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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 Minister-
stvo zahraničních věcí ČR) jakož i odbornou veřejnost.

ZÁKLADNÍ VÝZKUM

• V rámci komplexního hodnocení výzkumu a vývoje, prováděného každoročně Radou vlá-
dy pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), dosáhl ÚMV 3337 bodů za referenční období
2007–2011 a efektivita výzkumu (podíl vynaložených prostředků vůči výsledkům vý-
zkumu) přesahuje o jednu třetinu celostátní průměr ČR.

• V rámci výzkumných aktivit ÚMV bylo publikováno 24 článků v zahraničních či českých
recenzovaných časopisech, kapitoly výzkumných pracovníků ÚMV byly publikovány mj.
v prestižních světových nakladatelstvích jako Cambridge University Press, Palgrave, Rout-
ledge či Bruylant.

• Navzdory snížení počtu členů výzkumného oddělení i v roce 2012 narostl počet citací
v prestižní databázi Web of Science, stejně jako počet odkazů a citací v databázi Google
Scholar.

• Probíhaly čtyři projekty Grantové agentury ČR, z toho jeden nový byl zahájen a dva by-
ly úspěšně ukončeny. Do soutěže na rok 2013 podal ÚMV šest projektů.

• Začal rozsáhlý projekt, zaměřený na podporu a síťování základního výzkumu a výuky RE-
SAREAS – Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí, spolufinancovaný
Evropským sociálním fondem v rámci operačního programu Vzděláním ke konkuren-
ceschopnosti. Role ÚMV v projektu spočívá zejména v posílení základního teoreticko-
metodologického výzkumu a jeho zprostředkování českým univerzitám.

• Ve spolupráci s Metropolitní univerzitou Praha ÚMV v šestém roce programu společného
doktorského programu (v češtině i angličtině) vedl 30 studentů a studentek, v roce 2012
obhájila výzkumná pracovnice ÚMV jako první titul Ph.D. vzešlý z tohoto programu.

• Dva výzkumní pracovníci získali titul Ph.D. a jeden byl jmenován profesorem.
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APLIKOVANÝ VÝZKUM

• Ústav mezinárodních vztahů uskutečňoval aplikovaný výzkum pro potřeby české zahra-
niční politiky. Tradiční spolupráce s Ministerstvem zahraničních věcí ČR (MZV) ve
formě zpracovávání policy paperů (byly vypracovány celkově tři) je i nadále nahrazována vy-
tvářením rozsáhlejších operativních či strategických studií, jejichž výsledkem jsou
utajované výzkumné zprávy. Nově tato spolupráce probíhá především na základě vítěz-
ství v soutěžích Technologické agentury ČR. Rovněž pokračovala účast ÚMV na pravidel-
ných kulatých stolech k české zahraniční politice a na konzultacích k vybraným otázkám za-
hraniční politiky a návazným strategiím její nové vládní koncepce.

• V oblasti aplikovaného výzkumu v roce 2012 ÚMV realizoval čtyři projekty programu
OMEGA Technologické agentury ČR a sám nebo s partnerskou organizací zvítězil v ote-
vřené soutěži a řešil tři projekty programu BETA. Samostatně vypracoval jednu opera-
tivní analýzu pro MZV.

• Pokračovala spolupráce s MZV na realizaci kulatých stolů k české zahraniční politice pro
experty politických stran, výzkumníky a diplomaty.

PARTNEŘI A VEŘEJNÉ AKTIVITY

• Podobně jako v minulých letech zůstávala nejintenzivnější spolupráce s Ministerstvem za-
hraničních věcí ČR. Mezi české akademické partnery patří nadále na prvním místě Metro-
politní univerzita Praha, významné byly také kontakty s Univerzitou Karlovou v Praze či Vy-
sokou školou ekonomickou v Praze. V mezinárodní oblasti je důležitá spolupráce v rámci
CEEISA, ECPR a TEPSA. Pokračuje prestižní spolupráce s pařížským CERI (Sciences
Po), s nímž ÚMV každoročně pořádá pravidelné semináře a konference.

• Ústav mezinárodních vztahů pořádal či spolupořádal téměř šest desítek konferencí a semi-
nářů, kterých se účastnilo stále více zájemců (celkem 3200 osob, což je o 300 více než
v loňském roce a o 1300 více než roku 2010). Z pokračujících akcí lze zmínit již IV. Mezi-
národní sympozium „Česká zahraniční politika“ či druhý ročník mezinárodní konference
„The Prague Agenda – Accomplishments and Challenges“. Pokračovala též spolupráce se
Zastoupením Evropské komise v ČR, se kterou byla pořádána panelová diskuse „Nobelova
cena míru pro Evropskou unii: Jaké hodnoty EU představuje v časech krize?“. Expertní ku-
latý stůl „Perspektivy bezpečnosti: Česko a střední Evropa v druhé dekádě 21. století“ se
uskutečnil v Senátu Parlamentu České republiky. Důležitým tématem se stala reflexe Evro-
py pohledem z mimoevropských oblastí. Na mezinárodních konferencích „Europe as a Glo-
bal Player: Views from Outside“ a „Non-Western Reflection on Politics“ vystoupili přední
odborníci z Číny, Japonska, Indie, Brazílie a Jihoafrické republiky.

• Na konferencích vystoupila řada významých expertů a aktérů jako Iain Begg, Christopher
Coker, Camille Grand, Stefano Guzzini, Richard Ned Lebow, Christian Lequesne, Georg
Milbradt, Andrei S. Markovits, Jacques Rupnik, Gary Samore či Jan Zielonka. Z řad českých
politiků to byli např. Luděk Sefzig, Karel Schwarzenberg, Milan Štěch či Vladimír Špidla.
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• K významným podporovatelům patřili Česko-německý fond budoucnosti, Zastoupení Ev-
ropské komise v ČR a ČSOB.

• Pokračovala internetová komunikace se širokou veřejností prostřednictvím sociální sítě Fa-
cebook. Nově byly zavedeny účet na Twitteru a Youtube kanál ÚMV, kde jsou zveřejňována
videa z konferencí. Byly rovněž připraveny nové webové stránky instituce.

• Nakladatelství ÚMV pokračovalo ve vydávání tří časopisů: Mezinárodní politika, Meziná-
rodní vztahy a Perspectives (18 čísel, 16 300 kusů). Kromě časopisů vydalo čtyři knihy
(celkový náklad 1150).

• Archiv časopisu Mezinárodní vztahy byl plně zpřístupněn na internetu. Byl zahájen přechod
měsíčníku Mezinárodní politika na internetovou verzi.

• V knihovně mírně poklesl počet uživatelů, počet návštěv ve studovně a počet externích vý-
půjček. Naopak rostl zájem o zpřístupňované elektronické zdroje a počet dotazů
v online katalogu knihovny (7725 dotazů každý den).

• Nedostatek financí na nákup knih a časopisů se nepodařilo vyvážit ani soustavnou iniciati-
vou v oblasti výměny. Roční přírůstek knih poklesl o 30 % na 710 titulů, stav aktivních ča-
sopisů o 22 % na 210 titulů.

• Pokračovala katalogizace starého fondu. Bylo zpracováno 2562 titulů knih a ročenek
převážně z 50. let. Ke konci roku obsahovala databáze knihovny 74 340 záznamů.

• Téměř čtyři pětiny přírůstků knihovního fondu pochází z výměny a darů.

FINANCE A PERSONALISTIKA

• Hospodaření ústavu skončilo ztrátou 178 tis. Kč pokrytou z rezervního fondu. Výnosy do-
sáhly 29 556 tis. Kč. Tvořily je především veřejné finanční prostředky: přípěvek na dlou-
hodobý koncepční rozvoj od Rady pro výzkum a vývoj (9384 tis. Kč) a příspěvek MZV
na provoz (8957 tis. Kč). Dále pak prostředky Grantové agentury ČR (1677 tis. Kč) a Tech-
nologické agentury ČR (2651 tis. Kč), dále výnosy z prodeje publikací (510 tis. Kč), pro-
středky MK ČR a prostředky ze zahraničí (Nadace Anny Lindh, Mezinárodní visegrádský
fond, TTSRL aj.) a finanční prostředky získané další a jinou činností.

• Největší podíl z celkových nákladů tvořily mzdové náklady a s tím související zákonné soci-
ální náklady. Nezanedbatelný podíl na celkových nákladech představují rovněž náklady vy-
naložené na služby, především tisk časopisů a publikací.

• V ÚMV působilo 31 zaměstnanců. Ve srovnání s rokem 2011 došlo k poklesu o tři za-
městnance. ÚMV rovněž spolupracoval se 105 externisty. Na činnosti ÚMV se podílelo
rovněž 37 stážistů a čtyři interní doktorandi.

• Deset z jedenácti členů rady instituce bylo nově zvoleno a rada uspořádala výběrové řízení
na ředitele. Na jeho základě podala rada návrh ke jmenování ministrovi zahraničních věcí.
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I. VÝZKUM

Obecně se výzkum v Ústavu mezinárodních vztahů soustředil na hledání obecných
a teoretických poznatků, které jsou posléze uplatnitelné ve výzkumu aplikovaném
či v oblasti policy poradenství. Kromě institucionální podpory dlouhodobého roz-
voje výzkumné instituce se stávají hlavním pilířem výzkumu grantové projekty zá-
kladního i aplikovaného výzkumu.

V rámci komplexního hodnocení výzkumu a vývoje, prováděného každoročně
Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), dosáhl ÚMV 3337 bodů za re-
ferenční období 2007–2011 a efektivita výzkumu (podíl vynaložených prostředků
vůči výsledkům výzkumu) přesahuje o jednu třetinu celostátní průměr ČR.

V rámci výzkumných aktivit ÚMV bylo publikováno 24 článků v zahraničních
či českých recenzovaných časopisech, kapitoly výzkumných pracovníků ÚMV
byly publikovány mj. v prestižních světových nakladatelstvích jako Palgrave, Rout-
ledge či Bruylant. Navzdory snížení počtu členů výzkumného oddělení i v roce
2012 narostl počet citací v prestižní databázi Web of Science, stejně jako počet od-
kazů a citací v databázi Google Scholar. Probíhaly čtyři projekty Grantové agen-
tury ČR, z toho jeden nový byl zahájen a dva byly úspěšně ukončeny. Do soutěže
na rok 2013 podal ÚMV šest projektů. Začal rozsáhlý projekt, zaměřený na podpo-
ru a síťování základního výzkumu a výuky RESAREAS – Síť spolupráce při vý-
zkumu mimoevropských oblastí, spolufinancovaný Evropským sociálním fon-
dem v rámci operačního programu Vzděláním ke konkurenceschopnosti. Role
ÚMV v projektu spočívá zejména v posílení základního teoreticko-metodologic-
kého výzkumu a jeho zprostředkování českým univerzitám. Ve spolupráci s Me-
tropolitní univerzitou Praha ÚMV v šestém roce programu společného doktorské-
ho programu (v češtině i angličtině) vedl 30 studentů a studentek, v roce 2012 ob-
hájila výzkumná pracovnice ÚMV jako první titul Ph.D. vzešlý z tohoto programu.
Dva výzkumní pracovníci zvýšili svou akademickou kvalifikaci úspěšným obháje-
ním disertační práce a ziskem titulu Ph.D.

Ústav mezinárodních vztahů uskutečňoval aplikovaný výzkum pro potřeby čes-
ké zahraniční politiky. Tradiční spolupráce s Ministerstvem zahraničních věcí
ČR (MZV) ve formě zpracovávání policy paperů (byly vypracovány celkově tři) je
i nadále nahrazována vytvářením rozsáhlejších operativních či strategických stu-
dií, jejichž výsledkem jsou utajované výzkumné zprávy. Nově tato spolupráce
probíhá především na základě vítězství v soutěžích Technologické agentury ČR.
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Rovněž pokračovala účast ÚMV na pravidelných kulatých stolech k české zahra-
niční politice a na konzultacích k vybraným otázkám zahraniční politiky a návaz-
ným strategiím její nové vládní koncepce. V oblasti aplikovaného výzkumu v ro-
ce 2012 ÚMV realizoval čtyři projekty programu OMEGA Technologické
agentury ČR a sám nebo s partnerskou organizací zvítězil v otevřené soutěži a ře-
šil tři projekty programu BETA. Samostatně vypracoval jednu operativní analý-
zu pro MZV. Pokračovala spolupráce s MZV na realizaci kulatých stolů k čes-
ké zahraniční politice pro experty politických stran, výzkumníky a diplomaty.

Výzkumné oddělení ÚMV tak v roce 2012 plnilo své poslání jak v oblasti zá-
kladního a aplikovaného výzkumu, tak i v oblasti „policy“ poradenství a edukace.

ZÁKLADNÍ VÝZKUM

Projekty Grantové agentury České republiky
I v roce 2012 byla nejdůležitějším zdrojem financování projektového základního
výzkumu Grantová agentura ČR (GA ČR). V roce 2012 probíhaly čtyři projekty
Grantové agentury ČR, dva standardní granty, zahrnující širší tým řešitelů a řeši-
telek, a dva postdoktorské individuální granty. Z toho dva projekty byly v tomto ro-
ce úspěšně ukončeny a jeden zahájen.

Mats Braun úspěšně završil svůj postdoktorský projekt Evropeizace postkomu-
nistických členů EU po vstupu – případ environmentální politiky. Cílem projektu
bylo 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. Během roku 2012 byly výsledky zpracovány do třech
výstupů: článku v prestižním impaktovaném časopisu Journal of Common Market
Studies (nyní v druhém kole recenzního řízení), článku do časopisu Politics in Cen-
tral Europe (přijatý k publikaci) a rukopisu knihy, která vyjde v renomovaném na-
kladatelství Ashgate na podzim 2013. Navíc byly výsledky prezentovány na konfe-
renci ISA v San Diegu a na konferenci CEEISA v Krakově.

