, Praha.

Příspěvky na konferencích a seminářích
• Policy paper Česko-německá spolupráce: význam mezistranických vztahů a bilaterálního konsensu (uveden v rámci knihy V. Stříteckého Česká zahraniční politika. Mezi politickým (ne)zájmem byrokratickou efektivitou).
• „Czech-German Reconciliation“. Příspěvek na konferenci American Institute for
Contemporary German Studies, Washington, 14. 2. 2011.
• Podklady pro vystoupení prvního náměstka MZV na konferenci o česko-německých vztazích, 23. 9. 2011.
• „Germany as a hegemon of the EU?“ Příspěvek na sympoziu „Česká zahraniční
politika“, MZV ČR, Praha, 2. 11. 2011.
• „Česká politika vůči SRN“, podklad pro kulatý stůl s politickými stranami, ÚMV,
Praha, 25. 11. 2011.
• „Tschechisch-Deutsche Zusammenarbeit in der EU“. Příspěvek na konferenci
„Tschechien und Polen – Triebfedern der Europäischen Integration?“, Technische
Universität Chemnitz, Saská Kamenice, 2. 12. 2011.
• Německá politika vůči České republice od doby sjednocení. Kapitola v nerecenzovaném konferenčním sborníku Buchheim, Christoph–Ivaničková, Edita–Kaiserová, Kristina–Zimmermann, Volker (eds.): Československo a dva německé státy.
Ústí nad Labem: Albis International, 2011, s. 213–250.

Publicistika a vystoupení v médiích
• ČT 24 – ranní zpravodajství, reforma Bundeswehru, 15. 11. 2011.
• Český rozhlas – Rádio Česko, Experti o Německu, 16. 11. 2011. On-line:
www.rozhlas.cz/radio_cesko/exkluzivne/_zprava/977274.
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• Český rozhlas – Rádio Česko, výročí týdne k česko-německé deklaraci, natáčeno
10. 12. 2011.

Organizační činnost
• Podíl na přípravě mezinárodního panelu konference „Searching for Economic National Interest“, MZV ČR, Praha, 9. 6. 2011.
• Podíl na přípravě mezinárodního panelu sympozia „Česká zahraniční politika“,
MZV ČR, Praha, 2.–3. 11. 2011.
• Podíl na přípravě kulatého stolu „Česká politika vůči Německu“, ÚMV, Praha, 25.
11. 2011.

Ing. Ondřej HORKÝ, Ph.D.
Odborná publikační činnost – výsledky hodnocené RVVI
• Falešná neutralita neoklasické teorie: feministická, antropologická, evoluční
a ekologická kritika. Politická ekonomie, 3/2011, s. 329–344.
• Část hesel in: Encyklopedie rozvojových studií. Olomouc: Univerzita Palackého,
2011.
• Subsaharská Afrika v české zahraniční politice. In: Kořan, Michal a kol.: Česká
zahraniční politika v roce 2010. Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2011, s. 272–282.
• Rozvojový rozměr české zahraniční politiky. In: Kořan, Michal a kol.: Česká zahraniční politika v roce 2010. Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů,
2011, s. 337–356.
• Česká rozvojová spolupráce v roce 2020: čtyři scénáře vývoje. In: Vít Střítecký
a kol.: Česká zahraniční politika. Mezi politickým (ne)zájmem byrokratickou efektivitou. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2011, s. 82–97.

Odborná publikační činnost – ostatní výsledky
• Nové víno do starých lahví? Budoucnost diplomacie v době globalizace. Volby do
Evropského parlamentu v roce 2009? Mezinárodní politika, 4/2011, s. 4–5.
• Národním zájmem dnes není ochrana přírody, ale schopnost konkurovat. Rozhovor
s Ulrichem Brandem. Mezinárodní politika, 7/2011, s. 22–24 (s Tomášem Profantem).
• Gender in Development Matters: Resource book and training kit for development
practitioners. Praha: ProEqality, 2011 (s Mílou O’Sullivan a Blankou Šimůnkovou).
• Depoliticization, instrumentalization and legitimacy of Czech development cooperation: A case of imposed altruism? Éthique et économique/Ethics and Economics, Vol. 8, No. 1, s. 120–132.

Výzkumné projekty
• Vyhodnocení programu vládních stipendií, grantový projekt MZV ČR (hlavní řešitel).
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Pedagogická činnost
• Kurz Introduction to development studies, zimní semestr 2011/2012, Fakulta sociálních věd UK, Praha.