V roce 2012 byl také ukončen projekt Evropská unie a římskokatolická církev:
politická teologie evropské integrace řešitelského týmu Petra Kratochvíla a externí-
ho výzkumného spolupracovníka Tomáše Doležala. Vzhledem k poslednímu roku
řešení projektu se autoři zaměřili zejména na publikační činnost. Výsledná mono-
grafie byla přijata do ediční řady prestižního nakladatelství Palgrave (vyjde prav-
děpodobně v roce 2013) a jedna odborná stať vytvořená v rámci projektu byla při-
jata do impaktovaného časopisu Journal of Language and Politics (stať bude publi-
kována na počátku roku 2014).

V roce 2012 pokračoval druhým rokem největší současný kolektivní projekt GA
ČR Bezpečnostní multilateralismus jako instituce: teoretizace a implikace pro
střední Evropu (Michal Kořan, Nikola Hynek, Vladimír Handl, Vít Střítecký, On-
dřej Ditrych, Šárka Matějková). V roce 2012 část řešitelského týmu prezentovala
výsledky svého výzkumu na konferenci International Studies Association v San
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Diegu (USA), bylo publikováno celkem osm článků v prestižním časopise Osteu-
ropa, odborná monografie a probíhaly práce na publikování dalších výsledků vý-
zkumu v časopise Communist and Post-Communist Studies (uveřejnění očekáváno
na podzim 2013).

V lednu 2012 také zahájil Vít Beneš svůj postdoktorský projekt Česká politika
v EU ve světle teorie rolí. Jeho cílem je empirická analýza postoje ČR k EU opti-
kou teoretického a konceptuálního rámce teorie rolí. Během prvního roku se vý-
zkum zaměřoval na teoretické aspekty. Řešitel rozpracoval a doplnil konceptuální
rámec teorie rolí a přispěl do teoretické debaty na toto téma. Rozšířený konceptu-
ální rámec teorie rolí byl prezentován v rukopise, který byl přijat do recenzního ří-
zení v Sociologickém časopise. Výsledky výzkumu geopolitických priorit české za-
hraniční politiky (přesněji řečeno českého prezidenta) byly publikovány v Politolo-
gickém časopise. První výsledky empirické analýzy české politiky v EU optikou
teorie rolí byly prezentovány v dubnu 2012 na konferenci ISA v San Diegu. Spolu-
autorem příspěvku, který se zaměřuje na komparaci českých a německých koncep-
cí národní role, byl Sebastian Harnisch. Přepracovaný rukopis je v současnosti v re-
cenzním řízení.

RESAREAS – Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí
V únoru 2012 začal rozsáhlý dvouletý projekt několika českých pracovišť různého
typu s rozpočtem 35 mil. Kč, zaměřený na podporu a síťování základního výzkumu
a výuky RESAREAS – Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí
a spolufinancovaný Evropským sociálním fondem v rámci operačního programu
Vzděláním ke konkurenceschopnosti. Role ÚMV jako partnera v tomto projektu
spočívá zejména v posílení základního teoreticko-metodologického výzkumu
a jeho zprostředkování teritoriálním studiím na českých univerzitách, mj. na zákla-
dě vlastního základního výzkumu a předávání znalostí v Africe, Asii a Latinské
Americe.

Ústav mezinárodních vztahů v projektu koordinuje teoreticko-metodologický
tým, který zahrnuje desítky předních českých odborníků a odbornic. Jeho cílem je
zvýšit kvalitu vědeckých výstupů a výuky prostřednictvím sdílení znalostí teorií
a teoretických konceptů a metodologií relevantních pro výzkum mimoevropských
oblastí a posilování kompetencí pro jejich využití nejen v terénním výzkumu v Afri-
ce, Asii a Latinské Americe, ale také ve vysokoškolské výuce a průpravě studentů
všech stupňů studia. Dalším významným tématem, které je ve výzkumu teritoriál-
ních studií a rozvojových studií zanedbáváno, je reflexe vlastních teorií a metodo-
logie jako nezbytné epistemologické součásti validního sociálněvědního výzkumu
v kulturně odlišných kontextech.

V rámci teoreticko-metodologického týmu pracují tři skupiny. Pracovní skupina
Teorie pro studium globálního Jihu pod vedením Ondřeje Horkého-Hlucháně s To-
mášem Profantem (Univerzita Vídeň) nabízí teritoriálním a rozvojovým studiím za-
měření na dva póly: politickoekonomický a kulturní, konkrétně pak na globální po-
litickou ekonomii (včetně globální politické ekologie) a postkoloniální studia (včet-
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ně postrozvojových studií). Průřezově klade důraz na kulturní citlivost, gender a ži-
votní prostředí.

Skupina Metodologie pro studium mimoevropských teritorií pod vedením Víta
Beneše sdílí znalosti a zkušenosti s metodologiemi, zvláště pak kvalitativními, v ná-
vaznosti na metodologickou publikaci Jak zkoumat politiku, doplněnou o participa-
tivní metody výzkumu, které jsou obzvláště relevantní pro výzkum rozvoje a mi-
moevropských regionů, a o kvantitativní metodologie.

Konečně pracovní skupina Reflexe nezápadního myšlení o politice pod vedením
Petra Druláka se Šárkou Moravcovou a Petrem Kratochvílem oslovuje odborníky,
kteří se zabývají politickým myšlením v Africe, Asii, Latinské Americe, s cílem
ukázat jak na jeho propojení s hlavním proudem západního myšlení, tak i na své-
bytnost, jíž se od hlavního proudu odlišuje.

Posledně jmenovaná skupina uspořádala v roce 2012 i mezinárodní konferenci
Non-Western Reflection on Politics s vystupujícími z Brazílie, Číny, Egypta a Ji-
hoafrické republiky. V rámci projektu proběhly mj. stáže výzkumných pracovníků
ÚMV na Univerzitě v Heidelbergu a na Americké univerzitě v Káhiře, tým vypra-
coval sylaby teoreticko-metodologických předmětů, uspořádal seminář o granto-
vých příležitostech v oblasti výzkumu mimoevropských oblastí, na základě poptáv-
ky českých univerzit vypracoval plán teoreticko-metodologických seminářů pro rok
2013 a realizoval od května do listopadu čtyři tematická čísla časopisu Mezinárod-
ní politika zaměřená na rozvoj a chudobu, Afriku, Latinskou Ameriku a na Asii
s příspěvky autorek a autorů sítě RESAREAS. Další mezinárodní konference, se-
mináře a publikace budou realizovány v roce 2013.

Svojí účastí v projektu RESAREAS upevňuje ÚMV svoji vedoucí pozici v čes-
kém teoreticko-metodologickém základním výzkumu a jeho aplikaci ve výzku-
mu empirickém. V souladu se svým posláním tuto expertizu také sdílí s dalšími pra-
covišti tak, aby české mezinárodní vztahy a příbuzné obory dosahovaly špičkových
výsledků.

APLIKOVANÝ VÝZKUM

Výzkumné projekty pro potřeby Ministerstva zahraničních věcí ČR
a státní správy
V návaznosti na dokončení transformace systému veřejné podpory výzkumu a vý-
voje, která mj. přinesla vznik Technologické agentury ČR (TA ČR) pro podporu
aplikovaného výzkumu, ÚMV v roce 2012 nerealizoval již žádný projekt skonče-
ného grantového programu MZV. Plně se však zapojil do otevřených soutěží TA ČR
s vlastními návrhy témat výzkumu v rámci programu OMEGA a na témata zadaná
zadavatelem (MZV) v rámci programu BETA.

V roce 2012 započaly čtyři projekty programu OMEGA.
Cílem projektu Navržení systému průběžného vyhodnocování účelnosti a efekti-

vity členství a působení ČR v mezinárodních organizacích (léta 2012–2013, hlavní
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řešitel Michal Kořan) je přispět ke zvýšení efektivity této části veřejné politiky, kte-
rá svým rozsahem zasahuje téměř všechny oblasti života obyvatel ČR, neboť mezi-
národní organizace, jichž je ČR členem, pokrývají obrovskou škálu oblastí. Efek-
tivním využíváním prostředků alokovaných pro tuto politiku (až 38 mld. Kč), zvý-
šením její transparentnosti a zvýšením informovanosti dojde v dlouhodobém hori-
zontu jak k lepšímu využívání veřejných prostředků, tak i k lepšímu využívání po-
tenciálu členství ČR v mezinárodních organizacích. Ve specifickém prostředí mezi-
národních vztahů a diplomacie zároveň napomůže účelné využívání potenciálu pů-
sobení ČR v mezinárodních organizacích ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR
v Evropě i ve světě. V roce 2012 byla realizována první část projektu, jež byla za-
měřena především na zisk a zpracování zcela unikátního objemu dat, komplexně
mapujícího zapojení ČR do všech mezinárodních organizací.

Rovněž byl zahájen projekt aplikovaného výzkumu Ekonomické vládnutí v eu-
rozóně: scénáře dalšího vývoje a implikace pro ČR. Vliv ČR na proces institucio-
nalizace eurozóny a na její rodící se hospodářskou a fiskální politiku. Řešiteli pro-
jektu jsou Vít Beneš a Mats Braun. Cílem projektu je zmapovat na základě dosa-
vadních debat scénáře možného vývoje eurozóny, s ohledem na dopad na Českou
republiku. V druhém kroku řešitelé identifikují nástroje, kterými ČR (jako nečlen
eurozóny) disponuje k ovlivnění finální podoby institucí a politik eurozóny. V roce
2012 se výzkum soustředil na identifikaci možných scénářů vývoje eurozóny s dů-
razem na její institucionální podobu a (geo)politické implikace. Dílčí závěry byly
publikovány v časopise Mezinárodní politika, na konci roku byl vypracován text
výzkumné zprávy.

Rudolf Fürst vede pětičlenný širší tým dvouletého projektu Politická a ekono-
mická expanze Číny do Evropy. V roce 2012 tým shromáždil v podobě podklado-
vých studií empirický materiál k analýze vztahů Čínské lidové republiky (ČLR)
s Evropou. V roce 2012 na summitu ČLR a 16 zemí bývalé východní Evropy před-
seda vlády ČLR vyhlásil tzv. Dvanáctibodový program rozsáhlé ekonomické, poli-
tické a kulturní spolupráce. Vedoucí projektu proto aktualizoval tematický záběr
s ohledem na český národní zájem blíže k oblasti vztahů ČLR a východní a jihový-
chodní periferie Evropy, jež v čínské politice zaznamenaly bezprecedentní vzestup.
Výstupy za rok 2012 zahrnují výzkumnou zprávu zaměřenou na země východní
a střední Evropy (včetně Balkánu, Pobaltí, Ukrajiny, Běloruska a Moldavska). V ro-
ce 2013 autorský tým dokončí studii v podobě monografie (v anglické verzi) a vý-
zkumnou zprávu k národnímu zájmu České republiky v ČLR s její veřejnou pre-
zentací.

A nakonec bylo započato i ukončeno řešení jednoletého projektu s názvem Eko-
nomická diplomacie na Balkáně (řešitelem byl Filip Tesař). Cílem projektu bylo
zhodnotit perspektivy a potenciál české ekonomické diplomacie na Balkáně a v ná-
vaznosti na to pak navrhnout její vhodnou konkrétní náplň a cíle. Součástí řešení
bylo i nastínění způsobu realizace navržených cílů, včetně formy průběžného vy-
hodnocování úspěšnosti ekonomické diplomacie na Balkáně. Během řešení byla us-
kutečněna pracovní cesta do balkánských zemí za účelem konzultací problematiky
s českými zastupitelskými úřady v teritoriu. Výstupem projektu jsou dvě výzkum-
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né zprávy Perspektivy české ekonomické diplomacie na Balkáně a Cíle české eko-
nomické diplomacie na Balkáně, které slouží potřebám MZV ČR jako koordináto-
ra ekonomické diplomacie, popř. MPO ČR, CzechTrade a CzechInvest. Výsledky
projektu se stanou podkladem pro odbornou monografii, která je nyní připravena
k publikaci ÚMV.

Ústav mezinárodních vztahů se také úspěšně zúčastnil tří soutěží programu
TA ČR BETA formou veřejných zakázek, ve kterých předložil nejlepší nabídky na
vypracování výzkumných zpráv. Projekt Analýza plnění evropských závazků Ukra-
jiny v oblasti energetiky pod vedením Petra Kratochvíla, na němž se podíleli Petr
Binhack, Jan Eichler, Martin Laryš a Lukáš Tichý, v první etapě řešení projektu,
realizované od srpna do listopadu 2012, spočíval ve sběru dat, jejich třídění a prvot-
ní analýze. Cílem této etapy bylo vytvoření dílčích korpusů obsahujících důležité
dokumenty a textové materiály, na jejichž základě bude realizován teoretický mo-
del a definována kritéria hodnocení energetických závazků Ukrajiny vůči EU. Ná-
sledně bude ve druhé etapě, zahájené v prosinci 2012, uskutečněna hlavní analýza,
jejímž výsledkem bude výzkumná zpráva strukturovaná dle schváleného výzkum-
ného projektu.

V červenci 2012 byl pod vedením Miroslava Nožiny, vedoucího řešitele, a čle-
na výzkumného týmu Ondřeje Soukupa zahájen dvouletý výzkumný projekt Zhod-
nocení efektivity české podpory opozici a disentu v Barmě, Bělorusku, na Kubě
a v Podněstří. Jeho cílem je zefektivnění podpory transformačních procesů v da-
ných zemích ze strany České republiky a její podstatnější provázání s hodnotami,
které ČR ve své koncepci transformační spolupráce podporuje. V neposlední řadě
pak o zefektivnění nakládání s veřejnými prostředky. V roce 2012 se výzkumné ak-
tivity řešitelského týmu soustředily především na Barmu, včetně terénního výzku-
mu.