Příspěvky na konferencích a seminářích
• The Future of Diplomacy: European and Global Challenges. Policy paper ÚMV.
Publikováno na www.iir.cz (únor 2011).
• Zahraniční rozvojová spolupráce v roce 2020: Stará pevnost, černý pasažér, chytrá horákyně nebo dobrá Evropanka? Policy paper ÚMV. Publikováno na
www.iir.cz (září 2011).
• „The transfer of the Central and Eastern European ‚transition experience‘ to the
developing world: Myth or reality?“. Příspěvek na konferenci 8th CEEISA Convention, Istanbul, 15.–17. 6. 2011.
• „The colonised coloniser? Modernity, solidarity and depoliticisation in Central
and Eastern Europe“. Příspěvek na konferenci 2nd Joint Biennial CASA/SASA
Conference, Telč, 2.–23. 9. 2011.

Publicistika a vystoupení v médiích
• Co si myslíte o...? Rovné příležitosti (do firem), Gender Studies, 3/2011.
• Český rozhlas 7 – 23. 5. 2011.

Organizační činnost
• Příprava konference 1st Czech-French Forum of Young Talents, Praha, 3.–4. 2. 2011.
• Příprava semináře International Political Ecology and Political Economy of Climate Change, Praha, 19. 5. 2011.

Další odborná činnost
• Účast na Prvním setkání akademické obce a diplomatické služby k otázkám zahraniční politiky: Možnosti efektivnějšího působení ČR v oblasti subsaharské
Afriky, 16. 12. 2011.
• Zastupování ÚMV ve FoRS – Českém fóru pro rozvojovou spolupráci a EADI –
Evropské asociaci rozvojových výzkumných a vzdělávacích institucí.
• Editor recenzí časopisu Mezinárodní vztahy.
• Členství v redakční radě Mezinárodní politiky.
• Zohlednění pohledu žen z partnerských zemí v rozvojových projektech, východ–
západ, sever–jih. Podobná zkušenost? Gender Studies/Zastoupení Evropské komise, Praha, 8. 11. 2011.
• Gender, lidská práva, rozvoj a africké zemědělství. Investice do zemědělské půdy
v Africe se zaměřením na lidská práva. Glopolis/IC OSN, Praha, 15. 11. 2011.
• Rozvojová politika EU: Pomoc EU a ČR rozvojovým zemí? Zastoupení Evropské
komise, Praha, 30. 11. 2011.
• Rozvojová spolupráce v 21. století aneb český příspěvek k rozvoji Afriky? Rada
pro mezinárodní vztahy, 13. 12. 2011.
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• Posudek na článek pro časopis Obrana a strategie.
• Posudek na článek pro časopis Contemporary European Studies.

PhDr. RNDr. Nik HYNEK, M.A., PgDip Res, Ph.D.
Odborná publikační činnost – výsledky hodnocené RVVI
• The Czech Contribution to Afghanistan’s Reconstruction and Its post-2012 Options. Expert Report Jointly Commissioned by the Czech Ministry of Defence and
the Czech Ministry of Foreign Affairs. Prague: Institute of International Relations
(Hynek, Nikola: lead contributor, Jan Eichler, co-author, peer-reviewed). Included
Inter-Ministerial Expert Hearing (3/2011).
• Výzkumná zpráva: Hodnocení zapojení České republiky do mezinárodních organizací z hlediska efektivity.
• David Bosold, Petr Drulák, Nik Hynek (eds.) (2011): Democratization and Security in Central and Eastern Europe and the Post-Soviet States. Baden-Baden: Nomos.
• The Czech Engagement in Logar. In: Hynek, Nik–Marton, Péter (eds.) (2011):
Statebuilding in Afghanistan: Multinational Contributions to Reconstruction.
London and New York: Routledge (spoluautor Jan Eichler).
• Hledání konsensu o Afghánistánu jako promarněná příležitost. In: Vít Střítecký
a kol.: Česká zahraniční politika. Mezi politickým (ne)zájmem a byrokratickou
efektivitou. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2011, s. 42–58 (spoluautor Jan
Eichler).
• Missile Defence Discourses and Practices in Relevant Modalities of 21st Century
Deterrence. Security Dialogue, Vol. 41, No. 4, s. 435–459.

Odborná publikační činnost – ostatní výsledky
• Missile Defence in Europe: Strategic, Political and Industrial Implications. Briefing pro Evropský parlament (SEDE), zpracováno na základě smlouvy s TEPSA
(Ondřej Ditrych a Vít Střítecký).