Ústav mezinárodních vztahů se rovněž od října 2012 podílel na projektu Nová
role Německa v EU, budoucnost osy Berlín–Paříž a perspektivy vícerychlostní Ev-
ropy z hlediska zahraničně-politických zájmů ČR (Perspektivy vícerychlostní Evro-
py), jehož příjemcem je Masarykova univerzita, Brno. Projekt řídí Filip Černoch,
Ph.D., z Fakulty sociálních studií MU. Ze strany ÚMV se práce na projektu účast-
ní Vladimír Handl, který zároveň koordinuje příspěvky dalších dvou účastníků pro-
jektu ze strany ÚMV, prof. Williama Patersona (Aston Univerzity, Birmingham)
a Elsy Tulmets, Ph.D. (t. č. CERI, Science Po, Paříž). Tým rozpracoval výzkumné
otázky, rešerše literatury a zahraniční účastníci dodali pracovní verze svých pří-
spěvků do projektu. Byla provedena řada rozhovorů s odborníky a vládními úřed-
níky v Berlíně a Paříži. Termín dokončení projektu je duben 2013.

Nad rámec projektů TA ČR a v souladu se svým posláním rovněž ÚMV vypra-
coval operativní analýzu na základě přímého zadání MZV s názvem Zkušenos-
ti s alternativními typy diplomatických zastoupení. Cílem analýzy Matse Brauna by-
lo zjistit, kdo a v jakém rozsahu tyto „alternativní“ či „minimalizované“ varianty
zahraničního zastoupení používá, a zejména jaké jsou pozitivní i negativní zkuše-
nosti a eventuální důsledky pro vznik a nároky takových diplomatických zastoupe-
ní České republiky, jako jsou např. mini-úřady a instituce velvyslance sídlícího ve
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vlastním hlavním městě. Výstupy z projektu spočívají v policy paperu, výzkumné
zprávě pro MZV a kulatém stolu v rámci IV. Mezinárodního sympozia „Česká za-
hraniční politika“ na MZV s účastí mj. Jaromíra Plíška, generálního sekretáře MZV,
a dalších expertů a expertek.

Ústav mezinárodních vztahů poprvé vydal, v české a anglické jazykové verzi,
publikaci Scénáře světové politiky 2012–2013. Autorský kolektiv pod vedením On-
dřeje Ditrycha v ní využil v českém prostředí prozatím poměrně ojedinělou meto-
du tvorby scénářů za účelem obohacení debaty o zahraniční politice o spekulativní
rozměr. Scénáře tak v publikaci nejsou nástroji co nejpřesnější pravděpodobnostní
předpovědi vývoje v konkrétních doménách, ale – jako strukturální odlišné narati-
vy možné budoucnosti – zachycení klíčových dynamik a kauzálních mechanismů,
popř. poukázání na možné, obtížně představitelné důsledky jinak obtížně představi-
telného jednání. Projekt bude pokračovat i v příštích letech.

Zahraniční projekty
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 Mo-
ve Further. Projekt je zasvěcen dalšímu posilování akademické, diplomatické, ve-
řejné a politické spolupráce mezi čtyřmi visegrádskými zeměmi. V červnu 2012
proběhla úvodní konference v Praze, která se věnovala zejména možnostem spolu-
práce v hospodářských otázkách, v říjnu pak proběhla další konference ve Varšavě,
jejímž hlavním tématem byla budoucnost EU z pohledu visegrádské spolupráce.
Z obou konferencí byly připraveny zprávy a informace o projektu jsou pravidelně
aktualizovány na webové stránce www.furthervisegrad.eu. Hlavním koordináto-
rem projektu je Michal Kořan

Středoevropská tematika vévodila i ročnímu projektu podpořenému z Česko-
polského fóra, realizovanému pod názvem Česko-polská spolupráce, koheze a udr-
žitelný rozvoj středoevropského regionu: Analýza, ideje, budoucnost. Cílem projek-
tu bylo analyzovat a navrhnout možnosti česko-polské spolupráce v oblastech, jež
v minulosti nestály v popředí zájmu a zároveň mají obrovský potenciál pro vývoj
nejen česko-polský, ale makro-regionální. Závěry a doporučení byly prezentovány
mezi zainteresovanými státními, regionálními a korporátními aktéry a v roce 2013
je plánována i prezentace ve formě odborné monografie mezi širší odbornou veřej-
ností.

V roce 2012 se Vít Beneš podílel na projektu The Impact of the European Ex-
ternal Action Service on National Diplomacies, který koordinují European Policy
Centre (Brusel) a Finnish Institute of International Affairs (Helsinky). Vít Beneš
v rámci tohoto projektu zpracovával studii týkající se dopadu ustavení Evropské
služby pro vnější činnost na fungování české diplomacie, očekávání české diplo-
macie ve vztahu k ESVČ a vzájemných institucionálních, komunikačních a pra-
covních vazeb mezi ESVA a MZV. Výsledky této studie byly prezentovány na pra-
covním setkání výzkumného týmu v září 2012, připravuje se publikace výsledků.
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Interní projekty ÚMV
Každoroční analýzy zahraniční politiky
Pátým rokem pokračoval projekt každoročních hloubkových analýz české zahra-
niční politiky, na nichž se podílí většina členů výzkumného oddělení a někteří ex-
terní autoři. Pátá publikace s názvem Česká zahraniční politika v roce 2011. Ana-
lýza ÚMV byla prezentována za účasti hostů z MZV, Poslanecké sněmovny a Sená-
tu Parlamentu ČR v rámci IV. Mezinárodního sympozia „Česká zahraniční politi-
ka“ ve velkém sále Černínského paláce (MZV ČR) na počátku listopadu 2012.

Centrum mezinárodní bezpečnosti
V zájmu o posílení týmové a tematicky zacílené práce vzniklo na konci roku 2010
Centrum mezinárodní bezpečnosti (dále CMB), které v roce 2012 vstoupilo do dru-
hého roku svého fungování. Všichni členové centra se podílejí na řešení standard-
ního grantového projektu GA ČR s názvem Bezpečnostní multilateralismus jako
instituce: teoretizace a implikace pro střední a východní Evropu, mezi jehož vý-
sledky patří publikování osmi článků k tématu ve druhém roce řešení grantu a pro-
vedení několika výzkumných a konferenčních cest – Německo, Velká Británie
a v rámci transatlantické dimenze výzkumu rovněž USA (kde část výzkumného tý-
mu prezentovala výsledky výzkumu na konferenci ISA v San Diegu).

Byla dokončena výzkumná monografie Konflikt a obnova Afghánistánu: kon-
text, prostředí a zájmy (Nik Hynek, Jan Eichler a Lubomír Majerník). Na jaře 2012
probíhala příprava a podání čtyřletého standardního badatelského grantu GA ČR
(hlavní řešitel Ondřej Ditrych, odborná koncepce grantu a spoluřešitel Nik Hynek,
dále spoluřešitelé Vít Střítecký, Miroslav Nožina, Veronika Bílková) (výsledek bu-
de znám v lednu 2013). V rámci mediální a polemické činnosti: pracovníci vypro-
dukovali anebo vystoupili ve více než 20 případech v digitálních a tištěných mé-
diích. Kromě toho členové CMB moderovali celou řadu akcí ÚMV v oblasti mezi-
národní bezpečnosti a MV, z nichž nejvýznamnější byla konference Perspektivy
bezpečnosti ČR a střední Evropy, spojená s prezentací speciálního čísla časopisu
Osteuropa v Senátu v červenci 2012 za účasti vrcholných představitelů české bez-
pečnostní a politické komunity, včetně předsedy Senátu Milana Štěcha či nového
náčelníka generálního štábu gen. Petra Pavla.

Grantová strategie
V průběhu roku 2012 byla již třetím rokem realizována grantová strategie ÚMV.
I díky strategii se podařilo zvýšit podíl projektového financování činnosti ÚMV
z předchozího průměru okolo 6 % na zhruba 20 % v roce 2012. V proaktivním
přístupu vůči grantovému financování pokračovali pracovníci ÚMV i v roce 2012,
kdy do soutěže GA ČR pro projekty počínající v roce 2013 přihlásil ÚMV celkem
šest projektů, z toho jeden postdoktorský (vzhledem k posunu vyhlášení výsledků
soutěže nebyly její výsledky v době uzávěrky této výroční zprávy známy) a po-
kračovalo úspěšné podávání návrhů pro projekty BETA Technologické agentury
ČR.
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DOKTORSKÉ STUDIUM – SPOLUPRÁCE
S METROPOLITNÍ UNIVERZITOU PRAHA

Celkově v současnosti v doktorském programu studuje 30 studentů a studentek,
z nichž 16 v prezenční formě a 14 ve formě kombinované. I v roce 2012 byl patrný
zájem o doktorské studium, kdy se k přijímacímu řízení na akademický
rok 2012/2013 přihlásilo celkem 22 studentů (14 na MVES a 8 na IRES), přijato by-
lo 10 studentů, zapsalo se jich 8 (AR 2012/2013). Státní doktorské závěrečné zkouš-
ky se konaly v roce 2012 jednou, a to na podzim. Zkoušky úspěšně absolvovali dva
studenti. Šárka Moravcová (ÚMV) získala obhajobou své disertační práce jako první
studentka titul Ph.D. Šárka Moravcová se úspěšně zapojovala do výzkumných akti-
vit ÚMV, podobně jako druhý doktorský student v rámci ÚMV, Lukáš Tichý.

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU

Stejně jako v předchozích letech je hodnocení výsledků výzkumu ÚMV za rok
2012 rozděleno do čtyř kategorií – 1) kvantitativní zhodnocení počtu výsledků kva-
lifikovaných dle Metodiky Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) (viz tabulku
č. 1); 2) komplexní hodnocení RVVI pro rok 2012 (za léta 2007–2011); 3) vnitřní
kritéria ÚMV; 4) sledování publikačních aktivit v databázi Web of Science a dle in-
formací z Google Scholar (viz tabulku č. 2, resp. č. 3).

1) Hlavním ukazatelem výsledků ÚMV zůstává pro rok 2012 Hodnocení vý-
sledků výzkumu a vývoje, uznávaných dle platné metodiky hodnocení výzkumu
RVVI. Výsledky roku 2012 odpovídají tomu, že se výzkumné oddělení úspěšně
adaptovalo na posílení výzkumu v oblasti aplikovaného výzkumu i v oblasti
grantových projektů. Pracovníci výzkumného oddělení ÚMV v roce 2012 při-
pravili dvě utajované výzkumné zprávy a zároveň v rámci grantových projek-
tů základního výzkumu (GAČR) byla publikována řada textů v prestižních
publikacích, ať již časopisecké či monografické podoby. Naplnilo se tedy očeká-
vání, že rok 2011 představoval přechodné období, poznamenané započetím řešení
nových grantů i adaptací na posílení aplikované roviny výzkumu v ÚMV, které by-
lo již v roce 2012 plně zúročeno. V rámci výzkumných aktivit ÚMV bylo publiko-
váno 24 článků v zahraničních či českých recenzovaných časopisech (více než dvoj-
násobný nárůst), kapitoly výzkumných pracovníků ÚMV byly publikovány mj.
v prestižních světových nakladatelstvích jako Palgrave, Routledge či Bruylant (pře-
hled konkrétních publikačních výstupů je k dispozici v příloze této výroční zprávy
Aktivity pracovníků Ústavu mezinárodních vztahů v roce 2012, v částech nazvaných
Odborná publikační činnost – výsledky hodnocené RVVI).

Tyto výsledky tedy přispívají k naplňování koncepce dlouhodobého rozvoje
ÚMV jako veřejné výzkumné organizace či dalších konkrétních grantových pro-
jektů podporovaných dalšími poskytovateli.
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Tabulka č. 1: Výsledky ÚMV při naplňování dlouhodobé koncepce rozvoje
ÚMV jako veřejné výzkumné instituce

Druh výsledku Počet výsledků

Stať v zahraničním/českém recenzovaném časopisu 24

Odborná kniha 8

Kapitola v knize 34

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace 4

2) Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje ÚMV rovněž probíhá i v rámci kom-
plexního hodnocení prováděného RVVI (protože hodnocení nezahrnuje výsledky za
rok 2012, referenčním obdobím pro následující informace je rok 2011). V roce
2011 rada provedla deváté hodnocení výsledků výzkumu a vývoje, na základě
Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukon-
čených 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 vý-
sledků se rozumí převedení výsledků všech výzkumných organizací na společnou
numerickou škálu (tj. kvantifikace výsledků). Referenčním obdobím pro hodnoce-
ní roku 2012 byla léta 2007–2011. Za toto referenční období získal ÚMV (po ko-
rekci provedené RVVI) 3337,362 bodu (dle výsledků schválených RVVI na jejím
zasedání z 21. 12. 2012, viz www.vyzkum.cz). Z porovnání výsledků hodnocení
RVVI s prostředky vynakládanými na podporu výzkumu a vývoje dále vyplývá, že
efektivita výzkumu ÚMV o celou třetinu převyšuje celostátní průměr: v obdo-
bí 2007–2011 vytvořil ÚMV každoročně v průměru 667,47 bodu. Prostředky, kte-
ré ÚMV v roce 2011 získal ze státního rozpočtu na podporu výzkumu (institucio-
nální a účelová podpora), činily 19 880 tis. Kč. Za 1 milion Kč výzkumných pro-
středků ÚMV tedy vytvořilo 33,57 bodu. Naproti tomu v ČR v letech 2007–2011
vzniklo každoročně v průměru 656 396 bodu, výše podpory výzkumu a vývoje
v ČR celkově v roce 2011 činila 28 919 252 tis. Kč. V celostátním průměru tedy
za 1 mil. Kč bylo vytvořeno 22,69 bodu.

3) Na konci roku 2012 bylo provedeno vnitřní hodnocení výzkumných pra-
covníků dle krátkodobých (ročních) kritérií, která se soustředí na kvantifikaci
odborné činnosti a na kvalitativní posouzení jedné jejich mimořádně zdařilé práce.
Dlouhodobá kritéria (tříletá) hodnotí to, jak jednotliví výzkumní pracovníci zvy-
šují svou kvalifikaci a celkovou odbornou úroveň a jakým způsobem plní své úko-
ly 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 imputova-
ném časopise; odborná monografie, vydaná u prestižního zahraničního nakladatel-
ství (kdy je pracovník hlavní či jediný autor); zvýšení vědecké či vědecko-pedago-
gické kvalifikace, tj. dosažení hodnosti Ph.D., docentury nebo profesury. V roce
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2012 bylo ukončeno tříleté hodnotící období u jednoho výzkumného pracovníka,
plnění dlouhodobých kritérií projednala v listopadu 2011 Komise pro pracovní zá-
ležitosti ÚMV.

4) Publikační aktivity výzkumných pracovníků jsou každoročně sledovány i pro-
střednictvím bibliografických záznamů jejich prací v databázích Web of Science
(WOS) (viz tabulku č. 2) a Google Scholar (GS) (viz tabulku č. 3). Navzdory sní-
žení počtu členů výzkumného oddělení i v roce 2012 narostl počet citací v pre-
stižní databázi Web of Science, stejně jako počet odkazů a citací v databázi Goog-
le Scholar. Nadále tedy pokračuje trend kvantitativního nárůstu (počet článků vý-
zkumných pracovníků ÚMV zahrnutých v databázi WOS) a zejména také nárůstu
kvalitativního (počet citovaných děl a počet citací v databázi WOS). Tyto údaje
ilustrují dynamicky se zvyšující dopad práce výzkumných pracovníků ÚMV
na českou a a zejména také mezinárodní výzkumnou komunitu.
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Tabulka č. 2: Výzkumní pracovníci ÚMV ve WOS (leden 2013)

Jméno Počet Počet Počet Počet Počet
citací citací citova- citova- článků

bez ných ných
autocitací titulů titulů

bez
autocito-
vaných

Drulák Petr 122 100 47 40 12

Barša Pavel 44 44 22 22 5

Kratochvíl Petr 43 33 20 17 5

Handl Vladimír 35 33 26 24 5

Hynek Nikola 30 19 18 14 17

Nožina Miroslav 26 19 14 9 2

Kořan Michal 17 16 12 11 4

Horký-Hlucháň Ondřej 13 13 9 9 4

Střítecký Vít 12 8 8 6 2

Beneš Vít 11 11 5 5 2

Eichler Jan 10 6 8 5 4

Ditrych Ondřej 7 5 4 3 4

Braun Mats 6 5 5 4 1

Bílková Veronika 3 3 2 2 2

Fürst Rudolf 3 1 3 1 1

Čejka Marek 1 1 1 1 -

Celkem 383 317 204 17 70
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Tabulka č. 3: Výzkumní pracovníci ÚMV v databázi Google Scholar

Jméno Počet odkazů Počet citací

Drulák Petr 481 430

Handl Vladimír 248 190

Kratochvíl Petr 215 149

Barša Pavel 174 444

Hynek Nikola 170 66

Bílková Veronika 87 32

Eichler Jan 87 100

Čejka Marek 69 48

Kořan Michal 64 41

Fürst Rudolf 54 16

Beneš Vít 50 34

Nožina Miroslav 50 57

Braun Mats 48 26

Ditrych Ondřej 41 22

Horký-Hlucháň Ondřej 37 24

Střítecký Vít 36 9

Veselá Věra 14 2

Tomalová Eliška 10 8

Moravcová Šárka 0 0

Celkem 1935 1698
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II. PARTNEŘI A KONFERENCE

Ústav mezinárodních vztahů stále udržoval řadu kontaktů s českou státní správou,
českou i mezinárodní akademickou obcí, a také s institucemi Evropské unie. Po-
dobně jako v minulých letech zůstávala nejintenzivnější spolupráce s Ministerstvem
zahraničních věcí ČR, které je zřizovatelem ústavu jako veřejné výzkumné institu-
ce, konkrétně především s Kanceláří strategie, analýz a projektového řízení.

Mezi české akademické partnery patří nadále na prvním místě Metropolitní uni-
verzita Praha, s níž ÚMV spolupracuje při zajišťování doktorského studia (viz část
věnovanou doktorskému studiu v rámci kapitoly Výzkum), ale i v řadě dalších čin-
ností, např. v publikačních aktivitách. Vedle Metropolitní univerzity Praha byly vý-
znamné také kontakty s Univerzitou Karlovou v Praze či Vysokou školou ekono-
mickou v Praze, ale i s řadou mimopražských pracovišť. V oblasti institucionálního
partnerství patří od února roku 2012 důležitá role dvouletému projektu několika
českých pracovišť RESAREAS – The Cooperation Network for Research of the
Non-European Areas / Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí (viz
část věnovanou tomuto projektu v rámci kapitoly Výzkum).

Z hlediska mezinárodního výzkumu je zásadní spolupráce v rámci CEEISA,
ECPR a TEPSA, ovšem ÚMV také spolupracuje v rámci sítě LISBOAN či v rám-
ci EPIN; podstatná byla i související účast výzkumníků a výzkumnic ústavu na vý-
ročních konferencích zmíněných asociací. Pokračuje prestižní spolupráce s paříž-
ským CERI (Sciences Po), s nímž ÚMV každoročně pořádá pravidelné semináře
a konference (v Paříži a v Praze), v rámci spolupráce na projektech byly realizová-
ny i konference ve Varšavě a Vratislavi.

Ústav mezinárodních vztahů pořádal či spolupořádal roku 2012 téměř šest desí-
tek konferencí a seminářů, kterých se účastnilo stále více zájemců (celkem 3200
osob, což je o 300 více než v loňském roce a o 1300 více než roku 2010, kdy se ak-
cí ÚMV zúčastnilo 1900 osob). Z pokračujících akcí lze zmínit již IV. Mezinárod-
ní sympozium „Česká zahraniční politika“, nejrozsáhlejší a jedno z nejvýznamněj-
ších setkání zaměřených na tuto problematiku v ČR (31. 10.–1. 11. 2012), či druhý
ročník mezinárodní konference „The Prague Agenda – Accomplishments and Chal-
lenges“ (16.–17. 4. 2012), spolupořádané s MZV ČR. Pokračovala též spolupráce
se Zastoupením Evropské komise v ČR, se kterou byla pořádána panelová diskuse
„Nobelova cena míru pro Evropskou unii: Jaké hodnoty EU představuje v časech
krize?“ (10. 12. 2012). Expertní kulatý stůl „Perspektivy bezpečnosti: Česko
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a střední Evropa v druhé dekádě 21. století“ (10. 7. 2012) se uskutečnil v Senátu
Parlamentu České republiky.

V roce 2012 se důležitým tématem stala reflexe Evropy pohledem z mimo-
evropských oblastí. Na mezinárodních konferencích „Europe as a Global Player:
Views from Outside“ (14. 3. 2012) a „Non-Western Reflection on Politics“ (13. 11.
2012) přednášeli přední odborníci z Číny, Japonska, Indie, Brazílie a Jihoafrické re-
publiky.

Na konferencích ÚMV v roce 2012 vystoupila celá plejáda světově známých ex-
pertů jako Iain Begg, Christopher Coker, Camille Grand, Stefano Guzzini, Richard
Ned Lebow, Christian Lequesne, Georg Milbradt, Andrei S. Markovits, Jacques
Rupnik, Gary Samore, Jan Zielonka a mnoho dalších. Z řad českých politiků pak
např. Luděk Sefzig, Karel Schwarzenberg, Milan Štěch či Vladimír Špidla.

Konferenční aktivity Ústavu mezinárodních vztahů byly v roce 2012 finančně
podporovány z různých zdrojů, např. Česko-německým fondem budoucnosti, Za-
stoupením Evropské komise v ČR či z projektu RESAREAS, tradičním sponzorem
mezinárodního sympozia „Česká zahraniční politika“ byla ČSOB.

Byla realizována řada promo akcí časopisu Mezinárodní politika a dalších pub-
likací ÚMV, úspěšně pokračuje internetová komunikace se širokou veřejností pro-
střednictvím sociální sítě Facebook. Na sklonku roku byl vytvořen ÚMV účet na
Twitteru a zejména Youtube kanál ÚMV, kde jsou zveřejňována videa z úspěšných
ústavních akcí. Bylo připravováno spuštění nové webové stránky Ústavu meziná-
rodních vztahů, splňující náročné požadavky moderních internetových uživatelů
a zájemců o mezinárodní vztahy.

Partneři ÚMV v České republice
Podařilo se 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. Kromě ministerstva zahraničních
věcí byl ústav ve styku také s dalšími ministerstvy, jako např. s Ministerstvem škol-
ství, mládeže a tělovýchovy ČR či s Ministerstvem obrany ČR, dále s Úřadem vlá-
dy ČR a s oběma komorami Parlamentu ČR.

V akademické sféře zůstává na předním místě Metropolitní univerzita Praha,
s níž ÚMV spolupracuje především při uskutečňování postgraduálního studia mezi-
národních vztahů. V roce 2012 ve společném doktorském programu působilo 30
studentů, přičemž Šárka Moravcová získala jako první studentka titul Ph.D. Mezi
důležité partnery patří nadále Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Fa-
kulta sociálních věd na téže univerzitě a Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké ško-
ly ekonomické v Praze.

V rámci projektu RESAREAS, jež nese příznačný název Síť spolupráce při vý-
zkumu mimoevropských oblastí, byla posílena spolupráce s mimopražskými univer-
zitami, Univerzitou Palackého v Olomouci a s Univerzitou Hradec Králové. Pokra-
čovala také spolupráce s Masarykovou univerzitou v Brně a Západočeskou univer-
zitou v Plzni, jejichž představitelé publikovali v ústavních periodikách, účastnili se
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konferencí a seminářů ÚMV i odborných grémií, která v ÚMV zasedají. Výzkum-
ní pracovníci ÚMV působili jako pedagogové, školitelé nebo oponenti vědeckých
prací na celé řadě dalších institucí, např. na Anglo-americké vysoké škole, New
York University in Prague apod.

Ústav mezinárodních vztahů spolupracoval také s institucemi think tankového
typu, jako jsou Asociace pro mezinárodní otázky, Institut pro evropskou politiku
EUROPEUM, či s nadacemi, jako jsou Heinrich-Böll-Stiftung a Konrad-Adenauer-
Stiftung. Partnery pořádaných akcí byla též řada velvyslanectví (Velvyslanectví
Dánského království v ČR, Velvyslanectví Finské republiky v ČR, Velvyslanectví
Islandské republiky pro ČR, Velvyslanectví Korejské republiky v ČR, Velvyslanec-
tví Norského království v ČR, Velvyslanectví Slovinské republiky v ČR, Velvysla-
nectví Spolkové republiky Německo v ČR, Velvyslanectví Švédského království
v ČR, Velvyslanectví Spojených států amerických v ČR a jeho Americké centrum
Praha).

Partneři ÚMV v zahraničí
Zahraniční kontakty pokrývaly tematicky oblast evropské integrace, mezinárodní
bezpečnost a teritoriální studia. Nejvíce partnerských vztahů ÚMV 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 jednot-
livých členských zemích. Silné zůstávaly zejména vazby na německé, francouz-
ské a britské instituce, v posledních letech se také zintenzivňuje spolupráce
s institucemi ze středoevropského a východoevropského regionu, např. z Polska,
Pobaltí či Balkánu. Výrazně posiluje akademická dimenze visegrádské spoluprá-
ce. Kromě bilaterální spolupráce s institucemi či ústavy probíhala také řada mul-
tilaterálních projektů, a pro ÚMV bylo jednoznačně nejvýznamnější zapojení do
profesních organizací (Central and Eastern European International Studies As-
sociation, Trans European Policy Studies Association, či European Consortium
for Political Research a jeho Standing Group on International Relations). Boha-
té zahraniční kontakty udržovala redakce časopisu Perspectives, ÚMV úzce spo-
lupracuje také s impaktovaným časopisem Journal of International Relations and
Development.