Výzkumné projekty
• Vypracování grantu NÁVRAT (MŠMT) na téma hybridizace bezpečnosti, vytvoření týmu, stanovení koncepce, podání přihlášky (11 mil. Kč)
• Bezpečnostní multilateralismus jako instituce, grant GA ČR (spoluřešitel).

Příspěvky na konferencích a seminářích
• Policy paper České zapojení do rekonstrukce Afghánistánu a národní zájem
(v knize Víta Stříteckého Česká zahraniční politika. Mezi politickým (ne)zájmem
a byrokratickou efektivitou).
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Organizační činnost
• Future Perspectives of U.S.-Czech Relations. Kulatý stůl k policy paperu vypracovaném ve spolupráci s Ondřejem Ditrychem. Účastníky byli zástupci MZV, MO
a expertní komunity, ÚMV, Praha, 21. 4. 2011.

Další odborná činnost
• Konzultace pro MZV ČR: Afghánistán (více odborů).
• Konzultace pro MZV ČR: spolupráce s USA (více odborů).

PhDr. Michal KOŘAN, Ph.D.
Odborná publikační činnost – výsledky hodnocené RVVI
• Státy visegrádské spolupráce a Rakousko v české zahraniční politice. In: Michal
Kořan a kol.: Česká zahraniční politika v roce 2010: Analýza ÚMV. Praha: Ústav
mezinárodních vztahů, 2011, s. 128–158.
• Politický kontext a tvorba české zahraniční politiky v roce 2010. In: Michal Kořan a kol.: Česká zahraniční politika v roce 2010: Analýza ÚMV. Praha: Ústav
mezinárodních vztahů, s. 15–32.
• Výzkumná zpráva: Členství ČR v mezinárodních organizacích z hlediska úspěšnosti.

Výzkumné projekty
• Bezpečnostní multilateralismus jako instituce, grantový projekt GA ČR (hlavní řešitel).
• Zapojení ČR do mezinárodních organizací z hlediska účelnosti (hlavní řešitel).
• Visegrad Group in the Post-Lisbon EU: Getting Closer to Get Further (hlavní řešitel).
• Creating a Sphere of Security in the Wider Central Europe, strategický grant
Mezinárodního visegrádského fondu (koordinátor za ČR).

Publicistika a vystoupení v médiích
• ČT 24 – Studio 6, Maďarské předsednictví Rady EU a krize v Libyi, 24. 3. 2011.
• Český rozhlas – Rádio Česko, Lichtenštejnsko v mezinárodní a české zahraniční
politice, 6. 4. 2011.
• Český rozhlas – Rádio Česko, Představení III. mezinárodního sympozia „Česká
zahraniční politika“, 2. 11. 2011.

Organizační činnost
• Příprava kulatého expertního stolu zástupců akademické obce, MZV a expertů politických stran na téma: ČR a východní partnerství, Praha, ÚMV, 18. 2. 2011.
• Příprava kulatého stolu Dvacet let Visegrádské skupiny, ÚMV, Praha, 10. 3.
2011.
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• Příprava kulatého expertního stolu zástupců akademické obce, MZV a expertů politických stran na téma: Důsledky změn v arabských zemích, ÚMV, Praha, 25. 3.
2011.
• Příprava konference Creating Sphere of Security in the Wider Central Europe:
Non-military Aspects of Security in V4 Countries – prospects for co-operation,
MZV ČR, Praha, 30. 3. 2011.
• Příprava kulatého expertního stolu zástupců akademické obce, MZV a expertů politických stran na téma: ČR a PRT v Afghánistánu, ÚMV, Praha, 22. 4. 2011.
• Příprava kulatého expertního stolu zástupců akademické obce, MZV a expertů politických stran na téma: Finanční perspektiva, ÚMV, Praha, 3. 6. 2011.
• Příprava konference III. mezinárodní sympozium „Česká zahraniční politika“,
MZV ČR, Praha, 2.–3. 11. 2011.
• Příprava kulatého expertního stolu zástupců akademické obce, MZV a expertů politických stran na téma: Evropský parlament, ÚMV, Praha, 4. 11. 2011.
• Příprava kulatého expertního stolu zástupců akademické obce, MZV a expertů politických stran na téma: Role Německa v české zahraniční a evropské politice,
ÚMV, Praha, 25. 11. 2011.
• Příprava kulatého expertního stolu zástupců akademické obce, MZV a expertů politických stran na téma: Bezpečnostní politika a současné výzvy pro ČR, ÚMV,
Praha, 9. 12. 2011.