Účast na společných projektech
• CENAA, Centre for European and North Atlantic Affairs, Bratislava, Slovensko
• Center for International Relations, Varšava, Polsko
• Center for Strategic Analysis, SPECTRUM, Jerevan, Arménie
• Center for Strategic Studies, Baku, Ázerbájdžán
• CEPS, Centre for European Policy Studies, Brusel, Belgie
• CERI-Sciences Po, Paříž, Francie
• DGAP, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, Berlín, Německo
• ECFR, European Council on Foreign Relations, Londýn, Velká Británie
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• ECRAN, Europe China Research and Advisory Network, Londýn, Velká Británie
• European Policy Centre, Brusel, Belgie
• Finnish Institute of International Affairs, Helsinky, Finsko
• FRS, Fondation pour la recherche stratégique, Paříž, Francie
• GFSIS, Georgian Foundation for strategic and international studies, Tbilisi, Gru-

zie
• HIIA, Hungarian Institute of International Affairs, Budapešť, Maďarsko
• National University of Public Service, Faculty of Military Science, Budapešť, Ma-

ďarsko
• OSW, Centre for Eastern Studies, Varšava, Polsko
• PISM, Polish Institute of International Affairs, Varšava, Polsko
• SFPA, Slovak Foreign Policy Association, Bratislava, Slovensko
• SWP, Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlín, Německo
• TEPSA, Trans European Policy Studies Association, Brusel, Belgie
• University of Amsterdam, Amsterdam, Nizozemsko
• University of Cambridge, Cambridge, Velká Británie
• Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
• University of Michigan, Harvard University, Cambridge, USA
• Weatherhead Center For International Affairs, Harvard University, Cambridge,

USA
• WZB, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Berlín, Německo

Příspěvky do společných publikací
• CENAA, Centre for European and North Atlantic Affairs, Bratislava, Slovensko
• EU SAV, Encyklopedický ústav Slovenské akadémie vied, Bratislava, Slovensko
• European Policy Centre, Brusel, Belgie
• Finnish Institute of International Affairs, Helsinky, Finsko
• German Development Institute, Bonn, Německo
• National Chiao Tung University, Tchaj-wan
• OSW, Centre for Eastern Studies, Varšava, Polsko
• PISM, Polish Institute of International Affairs, Varšava, Polsko
• SFPA, Slovak Foreign Policy Association, Bratislava, Slovensko
• University of Leeds, Leeds, Velká Británie

Poskytnuté konzultace
• CAAS, Institute of Russian, East European and Central Asian Studies, Chinese

Academy of Social Sciences, Peking, Čína
• CICIR, Institute of European Studies, China Institutes of Contemporary Interna-

tional Relations, Peking, Čína
• Institut des relations internationales et stratégiques, Paříž, Francie
• Institut francais des relations internationales, Paříž, Francie
• Institut für Politische Wissenschaft, Universität Heidelberg, Německo
• Stredoeuropská vysoká škola, Skalica, Slovensko

24



• Swiss Federal Institute of Technology, Curych, Švýcarsko
• Université Sorbonne I, Paříž, Francie
• Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko

Účast na konferencích
• Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš, Slovensko

(17.–18. 10. 2012)
• ASEEES 44th Convention, Association for Slavic, East European and Eurasian

Studies, New Orleans, USA (15.–18. 11. 2012)
• BISA-ISA, Edinburgh, Velká Británie (20.–22. 6. 2012)
• CEEISA, Krakov, Polsko (20.–22. 9. 2012)
• České centrum a Státní kancelář Mnichov, Mnichov, Německo (27. 11. 2012)
• ISA, International Studies Association, San Diego, USA (1.–7. 4. 2012)
• Leiden University, Haag, Nizozemsko (31. 5.–1. 6. 2012)
• LISBOAN, Brusel, Belgie (10.–11. 5. 2012)
• LMU, Ludwig-Maxmilians-Universität, Mnichov, Německo (21. 4. 2012)
• PISM, Polish Institute of International Affairs, Varšava, Polsko (19. 10. 2012)
• Radicalisation Awareness Network (RAN DERAD EU), Barcelona, Španělsko

(10.–11. 10. 2012)
• SLSSC, School of Law, Social Sciences and Communications, University of Wol-

verhampton, Wolverhampton, Velká Británie (2. 7. 2012)
• TEPSA, Trans European Policy Studies Association, Nikósie, Kypr (14.–16. 6.

2012)
• University of Aberystwith, Aberystwith, Velká Británie (24. 4. 2012)
• University of Braga, Braga, Portugalsko (28.–30. 6. 2012)
• University of Sevilla, Sevilla, Španělsko (27.–28. 10. 2012)
• WeltTrends, Universtität Potsdam, Postupim, Německo (12. 10. 2012)

Stáže
I v roce 2012 trval stále vysoký zájem o stáže v ÚMV. O stáž mělo zájem téměř 150
uchazečů, proto jich musela být z kapacitních důvodů značná část odmítnuta. Na-
konec bylo v roce 2012 přijato celkem 37 stážistů a stážistek, pocházejících z ČR,
z nejrůznějších členských zemí EU a také např. z USA či Austrálie.

Opět byly obsazovány stáže na pozice „vědecký asistent“, „nezávislý výzkum-
ník“, „PR asistent“ a „asistent nakladatelství“. Stážisté pracovali na projektech vý-
zkumných pracovníků ÚMV a účastnili se příprav konferencí a seminářů ÚMV. Dá-
le vytvářeli a zpracovávali konferenční zprávy a publikovali recenze knih v odbor-
ných časopisech ÚMV Mezinárodní vztahy a Perspectives. PR asistenti a asistenti
nakladatelství pomáhali především při propagaci knih a časopisů na školách a stu-
dentských summitech, podíleli se na správě Facebooku ÚMV, úpravách webové
stránky a e-shopu.
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Konferenční činnosti
Ústav mezinárodních vztahů pořádal v roce 2012 téměř šest desítek konferencí a se-
minářů (57, nepočítaje workshopy a setkání v rámci projektu RESAREAS), kterých
se účastní stále více zájemců (3200 osob, což je o 300 více než v loňském roce
a v dlouhodobém srovnání o 1300 účastníků více než např. roku 2010, kdy se akcí
ÚMV zúčastnilo 1900 osob).

V roce 2012 se uskutečnilo již IV. Mezinárodní sympozium „Česká zahraniční
politika“, nejrozsáhlejší a jedno z nejvýznamnějších setkání zaměřených na tuto
problematiku v ČR (31. 10.–1. 11. 2012). Ve spolupráci s MZV byl realizován dru-
hý ročník mezinárodní konference „The Prague Agenda – Accomplishments and
Challenges“ (16.–17. 4. 2012) i konference „20 let poté – ohlédnutí za rozpadem
Jugoslávie a cestou do Evropy“ (3. 5. 2012) či „The RIO+20 Earth Summit. A New
Milestone in Reconciling Society, Economy and Environment at the Global, Natio-
nal and Local Level?“ (10. 5. 2012). Pokračovala i spolupráce se Zastoupením Ev-
ropské komise v ČR, se kterou byla pořádána panelová diskuse „Nobelova cena mí-
ru pro Evropskou unii: Jaké hodnoty EU představuje v časech krize?“ (10. 12.
2012).

Z dalších významných akcí si zaslouží vyzdvihnout mezinárodní konference
„The Visegrad Group and the Future EU Economy: Standing Together or Falling
Apart?” (21. 6. 2012) nebo „Germany in Europe: Franco-Czech Reflections“ (18. 10.
2012). Uspěla i řada dalších akcí, např. „Karl Deutsch Colloquium in Prague 2012“
(6.–7. 6. 2012) a expertní kulatý stůl „Perspektivy bezpečnosti: Česko a střední Ev-
ropa v druhé dekádě 21. století“ (10. 7. 2012), pořádaný v Senátu Parlamentu Čes-
ké republiky.

V roce 2012 se důležitým tématem stala reflexe Evropy pohledem z mimo-
evropských oblastí. Na mezinárodních konferencích „Europe as a Global Player:
Views from Outside“ (14. 3. 2012) a „Non-Western Reflection on Politics“ (13. 11.
2012) vystoupili přední odborníci z Číny, Japonska, Indie, Brazílie a Jihoafrické re-
publiky.

Mimo Českou republiku ÚMV spolupořádal diskuse a konference „L’Europe
centrale est-elle encore un objet politique?“ (13. 1. 2012, Paříž), „Future of Euro-
pean Integration: Visegrad Perspectives“ (19. 10. 2012, Varšava) a „Dopravní infra-
struktura a strategické a územní plánování v česko-polských vztazích – vytváření
soudržnosti a udržitelného rozvoje střední Evropy“ (5. 10. 2012, Vratislav).

Fundraising a práce s veřejností
Konferenční činnost Ústavu mezinárodních vztahů byla v roce 2012 finančně pod-
porována z různých zdrojů. Například „Karl Deutsch Colloquium in Prague 2012“
bylo financováno Česko-německým fondem budoucnosti a Velvyslanectvím Spoje-
ných států amerických v ČR, diskuse „Nobelova cena míru pro Evropskou unii“ Za-
stoupením Evropské komise v ČR. Mezinárodní konference „Non-Western Reflec-
tion on Politics“ byla součástí projektu RESAREAS, realizovaného v rámci OP VK
financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu Čes-
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ké republiky. Velké poděkování patří tradičnímu sponzorovi sympozia „Česká za-
hraniční politika“, Československé obchodní bance.

Rok 2012 se nesl ve znamení velkého úsilí věnovaného propagaci časopisu
Mezinárodní politika. Velký počet vyčleněných stážistů, PR asistentů a asistentů na-
kladatelství realizoval řadu promo akcí nejen v rámci různých seminářů a konfe-
rencí (kromě akcí ÚMV již tradičně např. na workshopech Pražského studentského
summitu), ale též v budovách Metropolitní univerzity Praha či Fakulty sociálních
věd Univerzity Karlovy v Praze.

Úspěšně pokračuje internetová komunikace se širokou veřejností prostřednic-
tvím sociální sítě Facebook, kde má samotný profil ÚMV přes 1200 příznivců,
propagovány byly též profily časopisů Mezinárodní vztahy a Perspectives. Na
sklonku roku byl vytvořen ÚMV účet na Twitteru a zejména Youtube kanál
ÚMV, kde jsou zveřejňována videa z úspěšných akcí ÚMV. Tyto aktivity úspěš-
ně napomáhají oslovování co nejširší veřejnosti. V neposlední řadě bylo připra-
vováno spuštění nové webové stránky Ústavu mezinárodních vztahů, splňující
náročné požadavky moderních internetových uživatelů a zájemců o mezinárodní
vztahy.

Akce pořádané či spolupořádané Ústavem mezinárodních vztahů
v roce 2012

Česká zahraniční politika

18. 1. 2012 – Tíha volby. Česká zahraniční politika mezi principy a zájmy
Prezentace knihy Šárky Waisové z Metropolitní univerzity Praha, vydané nakla-

datelstvím ÚMV. Hosty prezentace byli Věra Jeřábková, ředitelka Diplomatické
akademie MZV ČR, Hubert Smekal z Fakulty sociálních studií Masarykovy uni-
verzity v Brně a velvyslanec Tomáš Pštross, expert na problematiku lidských práv
v zahraniční politice.

Garantující výzkumný pracovník: Vít Střítecký.
Počet účastníků: 32.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

24. 2. 2012 – Nejistá léta po arabském jaru
První ze série expertních diskusí zástupců politických stran se zástupci Minis-

terstva zahraničních věcí ČR a Ústavu mezinárodních vztahů o tématech české za-
hraniční politiky, které probíhají již třetím rokem. Diskutovalo se o aktuálním vý-
voji v arabských zemích a jeho perspektivách.

Garantující výzkumný pracovník: Ondřej Horký-Hlucháň.
Počet účastníků: 13.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.
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13. 4. 2012 – Povolební vývoj v Ruské federaci
Druhé expertní diskusní setkání zástupců politických stran se zástupci Minister-

stva zahraničních věcí ČR a Ústavu mezinárodních vztahů.
Garantující výzkumný pracovník: Petr Kratochvíl.
Počet účastníků: 11.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

23. 5. 2012 – Jakou energetickou bezpečnost ČR potřebuje?
Expertní workshop, na němž se diskutovalo o otázkách energetické bezpečnosti

ČR, zejména pak o tom, jaká konkrétní opatření mohou snížit naší závislost na do-
vozu fosilních paliv a zvýšit energetickou bezpečnost ČR.

Garantující výzkumný pracovník: Vladimír Handl.
Spolupracující instituce: Heinrich-Böll-Stiftung Praha.
Počet účastníků: 13.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

22. 6. 2012 – Česká republika a Češi v zahraničí
Třetí setkání expertů politických stran se zástupci Ministerstva zahraničních vě-

cí ČR a Ústavu mezinárodních vztahů o tématech české zahraniční politiky v roce
2012.

Garantující výzkumný pracovník: Michal Kořan.
Počet účastníků: 10.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

31. 10–1. 11. 2012 – IV. Mezinárodní sympozium „Česká zahraniční politika“
Již čtvrtý ročník sympozia nesl podtitul „Na prahu třetí dekády samostatné čes-

ké zahraniční politiky“, určující velkou část jeho zaměření. Keynote speech na za-
čátku první dne sympozia pronesl Jiří Schneider, první náměstek ministra zahra-
ničních věcí. Program pokračoval odbornými panely „Aktuální vývoj na Blízkém
východě a česká zahraniční politika“ nebo „Multilaterální rozměr české zahraniční
politiky“. Následoval je mj. kulatý stůl „Optimalizace a další vývoj sítě zastupitel-
ských úřadů v ČR a v zahraničí“, navazující na uzavřená setkání představitelů MZV
a ÚMV se zástupci politických stran.

Program 1. 11. zahájila prezentace publikace Česká zahraniční politika v roce
2011. Analýza ÚMV kolektivu autorů Ústavu mezinárodních vztahů s diskusí, za
panelové účasti tvůrců zahraniční politiky, představitelů státní správy a předních
odborníků. Vystoupili zde např. Luděk Sefzig, bývalý předseda Výboru pro záleži-
tosti EU Senátu PČR, nebo Kateřina Konečná, místopředsedkyně Zahraničního vý-
boru PSP ČR. Prezentaci následovala panelová diskuse „Dvě dekády české zahra-
niční politiky: Intelektuální reflexe“, jíž se zúčastnili mj. Václav Bělohradský či Ro-
man Joch. Účast na veřejné diskusi s ministry zahraničních věcí ČR po roce 1993
s názvem „Dvacet let české zahraniční politiky“ přijali Jaroslav Šedivý, Jan Kavan
a Cyril Svoboda. Závěr sympozia patřil diskusi „Záchrana eura a budoucí důsledky
pro EU: Cesta ke spáse nebo k záhubě“, jíž se zúčastnili přední zahraniční odbor-
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níci, Iain Begg, profesor z London School of Economics, a Georg Milbradt, býva-
lý ministerský předseda a ministr financí Svobodného státu Sasko. Sympozium se
opět uskutečnilo s podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR a ČSOB.

Garantující výzkumný pracovník: Michal Kořan.
Počet účastníků: 330.
Místo konání: Zrcadlový a Velký sál Černínského paláce (MZV ČR).

Bilaterální vztahy

14. 2. 2012 – Česko-slovinské vztahy ve 20. století
Kulatý stůl příležitosti 20. výročí mezinárodního uznání Republiky Slovinsko

a navázání diplomatických styků, na němž vystoupili mj. Jiří Kuděla, ředitel Kan-
celáře strategie, analýz a projektového řízení MZV ČR, Ladislav Hladký z Histo-
rického ústavu AV ČR a Jonatan Vinkler, Univerza na Primorskem, Koper.

Garantující výzkumný pracovník: Petr Drulák.
Spolupracující instituce: Velvyslanectví Republiky Slovinsko v ČR.
Počet účastníků: 55.
Místo konání: Hudební salonek Černínského paláce (MZV ČR).

8. 3. 2012 – Konference u příležitosti 20. výročí podpisu Smlouvy o dobrém
sousedství mezi Československem a SRN

Mezinárodní konference si kladla za cíl ve třech panelech ocenit význam smlou-
vy a vyhodnotit česko-německou spolupráci v oblasti evropské integrační politiky
a energetické politiky. Na konferenci vystoupil mj. Vojtěch Belling, státní tajemník
pro evropské záležitosti, Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven, zástupce ředite-
le Evropské sekce na Ministerstvu zahraničních věcí SRN, František Pazdera, ná-
městek ministra průmyslu a obchodu ČR, a Jörg Ranau, velvyslanec, ekonomická
sekce, Ministerstvo zahraničních věcí SRN.

Garantující výzkumný pracovník: Vladimír Handl.
Spolupracující instituce: Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v ČR,

s podporou Česko-německého fondu budoucnosti.
Počet účastníků: 132.
Místo konání: Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v ČR, Lobkovický

palác, Vlašská 19, Praha 1.

29. 3. 2012 – Macedonia on the Road to NATO and EU: Knocking on the Open
Door

Přednáška J. E. Nikoly Popoského, ministra zahraničních věcí Republiky Make-
donie, s následnou diskusí.

Garantující výzkumný pracovník: Petr Kratochvíl.
Spolupracující instituce: Institut pro evropskou politiku EUROPEUM.
Počet účastníků: 53.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.
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5. 10. 2012 – Dopravní infrastruktura a strategické a územní plánování v čes-
ko-polských vztazích – vytváření soudržnosti a udržitelného rozvoje střední
Evropy

Mezinárodní konference, zabývající se tématy společného plánování územního
rozvoje ve Visegrádské skupině, polskou a českou percepcí potřeb teritoriální koheze
a otázkami z polsko-českého pohraničí. Konference se uskutečnila v rámci setkání
česko-polské analytické platformy, patřila též do programu rozvoje česko-polských
vztahů a mezi doprovodné akce polského předsednictví ve Visegrádské skupině.

Garantující výzkumný pracovník: Michal Kořan.
Spolupracující instituce: Centre for Eastern Studies (OSW) Varšava, Maršálkov-

ský úřad Dolnoslezského vojvodství, Vojvodský urbanistický úřad ve Vratislavi,
Uskupení hospodářských poradců TOR, Asociace pro mezinárodní otázky, Česko-
polské fórum.

Počet účastníků: 130.
Místo konání: Hotel Mercure Wroclaw Centrum, Plac Dominikanski 1, Vrati-

slav.

17. 12. 2012 – Pracovní setkání zástupců česko-polské/polsko-české analytické
platformy a zástupců státní sféry

Setkání bylo spojené s prezentací výsledků projektu Česko-polského/polsko-
českého fóra „Česko-polská spolupráce, koheze a udržitelný rozvoj středoevrop-
ského regionu: Analýza, ideje, budoucnost“. Diskutovalo se jak o zahraničněpoli-
tických a unijních aspektech, tak také o resortních a tematických aspektech česko-
polských vztahů.

Garantující výzkumný pracovník: Michal Kořan.
Spolupracující instituce: Centre for Eastern Studies (OSW) Varšava, Asociace

pro mezinárodní otázky, Česko-polské fórum.
Počet účastníků: 23.
Místo konání: Hudební salonek Černínského paláce (MZV ČR).

Evropská unie a regionální spolupráce

13. 1. 2012 – L’Europe centrale est-elle encore un objet politique?
Již tradiční francouzsko-české expertní diskusní kolokvium věnující se různým

aspektům prostoru střední Evropy a též specifickým rysům visegrádských zemí.
Garantující výzkumný pracovník: Petr Drulák.
Spolupracující instituce: CERI-Sciences Po, Paříž.
Počet účastníků: 80.
Místo konání: CERI, rue Jacob, Paříž.

17. 1. 2012 – Společná zemědělská politika EU: Očekávání a realita
Přednáška Juraje Chmiela, náměstka ministra zemědělství a bývalého ministra

pro evropské záležitosti, s následnou diskusí.
Garantující výzkumný pracovník: Vít Beneš.
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Počet účastníků: 30.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

26. 1. 2012 – Wither the Euro?
Přednáška Prof. Iaina Begga (The London School of Economics and Political

Science) s následnou diskusí. Akce se konala v rámci hostujících přednášek Trans
European Policy Studies Association – TEPSA.

Garantující výzkumný pracovník: Petr Kratochvíl.
Spolupracující instituce: Trans European Policy Studies Association (TEPSA)

Brusel.
Počet účastníků: 50.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

21. 2. 2012 – Polsko
Druhý kulatý stůl časopisu Mezinárodní politika v roce 2012 za účasti Michala

Kubáta, docenta na Fakultě sociálních věd UK, Praha, a Víta Dostála, analytika
Asociace pro mezinárodní otázky.

Garantující pracovník: Robert Schuster.
Počet účastníků: 21.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

13. 3. 2012 – Reinvention of Europe: the Czech National Debate
Uzavřené setkání v rámci série debat projektu prestižního evropského think tan-

ku European Council on Foreign Relations „Reinventing Europe“, na němž pozva-
ní představitelé politické i akademické scény a novináři diskutovali o paperu Petra
Druláka National Debates on the EU. The Czech Conundrum – Post-communist,
Central European and Small.

Garantující výzkumný pracovník: Petr Drulák.
Spolupracující instituce: European Council on Foreign Relations (ECFR).
Počet účastníků: 25.
Místo konání: U Černého orla, Malostranské náměstí 15, Praha 1.

14. 3. 2012 – Europe as a Global Player: Views from Outside
Mezinárodní expertní konference rozdělená do dvou bloků se věnovala aktuál-

ním evropským problémům z perspektivy mimoevropských velmocí a vztahům
EU/evropských států a těchto velmocí očima předních odborníků z Číny, Japonska,
Indie, Ruska, Turecka a Brazílie. Příspěvky zde přednesli či o nich diskutovali mj.
Jan Zielonka, University of Oxford, Hartmut Mayer, University of Oxford a Ger-
man Institute of Global and Area Studies, Hamburg, Zhimin Chen, Fudan Univer-
sity, Shanghai, Ryo Oshiba, Hitotsubashi University, Tokyo, Rajendra K. Jain, Ja-
waharlal Nehru University, New Delhi, Miriam Gomes Saraiva, Universidade do
Estado, Rio de Janeiro, Jacques Rupnik, CERI Sciences-Po, Paris, nebo Christop-
her Coker, London School of Economics.

Garantující výzkumný pracovník: Petr Kratochvíl.
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Spolupracující instituce: Konrad-Adenauer-Stiftung Praha, European Council on
Foreign Relations (ECFR), s podporou Diplomatické akademie MZV ČR.

Počet účastníků: 108.
Místo konání: Zrcadlový sál Černínského paláce (MZV ČR).

22. 3. 2012 – Více rychlostí v Evropské unii
Třetí kulatý stůl časopisu Mezinárodní politika, na němž vystoupili David Král,

ředitel Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM, a Vít Beneš, výzkumný pra-
covník Ústavu mezinárodních vztahů.

Garantující pracovník: Robert Schuster.
Počet účastníků: 27.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

3. 5. 2012 – 20 let poté – ohlédnutí za rozpadem Jugoslávie a cestou do Evropy
K expertní diskusnímu kulatému stolu byli přizváni jak akademici, tak rozvojo-

vé organizace, zástupci příslušných velvyslanectví, armády apod., aby spolu disku-
tovali o dění a vývoji v postjugoslávském prostoru během uplynulých dvaceti let a
o vztahu České republiky i celého světa k tomuto vývoji.

Garantující výzkumný pracovník: Filip Tesař.
Spolupracující instituce: Ministerstvo zahraničních věcí ČR.
Počet účastníků: 52.
Místo konání: Zrcadlový sál Černínského paláce (MZV ČR).

10. 5. 2012 – Francie po prezidentských volbách 6. května 2012 a dopad jejich
výsledků pro Evropu

Beseda s Petrem Janyškou, diplomatem, vysokoškolským pedagogem a býva-
lým velvyslancem ČR ve Francii.

Garantující výzkumný pracovník: Petr Drulák.
Spolupracující instituce: Rada pro mezinárodní vztahy.
Počet účastníků: 44.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

22. 5. 2012 – Střední Evropa
Beseda s Magdou Vašáryovou, poslankyní Národní rady Slovenské republiky, na

téma střední Evropa.
Garantující výzkumný pracovník: Petr Drulák.
Spolupracující instituce: Rada pro mezinárodní vztahy.
Počet účastníků: 38.
Místo konání: Zastoupení Evropské komise v Praze, Evropský dům, Jungman-

nova 24, Praha 1.

20. 6. 2012 – Nic jiného než trh? Co zbude z evropské integrace po krizi eura?
Diskusní setkání o tématu finanční a hospodářská krize, která natrvalo změnila

Evropskou unii, a o rozdílných postojích ČR a Německa ke zvládnutí krize eura.
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Referujícími byli Georg Milbradt, bývalý ministr financí a ministerský předseda
Svobodného státu Sasko, a Pavel Mertlík, bývalý ministr financí České republiky.

Garantující výzkumný pracovník: Vladimír Handl.
Spolupracující instituce: Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP),

financování akce Česko-německý fond budoucnosti.
Počet účastníků: 40.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

21. 6. 2012 – The Visegrad Group and the Future EU Economy: Standing To-
gether or Falling Apart?

Cílem mezinárodní konference byla reflexe současné ekonomické situace Ev-
ropské unie a jejího možného vývoje z pohledu expertů ze zemí visegrádské čtyř-
ky. Na konferenci vystoupili např. Marcin Zaborowski, ředitel Polish Institute of In-
ternational Affairs (PISM), Varšava, Zoltán Gálik z Hungarian Institute of Interna-
tional Affairs (HIIA), Budapešť, Adam A. Ambroziak, profesor na Warsaw School
of Economics, nebo jako nevisegrádský pozorovatel Rick Fawn z University of St.
Andrews, Velká Británie. Konference byla součástí projektu „The Visegrad Group
in the Post-Lisbon EU: Getting Closer to Move Further“ a sponzoroval ji Meziná-
rodní visegrádský fond.

Garantující výzkumný pracovník: Michal Kořan.
Spolupracující instituce: Polish Institute of International Affairs (PISM), Hungari-

an Institute of International Affairs (HIIA), Slovak Foreign Policy Association (SFPA).
Počet účastníků: 78.
Místo konání: Zrcadlový sál Černínského paláce (MZV ČR).

27. 9. 2012 – On Top of it All: A Mid-life Crisis in the EU? Political Dynamics
in Europe 2012

Mezinárodní expertní kulatý stůl k současným výzvám evropské integrace, jehož
se zúčastnili členové European Policy Institutes Network (EPIN) z celé Evropy. Vy-
stoupili zde mj. Noëlle Lenoir, členka Francouzské Státní rady, bývalá francouzská
ministryně pro evropské záležitosti, a Pierre Jonckheer, prezident Green European
Foundation, bývalý poslanec Evropského parlamentu.

Garantující výzkumný pracovník: Mats Braun.
Spolupracující instituce: Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, Europe-

an Policy Institutes Network (EPIN), Centre for European Policy Studies (CEPS),
za finanční podpory Heinrich Böll Stiftung v Praze.

Počet účastníků: 55.
Místo konání: Zrcadlový sál Černínského paláce (MZV ČR).

11. 10. 2012 – Německá hegemonie v Evropě? Nové trendy v německé zahra-
niční politice a jejich dopad na česko-německé vztahy

Prezentace tezí knih Německo v čele Evropy? a Die Bundesrepublik Deutschland
und die Osterweiterung der Europäischen Union s následnou diskusí.

Garantující výzkumný pracovník: Vladimír Handl.
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Spolupracující instituce: Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v ČR.
Počet účastníků: 49.
Místo konání: Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v ČR, Lobkovický

palác, Vlašská 19, Praha 1.

17. 10. 2012 – Kdo se bojí demokratické EU?
Prezentace policy paperu Víta Beneše Who is Afraid of the D-word? Towards the

Democratic European Union, na níž jako host vystoupil Jiří Georgiev, zástupce
státního tajemníka pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR.

Garantující výzkumný pracovník: Vít Beneš.
Počet účastníků: 15.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

18. 10. 2012 – Germany in Europe: Franco-Czech Reflections
Konference z cyklu prestižních mezinárodních setkání, která každoročně orga-

nizuje ÚMV s CERI-Sciences Po, Paříž. Na konferenci vystoupili mj. Christian Le-
quesne, Anne Marie Le Gloannec a Jérôme Sgard z CERI-Sciences Po, Paříž, nebo
člen Národní ekonomické rady vlády Petr Zahradník.