Další odborná činnost
• Projekt OMEGA TA ČR: Navržení komplexního systému hodnocení účelnosti zapojení ČR do mezinárodních organizací.
• Projekt IVF: Visegrad Group in Post-Lisbon Europe: Getting Closer to Move Further.
• Projekt Česko-polského fóra.
• GA ČR: Každoroční analýza české zahraniční politiky.
• Přednáška Twenty Years of Democratic Foreign Policy, přednáška pro americké
studenty, Ústav mezinárodních vztahů, Praha, 12. 1. 2011.
• Moderování prezentace knihy Panorama of Global Security, ÚMV, Praha, 26. 1.
2011.
• Prezentace příspěvku The V4 on the treshold of its third decade na konferenci „Le
présent et le futur dans les relations des pays de Visegrad et du Maroc“, Rabat,
Maroko, 22. 2. 2011.
• Konzultace k návrhu textu ke 20 letům V4, MZV ČR, Praha, 2. 3. 2011.
• Prezentace činnosti ÚMV na Colloquium of Czech and British Journalists, ÚMV,
Praha, 10. 4. 2011.
• Příspěvek na 8th CEEISA Convention, Istanbul, Turecko, 16. 6. 2011.
• Moderování veřejné přednášky bývalého senátora za stát Missoury Kita Bonda
„Republican Reflections of the US Foreign Policy: On Transatlantic Relations, Reset with Russia and the 2012 Presidential Elections“, Americké centrum,
Praha, 30. 6. 2011.
• Prezentace příspěvku na 3rd WISC Global International Studies Conference, srpen
2011, Porto, Portugalsko.
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• Moderování bezpečnostního panelu Europinion 2011 v rámci III. sympozia „Česká zahraniční politika“, MZV ČR, Praha, 3. 11. 2011.
• Moderování diskuse s prvním náměstkem iráckého ministra zahraničních věcí,
ÚMV, Praha, 12. 12. 2011.

Doc. Ing. Mgr. Petr KRATOCHVÍL, Ph.D.
Odborná publikační činnost – výsledky hodnocené RVVI
• The EU as a „Framing Actor“: Reflections on Media Debates about EU Foreign
Policy. Journal of Common Market Studies, Vol. 49, 3/2011, s. 391–412 (spoluautoři Petra Cibulková a Michal Beník).
• Vzestup náboženství ve studiu mezinárodních vztahů. Politologická revue, 2, prosinec 2011, s. 99–120.
• EU jako aktér: analýza „rámování“ jako součásti aktérství Evropské unie. Současná Evropa, 1/2011, s. 3–16 (spoluautoři Ondřej Novák a Petra Pojerová).
• EU jako aktér: analýza uznání jako dimenze aktérství Evropské unie. Politologický časopis, 1/2011, s. 3–18 (spoluautor Ondřej Šimon).
• Integrační teorie a neschopnost studovat aktérství: Změna konečně na obzoru?
Mezinárodní vztahy, 4/2011, s. 5–9 (úvodní text speciálního čísla).
• Analýza role římskokatolické církve při spoluutváření české zahraniční politiky.
Mezinárodní vztahy, 2/2011, s. 20–34.
• Czech Perception. In: Turkey Watch: EU Member States’ Perceptions on Turkey’s
Accession to the EU. Center for European Studies. Ankara: Middle East Technical University, 2011, s. 120–132 (spoluautoři David Král a Dominika Dražilová).

Odborná publikační činnost – ostatní výsledky
• Russia-Czech Republic: Global Insider. World Politics Review, 19. 12. 2011.

Příspěvky na konferencích a seminářích
• Přednáška na konferenci CERI, CEFRES, ÚMV „The EU and Russia: The Way
Forward“, MZV ČR, Praha, 20. 6. 2011.
• Vyzvaná role diskutanta na konferenci Europea „Východní Partnerství – Moldavsko a Ukrajina“, Praha, 21. 6. 2011.
• World International Studies Conference, Porto, Portugalsko, 17.–20. 8. 2011.
• Dva příspěvky na 6th General Conference European Consortium for Political Research, Reykjavik, Island, 25.–27. 8. 2011.
• Vyzvaná přednáška, konference „Russia and the Wider East Central Europe:
A Fundamentally Transformed Relationship“, Riga, 25. 10. 2011.
• „Energetické vztahy mezi EU a Ruskem: partnerství nebo rivalita?“, Metropolitní
univerzita Praha, Praha, 9. 12. 2011.
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Výzkumné projekty
• Russia and the Wider East Central Europe: A Fundamentally Transformed Relationship, projekt financovaný FES a vedený MGIMO, Moskva (Zagorskij, 2011–
2012).
• Taking Stock of the Eastern Partnership in the Visegrad Four, projekt financovaný Visegrádským fondem (2011–2012).
• Evropská unie a římskokatolická církev: „politická teologie“ evropské integrace,
grantový projekt GA ČR (2011–2012).
• Analýza diskurzu energetických vztahů EU-Rusko, grantový projekt Metropolitní
univerzity Praha (2010–2011).
• Evropská unie jako aktér v mezinárodních vztazích: Analýza čtyř typů aktérství,
grantový projekt VŠE Praha (2010–2011).

Publicistika a vystoupení v médiích (výběr)
• ČT – Ruská zahraniční politika – aktuální vývoj, 24. 1. 2011.
• ČT 24 – Politické spektrum, 29. 10. 2011.
• ČT 24 – Komentář k ruským parlamentním volbám, 5. 12. 2011. On-line:
www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/155785-ruske-volby-provazela-naruseni-jistezlepseni-tu-ale-je/.
• ČT 24 – Soud s bývalou ukrajinskou premiérkou Tymošenkovou, 14. 12. 2011.
On-line: www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/21141105826
1214/.
• GlobalTV – Election turmoil strains Russia’s relationship with West, TV report of
Global National, 8. 12. 2011.
• Český rozhlas – Rádio Česko, Medveděv ohlásil ruské odvetné kroky zaměřené
proti štítu NATO, 24. 11. 2011.
• Český rozhlas – Rádio Česko, Zakončení návštěvy prezidenta Medveděva v ČR,
9. 12. 2011.
• Návštěva prezidenta Medvěděva v Praze. Hospodářské noviny, 8. 12. 2011.
• Nová koncepce české zahraniční politiky. Profit, 1. 4. 2011.
• Hokejisté a Romové. Panychida za české hokejisty: solidarita, nebo morální kýč?
Respekt, č. 40, 3.–9. 10. 2011.
• Návrat starých časů. Putin s Medveděvem si přehazují role. A2, č. 21. 12. 10.
2011.
• Putinove sny o ruskej európskej únii sú nereálné, rozhovor pro Hospodárske noviny. 4. 10. 2011. On-line: hnonline.sk/svet/c1-53101190-kratochvil-putinovesny-o-ruskej-europskej-unii-su-nerealne.
• O Kremeľ sa pobije aj miliardár. Hospodárské noviny, 12. 12. 2011. On-line:
hnonline.sk/svet/c1-54179620-proti-putinovi-pojde-atraktivny-miliardar.
• Medvedev’s Visit to the CR. Prague Post, 6. 12. 2011. On-line: www.praguepost.com/news/11291-medvedev-makes-prague-visit.html.
• Země se dvěma hlasy. Nový Profit, 5. 4. 2011 (citace).
• Boj o Tymošenkovu sa pritvrdil. Hospodárske noviny, 29. 9. 2011 (citace).
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• Putinova popularita v Rusku sa prudko prepadá. Hospodárske noviny, 9. 11. 2011
(citace).
• Tymošenkovej zdravotný stav sa zhoršil. Hospodárske noviny, 23. 11. 2011 (citace).
• Rusi si zvolia nového prezidenta v marci. Hospodárské noviny, 25. 11. 2011 (citace).
• Putin vyrazil do boja o Kremeľ. Hospodárské noviny, 28. 11. 2011 (citace).
• Подслушать политиков: На фоне скандала с незаконной прослушкой в Великобритании чешским журналистам разрешили публиковать полицейскую
прослушку политиков. Vědomosti, 3. 8. 2011 (citace).
• Medvedev makes Prague visit. The Prague Post, 7. 12. 2011 (citace).

Další odborná činnost
• Recenze: Journal of Common Market Studies, Cambridge Review of International
Affairs, Canadian Slavonic Papers/Revue canadienne des slavistes, Mezinárodní
vztahy, Vojenské rozhledy, Politologická revue.
• Přednáška Národní zájem v teorii mezinárodních vztahů pro Diplomatickou akademii MZV ČR, MZV ČR, Praha, 18. 10. 2011.
• Vypracování posudku pro VEGA, Slovenská Akademie naúk, Bratislava.
• Dosažení akademického titulu docent.
• Zástupce ředitele Ústavu mezinárodních vztahů.
• Šéfredaktor časopisu Perspectives, Review of International Affairs.
• Člen International Studies Association (ISA USA).
• Člen International Political Studies Association (IPSA).
• Člen Central and East European International Studies Association (CEEISA).
• Člen Czech United Nations Association (CZUNA).
• Člen Sekce sociologie náboženství, Masarykova česká sociologická společnost
při AV ČR.
• Člen expertní skupiny Team Europe, podporované Evropskou komisí.
• Zvláštní představitel Ústavu mezinárodních vztahů v European Consortium for
Political Research (ECPR).
• Zástupce Ústavu mezinárodních vztahů v Trans European Policy Studies Association (TEPSA).
• Místopředseda Rady Ústavu mezinárodních vztahů, v. v. i.
• Člen Vědecké rady Metropolitní univerzity Praha.