Garantující výzkumný pracovník: Petr Drulák.
Spolupracující instituce: CERI-Sciences Po, Paříž.
Počet účastníků: 56.
Místo konání: Zrcadlový sál Černínského paláce (MZV ČR).

18.–19. 10. 2012 – Future of European Integration: Visegrad Perspectives
Mezinárodní konference pořádaná v rámci projektu „Visegrad Group in the Po-

st-Lisbon EU: Getting Closer to Move Further“. Kromě expertů a předních zástup-
ců ministerstev zahraničních věcí z visegrádských zemí se akce zúčastnil mj. po-
slanec Evropského parlamentu Rafał Trzaskowski.

Garantující výzkumný pracovník: Michal Kořan.
Spolupracující instituce: Polish Institute of International Affairs (PISM), Hun-

garian Institute of International Affairs (HIIA), Slovak Foreign Policy Association
(SFPA), Konrad-Adenauer-Stiftung Varšava.

Počet účastníků: 80.
Místo konání: Polish Institute of International Affairs, ul. Warecka 1a, Varšava.

22. 10. 2012 – Prague Enlargement Dialogue
Mezinárodní konference organizovaná Ministerstvem zahraničních věcí ČR na

témata „Role and place of the enlargement in the current strategic EU debate“ a
„Enlargement as a part of the EU growth agenda“, jíž se zúčastnili mj. evropský ko-
misař Štefan Füle, srbská vicepremiérka Suzana Grubješić nebo chorvatská mini-
stryně zahraničních věcí Vesna Pusić.

Garantující pracovník: Eliška Klementová.
Spolupracující instituce: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Zastoupení Evrop-

ské komise v České republice, Institut pro evropskou politiku EUROPEUM.
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Počet účastníků: 180.
Místo konání: Velký sál Černínského paláce (MZV ČR).

19. 11. 2012 – New Stage, Old Roles? Long-term Patterns in German, Czech
and Polish National Roles and the Implications for their Respective European
Policies

Kulatý stůl, na němž vystoupili mj. Sebastian Harnisch, Institute for Political
Science, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, a Cornelia Frank, Universität Tri-
er.

Garantující výzkumný pracovník: Vít Beneš.
Spolupracující instituce: Konrad-Adenauer-Stiftung Praha.
Počet účastníků: 34.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

27. 11. 2012 – Germany and the Euro-zone Crisis: Between Hegemony and Do-
mestic Politics

Přednáška prof. Simona Bulmera, Head of Department of Politics, University of
Sheffield, s následnou diskusí.

Garantující výzkumný pracovník: Petr Kratochvíl.
Počet účastníků: 48.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

10. 12. 2012 – Nobelova cena míru pro Evropskou unii: Jaké hodnoty EU před-
stavuje v časech krize?

Panelová diskuse konající se v den předávání Nobelovy cena míru, udělené za
rok 2012 Evropské unii, věnovaná mj. otázkám: co Evropská unie znamená pro ob-
čany ČR a jaké hodnoty EU představuje? V rámci diskuse vystoupili mj. Vladimír
Špidla, bývalý evropský komisař a premiér ČR, či předseda správní rady Knihovny
Václava Havla a novinář Jan Macháček.

Garantující výzkumný pracovník: Petr Kratochvíl.
Spolupracující instituce: Zastoupení Evropské komise v České republice, Ev-

ropský parlament – Informační kancelář v ČR.
Počet účastníků: 70.
Místo konání: CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1.

Transatlantické vztahy

7. 6. 2012 – U.S. Foreign Policy in 2013: What Can We Expect After the Elec-
tions?

Diskuse o předpokládaném vývoji americké zahraniční politiky s prof. Richar-
dem Nedem Lebowem, Dartmouth College, Kryštofem Kozákem, FSV UK, Praha,
a Stephenem Christensenem, Prague Security Studies Institute.

Garantující výzkumný pracovník: Ondřej Ditrych.
Spolupracující instituce: Americké centrum Praha.
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Počet účastníků: 46.
Místo konání: Americké centrum Praha, Tržiště 13, Praha 1.

Bezpečnostní problematika

6. 3. 2012 – Panorama of Global Security Environment 2011
Prezentace stejnojmenné ročenky bezpečnostní politiky vydávané Centre for Eu-

ropean and North Atlantic Affairs Bratislava (CENAA). Na prezentaci vystoupil mj.
Róbert Ondrejcsák, státní tajemník Ministerstva obrany SR.

Garantující výzkumný pracovník: Vít Střítecký.
Spolupracující instituce: Centre for European and North Atlantic Affairs Brati-

slava (CENAA).
Počet účastníků: 24.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

16. 4. 2012 – The Prague Agenda – Accomplishments and Challenges: Nuclear
Transparency: How to Make the Best Use of It?

Mezinárodní expertní workshop o vývoji aktuálních témat Pražské agendy –
především pak „Nuclear Transparency“. Worshopu se zúčastnili mj. Camille Grand
a Bruno Tertrais z Fondation pour la Recherche Stratégique, Paříž, Andreas Persbo,
ředitel Verification Research, Training and Information Centre (VERTIC), Londýn,
Victor Mizin z MGIMO, Moskva, či zástupci The Royal Institute of International
Affairs (Chatham House), Danish Institute for International Studies (DIIS) a Hes-
sische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HSFK).

Garantující výzkumný pracovník: Nikola Hynek.
Spolupracující instituce: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Fondation pour la

Recherche Stratégique.
Počet účastníků: 25.
Místo konání: Zrcadlový sál Černínského paláce (MZV ČR).

17. 4. 2012 – The Prague Agenda – Accomplishments and Challenges
Druhý ročník mezinárodní konference, věnovaný politickým i expertním ná-

zorům spojeným s vývojem tří pilířů Pražské agendy – kontrolou zbrojení, neší-
řením jaderných zbraní a jadernou bezpečností. Na konferenci vystoupili mj. mi-
nistr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg, Gary Samore, United States
National Security Council, Special Assistant to the President and White House
Coordinator for Arms Control and WMD, Proliferation and Terrorism, a Kham-
mar Mrabit, Director of the Office of Nuclear Security, International Atomic
Energy Agency.

Garantující výzkumný pracovník: Vít Střítecký.
Spolupracující instituce: Ministerstvo zahraničních věcí ČR.
Počet účastníků: 175.
Místo konání: Velký sál Černínského paláce (MZV ČR).
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14. 5. 2012 – NATO: Past, Present, and Future
Přednáška Stanley R. Sloana, ředitele Atlantic Community Initiative, působící-

ho též na Rohatyn Center for International Affairs at Middlebury College, s násled-
nou diskusí.

Garantující výzkumný pracovník: Vít Střítecký.
Spolupracující instituce: Americké centrum Praha.
Počet účastníků: 26.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

8. 6. 2012 – Future of War
Přednáška předního amerického profesora Richarda Neda Lebowa, Dartmouth

College, New Hampshire, s následnou diskusí.
Garantující výzkumný pracovník: Ondřej Ditrych.
Spolupracující instituce: Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Praha.
Počet účastníků: 19.
Místo konání: FSV UK, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1 („Hollar“).

10. 7. 2012 – Perspektivy bezpečnosti: Česko a střední Evropa v druhé dekádě
21. století

Expertní kulatý stůl pořádaný předsedou Senátu Parlamentu České republiky
Milanem Štěchem. Na akci poprvé ve své funkci vystoupil gen. Petr Pavel, nový ná-
čelník Generálního štábu Armády České republiky, a v panelech „Česká republika,
NATO a USA“ a „Střední Evropa a Německo“ pak především výzkumní pracovní-
ci Centra mezinárodní bezpečnosti ÚMV.

Garantující výzkumný pracovník: Vladimír Handl.
Spolupracující instituce: Senát Parlamentu České republiky.
Počet účastníků: 105.
Místo konání: Jednací sál, Senát Parlamentu České republiky, Valdštejnské ná-

městí 17/4, Praha 1.

26. 9. 2012 – East Central Europe’s Place in Euro-Caspian Energy Security
Přednáška Dr. Roberta M. Cutlera z Institute of European, Russian and Euroasi-

an Studies, Carleton University, s následnou diskusí.
Garantující pracovník: Eliška Klementová.
Spolupracující instituce: Velvyslanectví Spojených států amerických v ČR,

Americké centrum Praha.
Počet účastníků: 16.
Místo konání: Americké centrum Praha, Tržiště 13, Praha 1.
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Ostatní

19. 1. 2012 – Skupina G20
První kulatý stůl časopisu Mezinárodní politika v roce 2012, na němž vystoupi-

li investiční bankéř Ondřej Jonáš a Jiří Čáslavka, analytik z Pražského institutu pro
globální politiku – Glopolis.

Garantující pracovník: Robert Schuster.
Počet účastníků: 17.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

13. 2. 2012 – Napjatý povolební Egypt
Diskuse s novinářem Yaserem Danielem Reizkem na aktuální téma.
Garantující výzkumný pracovník: Marek Čejka.
Počet účastníků: 25.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

21. 2. 2012 – Expertní diskusní setkání s Konstantinem von Eggertem
Expertní diskusní setkání s ruským žurnalistou, bývalým šéfredaktorem BBC

Rusko, moderátorem Kommersant FM a členem Royal Institute of International Re-
lations, Londýn.

Garantující výzkumný pracovník: Vladimír Handl.
Spolupracující instituce: Ministerstvo zahraničních věcí ČR.
Počet účastníků: 20.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

1. 3. 2012 – Vzestup Indie a Číny: Přichází asijské století?
Prezentace stejnojmenné knihy Rudolfa Fürsta a kolektivu, vydané nakladatel-

stvím ÚMV. Hosty prezentace byli Petra Andělová z Metropolitní univerzity Praha,
Jakub Lepš z University of New York in Prague a Jana Sehnálková z Institutu mezi-
národních studií FSV UK, Praha.

Garantující výzkumný pracovník: Rudolf Fürst.
Počet účastníků: 37.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

7. 3. 2012 – The Future of the European Energy and Climate Policy
Přednáška Olivera Gedena ze Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) Berlín,

s podtitulem „Are the goals of sustainability, competitiveness and security of supp-
ly compatible?“ a následnou diskusí.

Garantující výzkumný pracovník: Vít Střítecký.
Spolupracující instituce: Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v ČR,

s podporou Institut für Auslandsbeziehungen, Stuttgart.
Počet účastníků: 27.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.
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11. 4. 2012 – Sudan after Secession. Challenges and Prospects of Sustainable
Peace and Development

Přednáška J. E. Aliho Ahmeda Kartiho, ministra zahraničních věcí Republiky
Súdán, s následnou diskusí.

Garantující výzkumný pracovník: Petr Kratochvíl.
Počet účastníků: 63.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

19. 4. 2012 – Kultura a diplomacie
Mezinárodní konference se zabývala potenciálem kultury pozitivně ovlivňovat

rozvoj vztahů mezi Evropou a zbytkem světa. Zaměřila se i na hledání praktických
námětů jak co nejefektivněji využívat schopnost kultury, přibližovat náš způsob ži-
vota založený na hodnotách demokracie, svobody a lidských práv a získávat tím pro
něj větší porozumění.

Garantující výzkumný pracovník: Petr Drulák.
Spolupracující instituce: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, sdružení kulturních

institutů zemí Evropské unie – EUNIC, Česká centra.
Počet účastníků: 121.
Místo konání: Velký sál Černínského paláce (MZV ČR).

10. 5. 2012 – The RIO+20 Earth Summit. A New Milestone in Reconciling So-
ciety, Economy and Environment at the Global, National and Local Level?

Expertní konference zabývající se před summitem v Riu projednávanou proble-
matikou v rámci panelů „Global level: What framework for reconciling the social,
economic and environmental aspects of sustainable development should RIO+20
deliver?“ a „National and local levels: A long way to green economy and social and
environmental equity?“.

Garantující výzkumný pracovník: Ondřej Horký-Hlucháň.
Spolupracující instituce: Ministerstvo zahraničních věcí ČR.
Počet účastníků: 68.
Místo konání: Zrcadlový sál Černínského paláce (MZV ČR).

23. 5. 2012 – Peace and Prosperity in the Korean Peninsula: Challenges and
Opportunities

Přednáška pana Woongsoon Lima, Deputy Director General for North Korean
Nuclear Affairs in the Ministry of Foreign Affairs and Trade of the Republic of Ko-
rea, o aktuálních problémech a otázkách korejského poloostrova, s následnou dis-
kusí.

Garantující výzkumný pracovník: Petr Kratochvíl.
Spolupracující instituce: Velvyslanectví Korejské republiky v ČR.
Počet účastníků: 60.
Místo konání: Hudební salonek Černínského paláce (MZV ČR).
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6. 6. 2012 – Gaming the World: How Sports are Reshaping Global Politics and
Culture

Přednáška o propojení světa sportu a politiky prof. Andreie S. Markovitse, Uni-
versity of Michigan, s následnou diskusí.

Garantující výzkumný pracovník: Ondřej Ditrych.
Spolupracující instituce: Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Praha.
Počet účastníků: 11.
Místo konání: FSV UK, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1 („Hollar“).

6.–7. 6. 2012 – Karl Deutsch Colloquium in Prague 2012
Kolokvium u příležitosti stého výročí narození předního politologa 20. století,

Karla W. Deutsche, pražského rodáka. Kromě vzpomínek se diskutovalo především
o Deutschově intelektuálním dědictví pro současný sociálně-vědný výzkum. Kolo-
kvia se kromě předních amerických politologů prof. Andreie S. Markovitse a prof.
R. N. Lebowa účastnili mj. též prof. Stefano Guzzini, Danish Institute for Interna-
tional Studies, prof. Michael Zürn a Tom Cusack, Wissenschaftszentrum Berlin für
Sozialforschung, nebo prof. Antje Wiener, Hamburg University.