PhDr. Miroslav NOŽINA, Ph.D.
Odborná publikační činnost – výsledky hodnocené RVVI
• Bossové, vojáci a zrnka rýže. Vietnamské kriminální sítě v ČR a jejich mezinárodní dimenze. Praha: KLP, 2011.
• Vietnamské kriminální sítě v České republice. In: Vít Střítecký a kol.: Česká zahraniční politika. Mezi politickým (ne)zájmem) a byrokratickou efektivitou. Praha,
ÚMV, 2011, s. 70–81.
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Odborná publikační činnost – ostatní výsledky
• International organised crime in the V4 states. The Czech Republic Case. In: Kacper Rekawek (ed.): Non-military aspects of security in V4 countries – prospects
for future co-operation. V4 Papers, No. 3. Warsaw, PISM, 2011, s. 60–67.
• Operace X. Počátky heroinového boomu. Bulletin Národní Protidrogové centrály
policie ČR, 3/2011, s. 50–55 (spoluautor K. Kučera).

Výzkumné projekty
• Organizovaný zločin ve Vietnamské diaspoře. Případ České republiky, grant GA
ČR (dokončení projektu).
• Evropská integrace a zájmy České republiky, projekt ÚMV v rámci národního
programu výzkumu II (dokončení).
• Nový strategický přístup USA k Barmě – implikace pro Evropskou unii a Českou
republiku, výzkumný projekt MZV řešený za spolupráce AMO/ÚMV.
• Encyklopedia Beliana. Encyklopedický ústav SAV, Bratislava.

Pedagogická činnost
• Kurz Úvod do studia Thajska, Laosu a Kambodže, jarní semestr 2011, Metropolitní univerzita Praha.

Příspěvky na konferencích a seminářích
• „International Organised crime in the V4 States“, příspěvek na konferenci Nonmilitary aspects of security in V4 countries – prospects for co-operation”, MZV
ČR, Praha, 30. 3. 2011.

Publicistika a vystoupení v médiích
• ČT 2 – Ushuaia – Život na vodě, 13. 10. 2011 (odborná spolupráce).
• ČT 2 – Ushuaia, Zapomenutý chrám (Angkor), 25. 11. 2011 (odborná spolupráce).
• Český rozhlas – Rádio Česko, režim Rudých Khmerů, 7. 11. 2011.
• Český rozhlas – Kronika Rádia Česko, Režim Rudých Khmerů, 9. 11. 2011.
• Útěk bez konce. Koktejl, 6/2011, s. 107.
• J. Hanzelka, M. Zikmund, M. Stingl, R. Švaříček: Tamtamy času. Recenze. Livingstone. On-line: www.tajemnaindonesie.cz/kniha-tamtamy-casu/zivot-v-noveguinei/.

Organizační činnost
• Spolupráce při přípravě panelu „Organized Crime in the Visegrad Countries“
v rámci konference „Non-military aspects of security in V4 countries – prospects
for co-operation, MZV ČR, Praha 30. 3. 2011.

Další odborná činnost
• Přednáška Kriminalita ve vietnamské komunitě v ČR, Metropolitní univerzita Praha, 7. 4. 2011.
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• Přednáška Drogový problém v rozvojových zemích a jeho dopady na země EU,
VŠE, Praha, 14. 4. 2011.
• Drogová geopolitika, koordinátoři prevence kriminality, FF UK, Praha 7. 1. 2011.
• Transitons to Democracy, Mingalar/Yangon School of Political Science, Yangon
(Barma), 26. 11. 2011.
• Konzultace – Philippe Chassagne, l’université Pantheon – Sorbonne (Paris I), 11. 5.
2011.
• Konzultace – Charles-Henri de Choiseul Praslin, Geopolitical Observatory of Criminality, Paříž, 12. 5. 2011.
• Posudek projektu Petra Pojmana Ruský organizovaný zločin v EU. Grantová agentura Univerzity Karlovy (GA UK), 27. 1. 2011.
• Posudek na disertační práci Markéty Kubečkové Hrozby a rizika 21. století a úloha záchranných systémů ve vybraných státech Evropy. Obchodování s lidmi. Fakulta ekonomicko-právní, Univerzita Pardubice.
• Posudek na diplomovou práci Marcely Šmejkalové ASEAN – evropský pohled na
sdružení národů jihovýchodní Asie, Metropolitní univerzita, Praha.
• Posudek na diplomovou práci Daniela Katzora Pronikání Francie do jihovýchodní Asie a vznik francouzské Indočíny, Metropolitní univerzita Praha.
• Posudek diplomové práce Lenky Petrové Historie a současnost islámského separatismu v indonéském Acehu, Metropolitní univerzita Praha.
• Posudek diplomové práce Ondřeje Stehlíka Vpád VSR do Kambodže v roce 1978.
Příčiny a důsledky, Metropolitní univerzita Praha.
• Posudek diplomové práce Radima Pavlíka Vznik Francouzské Indočíny, Metropolitní univerzita Praha.
• Posudek diplomové práce Jakuba Vančury Režim Rudých Khmerů v Kambodži,
Metropolitní univerzita Praha.

PhDr. Ondřej SLAČÁLEK
Odborná publikační činnost – výsledky hodnocené RVVI
• Světový stát proti republice? Dante, Machiavelli a Wendt. In: Znoj, Milan–Bíba,
Jan (eds.): Machiavelli mezi republikanismem a demokracií. Praha: Filosofia,
2011.
• Latinská Amerika v české zahraniční politice. In: Michal Kořan a kol.: Česká zahraniční politika v roce 2010. Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů,
2011, s. 283–296.

Pedagogická činnost
• Vedení seminářů a přednášek Úvod do teorií mezinárodních vztahů (Bc.), Teorie
a praxe vědecké práce, Globální protest 2009–2011? a Seminář k teoriím mezinárodních vztahů, Filozofická fakulta UK, Praha.
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Publicistika a vystoupení v médiích
• Stane se Breivik norským premiérem? Lidové noviny (Orientace), 30. 7. 2011.
• Rozpačitá vlna. A2, 20/2011, 27. 9. 2011 (spoluautor Jan Májiček).
• Civilizace je nemoc, násilí je lék? A2, 24/2011, 23. 11. 2011.

Další odborná činnost
• Zástupce šéfredaktora Mezinárodních vztahů.

PhDr. Vít STŘÍTECKÝ, M.Phil.
Odborná publikační činnost – výsledky hodnocené RVVI
• Bezpečnostní rozměr české zahraniční politiky. In: Michal Kořan a kol.: Česká zahraniční politika v roce 2010. Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů,
2011, s. 92–105.
• Rozvoj Evropského trhu s obranným materiálem na okraji českého zájmu. In: Vít
Střítecký a kol.: Česká zahraniční politika. Mezi politickým (ne)zájmem a byrokratickou efektivitou. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2011, s. 59–69.
• Psychologie teroristického jednání. In: Emil Souleimanov (ed.): Terorismus: Pokus o porozumění. Praha: Slon, 2011.
• Výzkumná zpráva Zapojení ČR do Evropské obranné politiky, výstup z vědeckého grantového projektu MZV.

Odborná publikační činnost – ostatní výsledky
• „Nová“ bezpečnostní strategie ČR: přešlapování na místě, NATOaktual, 14. 11.
2011.
• Missile Defence in Europe: Strategic, Political and Industrial Implications. Briefing pro Evropský parlament (SEDE), zpracováno na základě smlouvy s TEPSA
(spoluautoři Ondřej Ditrych a Nik Hynek).

Výzkumné projekty
• Evropská integrace a zájmy České republiky, projekt ÚMV v rámci národního
programu výzkumu II (dokončení).
• Multilateralism as an Institution, grantový projekt GA ČR (spoluřešitel, vedoucí
projektu Michal Kořan).
• Zapojení České republiky do bezpečnostní politiky, vědecký projekt MZV ČR.

Publicistika a vystoupení v médiích
• ČT 24 – Události ve světě, Libye, březen 2011.
• Český rozhlas 1 – Ozvěny dne, Libye, březen 2011.
• Český rozhlas – Rádio Česko, ranní vysílání, Libye, březen 2011.
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Organizační činnost
• Příprava konference „The Prague Agenda – the Way Forward“, MZV ČR, Praha,
12. 4. 2011.
• Příprava semináře „Iran and North Korea – the Way Forward“, ÚMV, Praha, 13.
4. 2011.
• Příprava konference „Searching for Economic National Interest“, MZV ČR, Praha, 9. 6. 2011.
• Příprava kulatého stolu „Česká bezpečnostní politika“, ÚMV, Praha, 9. 12. 2011.
• Příprava podkladového materiálu pro KSAP ke schůzce politických expertů (zahraniční bezpečnostní politika, 2. 12. 2011 (spoluautor Ondřej Ditrych).

Další odborná činnost
• Příprava projektu pro TA ČR.
• Příprava projektu pro program NÁVRAT (MŠMT).
• Editor recenzí Perspectives.

Mgr. Filip TESAŘ
Odborná publikační činnost – výsledky hodnocené RVVI
• Balkánský rozměr české zahraniční politiky. In: Michal Kořan a kol.: Česká zahraniční politika v roce 2010. Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů,
Praha, 2011, s. 225–238.
• Rovní a rovnější: je nám blízký Balkán nebo jen jeho část? In: Vít Střítecký a kol.:
Česká zahraniční politika. Mezi politickým (ne)zájmem a byrokratickou efektivitou. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, s. 98–114.

Příspěvky na konferencích a seminářích
• „Problémy v integraci západního Balkánu do EU”, příspěvek na semináři „Rozšiřování EU – Zamyslete se a zapojte se!“, CEVRO, Praha, 17. 6. 2011.
• Diskusant semináře Slovensko-české diskusní fórum, MZV SR, Bratislava, 24. 10.
2011.

Výzkumné projekty
• Jak rozvíjet vztahy mezi ČR a zeměmi západního Balkánu?, grant MZV ČR
Publicistika a vystoupení v médiích
• Český rozhlas 1 – Ozvěny dne, vydání generála Mladiće do Haagu, 31. 5. 2011.
• Český rozhlas 1 – Ozvěny dne, vstup Chorvatska do EU, 24. 6. 2011.
• Český rozhlas 1 – Ozvěny dne, nepokoje na Kosovu, 28. 7. 2011.
• Český rozhlas 1 – Ozvěny dne, obnovení procesu s R. Haradinajem, 18. 8.
2011.
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Další odborná činnost
• Posudek na vědecký projekt MZV RM 05/02/10 „Analýza prioritních oblastí pro
českou transformační politiku na západním Balkáně“.

PhDr. Věra VESELÁ, Ph.D.
Výzkumné projekty
• Islámská fundamentalistická hnutí v Afghánistánu a Střední Asii – mezi politickou
ideologií a praxí, grantový projekt GA ČR (hlavní řešitel).

Pedagogická činnost
• Školitelství doktoranda Ahmada Shaha, téma disertace „Challenges to post 9/11
Democratization of Afghanistan“.

Příspěvky na konferencích a seminářích
• „What Can Central Asian Case Teach Us about the Islamist Relationship to Politics“, příspěvek na konferenci European Society for Central Asian Studies (ESCAS), Cambridge University, 22.–24. 9. 2011.
• „Společenské změny v Afghánistánu po pádu Tálibánu“, příspěvek na panelové diskusi „Afghánistán 10 let poté... a co dál?“, Americké centrum v Praze, 5. 10. 2011.
• „Up to the Ivory Tower: Islamism as a Gateway to Conceptual Turn in International Relations“, příspěvek na konferenci Millenium „Out Of The Ivory Tower:
Weaving the Theories and Practice of International Relations“, London School of
Economics, Londýn, 22.–23. 10. 2011.

Publicistika a vystoupení v médiích
• Český rozhlas 6 – Zaostřeno na lidská práva, 17. 3. 2011.

Další odborná činnost
• Písemné interview pro Penza news na téma Afghánistánu a možnosti přelití konfliktu do Střední Asie, 14. 3. 2011.
• Výzkumná cesta do Afghánistánu, 18. 4.–1. 5. 2011.
• Výzkumná cesta do Tádžikistánu, Uzbekistánu a Kyrgyzstánu, 15. 6.–1. 7. 2011.
• Písemné interview pro Penza news na téma barevných revolucí ve Střední Asii, 2. 9.
2011.
• „Not Our Enemy? Rethinking the Islamist Challenge“, přednáška pro David Davies
Memorial Institute of International Studies, Aberystwyth University, 26. 10. 2011.
• Konzultace pro Nodirbeka Abduvahitova při přípravě projektu pro Gerda Henkel
Stiftung (a habilitace) na téma islámu ve Ferganské dolině, 11. 12. 2011.
• Posudek na bakalářskou práci Antonína Nováka Operace trvalá svoboda, příčiny
vzniku konfliktu, Metropolitní univerzita Praha.
• Posudek na článek pro časopis Obrana a strategie.
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