Spolupracující instituce: Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung
(WZB), Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Praha, s podporou Česko-ně-
meckého fondu budoucnosti, a Velvyslanectví Spojených států amerických v ČR.

Počet účastníků: 77.
Místo konání: Vlastenecký sál, Karolinum, Ovocný trh 3, Praha 1, a velká zase-

dací místnost ÚMV.

11. 10. 2012 – Současný vývoj v Iráku a v regionu
Přednáška Dr. Humama Hamudiho, předsedy výboru zahraničních vztahů po-

slanecké sněmovny parlamentu Irácké republiky, s následnou diskusí.
Garantující výzkumný pracovník: Petr Kratochvíl.
Počet účastníků: 40.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

13. 11. 2012 – Non-Western Reflection on Politics
Mezinárodní konference, která byla součástí projektu RESAREAS („The Coo-

peration Network for Research of the Non-European Areas“) realizovaného v rám-
ci OP VK, financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu a státního roz-
počtu České republiky. Diskutovalo se o tématech „Non-western Alternatives to Po-
litical Concepts, Political Theory in Non-Western Thinking“ a „Political Theory
and Thinking in Latin America“. Vystoupili zde přední zahraniční akademici
dr. Wang Fan, Assistant President of the China Foreign Affairs University and Di-
rector of CFAU Institute of International Relations, prof. Francis B. Nyamnjoh, He-
ad of Department of Social Anthropology, University of Cape Town, prof. Bahgat
Korany, The American University in Cairo, a prof. Paulo Esteves, Pontifical Catho-
lic University of Rio de Janeiro.

Garantující výzkumný pracovník: Petr Drulák, Šárka Moravcová.
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Spolupracující instituce: Partneři v projektu RESAREAS (Univerzita Palackého
v Olomouci, Univerzita Hradec Králové, Metropolitní univerzita Praha, Obchodní
akademie, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky s.r.o. /Hradec Králové/, Consulting Company Novasoft a České
fórum pro rozvojovou spolupráci /FoRS/).

Počet účastníků: 52.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

13. 11. 2012 – Arabské probouzení
Beseda s Martinem Dorazínem, redaktorem Českého rozhlasu, a Terezou Spen-

cerovou, redaktorkou Literárních novin.
Garantující výzkumný pracovník: Petr Drulák.
Spolupracující instituce: Rada pro mezinárodní vztahy, Nadace Anny Lindh.
Počet účastníků: 43.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

16.–18. 11. 2012 – Náboženství a politika
Workshop zahrnující mj. diskusi nad příspěvky Pavla Baršy „Islám v Evropě:

krize multikulturalismu, nebo sekularismu?“ nebo „Politická teologie evropské in-
tegrace a římskokatolická církev: jednota trůnu a oltáře jinak?“ Tomáše Doležala.

Garantující výzkumný pracovník: Petr Kratochvíl.
Spolupracující instituce: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha.
Počet účastníků: 25.
Místo konání: Penzion U České Koruny, Lipnice nad Sázavou.

29. 11. 2012 – The Future of Arctic Governance
Seminář o otázkách týkajících se Arktidy, jehož se zúčastnili mj. Else Berit Ei-

keland, Special Adviser for the Arctic, Norwegian Ministry of Foreign Affairs, ne-
bo Pertti Joenniemi, Karelian Institute, University of Eastern Finland.

Garantující výzkumný pracovník: Mats Braun.
Spolupracující instituce: Velvyslanectví Dánského království v ČR, Velvysla-

nectví Finské republiky v ČR, Velvyslanectví Islandské republiky pro ČR, Velvys-
lanectví Norského království v ČR, Velvyslanectví Švédského království v ČR.

Počet účastníků: 55.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

18. 12. 2012 – Kořeny extrémismu v České republice
Beseda s Petrem Drulákem, ředitelem Ústavu mezinárodních vztahů, Ondřejem

Císařem ze Sociologického ústavu AV ČR a Marikou Kropíkovou, lektorkou na
středních a základních školách.

Garantující výzkumný pracovník: Petr Drulák.
Spolupracující instituce: Národní institut pro další vzdělávání, Rada pro mezi-

národní vztahy.
Počet účastníků: 40.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.
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Seznam akcí projektu RESAREAS za rok 2012

• 18. 5. 2012 – Workshop „Obsahová prezentace zkušeností s projekty VaV“
• 18. 5. 2012 – Setkání pracovní skupiny „Teorie pro studium globálního Jihu“
• 18. 5. 2012 – Setkání pracovní skupiny „Reflexe nezápadního myšlení o politice“
• 27. 8. 2012 – Setkání pracovní skupiny „Metodologie pro studium mimoevrop-

ských teritorií“
• 2. 11. 2012 – Setkání pracovní skupiny „Teorie pro studium globálního Jihu“
• 13. 11. 2012 – Konference „Non-Western Reflection on Politics“
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III. NAKLADATELSTVÍ

Jako v předcházejících letech bylo „nejviditelnější“ ediční činností nakladatelství
ÚMV vydávání tří časopisů: měsíčníku Mezinárodní politika, čtvrtletníku Meziná-
rodní vztahy a dvakrát ročně vydávaného časopisu Perspectives v anglickém jazy-
ce. Všechna plánovaná čísla vyšla v odpovídající podobě a kvalitě. V případě Mezi-
národní politiky, jejíž vydávání bylo i při stále kvalitnější formální i obsahové úrov-
ni stále ztrátovější, se nepodařilo i přes velkou snahu o zachování její papírové for-
my zajistit nějaké smysluplné alternativní řešení a bylo rozhodnuto koncem roku
ukončit její vydávání v klasické formě a přejít k variantě časopisu elektronického.
Čtvrtletník Mezinárodní vztahy si udržel svoji vysokou úroveň, využití externí re-
daktorky se ukázalo jako správná cesta s výraznou finanční úsporou při zachování
redakční kvality, úrovni časopisu prospívá i jeho stále se rozšiřující portál. Druhé,
speciální číslo časopisu Perspectives, věnované evropské globální perspektivě, edi-
tovali jako hostující editoři význační akademici z oboru, Jan Zielonka a Hartmut
Meyer (University of Oxford).

Druhou oblastí ediční činnosti bylo vydávání knih (zajišťování předtiskové pří-
pravy a tisku). Nakladatelská činnost se již čistě zaměřila na vlastní produkci. Už
popáté vyšla ročenka o české zahraniční politice Česká zahraniční politika v roce
2011. Analýza ÚMV, z dalších edičně náročnějších knih můžeme zmínit tituly
Identities and Solidarity in Foreign Policy: East Central Europe and the Eastern
Neighbourhood nebo Konflikt a obnova V Afghánistánu: kontext, prostředí a zájmy.
Ve dvoukolovém schvalovacím řízení, které posuzuje nejprve návrhy na recenzen-
ty a poté recenzní posudky, se v roce 2012 desetičlenná ediční rada vyjádřila k de-
seti položkám. Každá kniha musí být recenzována dvěma odborníky a obsahovat
anglické résumé.

Z ekonomických důvodů jsou v případě knih redakční, jazykové a korektorské
práce zajišťovány ÚMV, externí spolupracovníci jsou oslovováni pro předtiskové
práce (obálky, grafika, sazba). Většina časopisů ÚMV byla přímo distribuována
přeplatitelům, dále je možno časopisy a knihy ÚMV zakoupit přes e-shop, recep-
ci ÚMV, v sítích prodejen Academia, v Karolinu, ve fakultních prodejnách atd.
Třetí, doplňkovou oblastí činnosti nakladatelství ÚMV je servis pro ostatní sou-
části Ústavu mezinárodních vztahů (tisky, redakce, editace, vázání, konzultace,
kalkulace).

Celkový počet vydaných knih: 4 (1150 kusů)
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Celkový počet vydaných časopisů: 18 (16 300 kusů)
Celkový počet vydaných účelových tisků bez separátů a policy paperů: 3 (140

kusů)

1. ČASOPISY

V roce 2012 jsme vydali 12 čísel měsíčníku Mezinárodní politika, čtyři čísla
čtvrtletníku Mezinárodní vztahy a dvě čísla Perspectives.

MEZINÁRODNÍ POLITIKA
Rok 2012 byl z hlediska měsíčníku Mezinárodní politika silně poznamenaný úva-
hami, jež se týkaly další budoucnosti tištěné verze časopisu, a změnami, jež s tím
přímo souvisely. Proto se redakční rada časopisu oproti původnímu zvyku sešla
pouze třikrát, a to v lednu, březnu a květnu. Vzhledem k tomu, že v polovině roku
bylo zřejmé, že tištěná Mezinárodní politika závěrem roku 2012 končí, bylo roz-
hodnuto se již v druhé polovině roku nescházet.

Redakční rada se podílela na formulování témat jednotlivých čísel časopisu, po-
př. vzala na vědomí návrhy redakce. Čtyři čísla byla vypracována v rámci projektu
RESAREAS (Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských zemí) OP VK financo-
vaného z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České repu-
bliky. Na základě spolupráce s partnery z Metropolitní univerzity Praha, Univerzi-
ty Palackého v Olomouci a z Univerzity Hradec Králové byl na každém z uvede-
ných pracovišť pověřen jeden pracovník, jenž spolu s redakcí zformuloval témata
jednotlivých příspěvků a následně oslovil konkrétní autory. Redakci Mezinárodní
politiky posléze připadl úkol obdržené rukopisy posoudit a rozhodnout o jejich uve-
řejnění. Čísla, jež byla výsledkem zmíněné kooperace, se věnovala rozvoji (MP 5),
Africe (MP 7), Latinské Americe (MP 9) a Asii (MP 11).

Již tradičně bylo srpnové, prázdninové číslo měsíčníku využito jako pokus o vý-
razné přesoborové vykročení, se snahou nahlédnout obor mezinárodní politika přes
některou oblast kultury. V roce 2012 byly mezinárodní politika, mezinárodní vzta-
hy či bezpečnostní studia popisovány a pozorovány přes divadlo. V prosincovém
čísle (MP 12) byl taktéž tradičně zpracován obsah 36. ročníku Mezinárodní politi-
ky (2012).

O třetí stránku obálky se pravidelně starala knihovna ÚMV (výběr z novinek
knihovny, z odborných zahraničních časopisů, webových adres či bibliografických
databázích), druhá a čtvrtá strana byla využívána k prezentaci knižní produkce na-
kladatelství ÚMV, příp. k tištění inzerátů Metropolitní univerzity Praha, Ostravské
univerzity v Ostravě, sítě RESAREAS či Pražského studentského summitu či
k oznamování výběrových řízení ÚMV.

Cena jednoho čísla byla 59 Kč, průměrný náklad 1040 kusů, průměrný počet
stran 40.
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Hlavní témata jednotlivých čísel: G20 (1), Polsko (2), Vícerychlostní Evropa (3),
Státy nestáty (4), Rozvoj a chudoba (5), Francie (6), Afrika (7), Divadlo a politika
(8), Latinská Amerika (9), Domorodci (10), Asie (11), Amerika po volbách (12).

MEZINÁRODNÍ VZTAHY
Čtvrtletník Mezinárodní vztahy si v roce 2012 udržel svoji pozici vlajkové lodi dis-
ciplíny mezinárodních vztahů v ČR. Mezinárodní vztahy mají mezi českými i dal-
šími středoevropskými výzkumníky renomé prestižní platformy, nabízející velmi
kvalitní výstupy vědecké práce. Nemalou měrou k tomu přispívá i kvalitní a po-
měrně přísné recenzní řízení s dlouholetou tradicí. Podíl rukopisů, které úspěšně
projdou recenzním řízením a jsou publikovány v mezinárodních vztazích, činil
v roce 2012 přibližně 47 % (z 40 rukopisů, které redakce v roce 2012 obdržela,
jich bylo či bude publikováno přibližně 19). Vysoký podíl zamítnutých rukopisů
svědčí o přísných kritériích posuzování rukopisů a o kvalitě recenzního řízení.

Počet rukopisů, které v roce 2012 obdržela redakce časopisu, byl v zásadě do-
statečný a plynulý. Přísné recenzní řízení zajišťuje nejenom kvalitu publikovaných
článků, ale poskytuje i cennou zpětnou vazbu pro autory. Především začínajícím vý-
zkumným pracovníkům poskytuje recenzní řízení unikátní zkušenost a průpravu
v akademickém psaní. V roce 2012 si časopis zachoval svoji pluralitu, pokud jde
o témata, metodologii či teoretické přístupy.

Pokračovaly úpravy a vylepšování internetového portálu časopisu Mezinárodní
vztahy na adrese www.mezinarodnivztahy.com. Do archivu byly doplněny digitali-
zované ročníky časopisu z let 1966–1969 a 2001. Velkým úspěchem bylo zařazení
časopisu do plnotextových databází (ProQuest) a do indexačních služeb (Scopus).
Na podzim 2012 nás oslovila firma ProQuest s nabídkou na zařazení časopisu Mezi-
národní vztahy do jejich prestižní plnotextové databáze ProQuest Social Science
Journals. Tuto nabídku jsme rádi přijali – začlenění do databáze je zdrojem prestiže
a výhledově i dodatečných příjmů (byť relativně nízkých). Časopis Mezinárodní
vztahy také úspěšně prošel výběrovým řízením na zařazení do světově uznávané da-
tabáze Scopus. Zvyšuje se tak bodová hodnota (z 10 na 12 bodů) článků publikova-
ných v MV při hodnocení výsledků vědy a výzkumu vládní Radou pro vědu a vý-
zkum. Mezinárodní vztahy jsou prvním českojazyčným časopisem v politologii
a mezinárodních vztazích, kterému se podařilo proniknout do databáze Scopus.

Stabilní zájem mladých i zkušených autorů o publikování v časopise svědčí
o tom, že Mezinárodní vztahy jsou schopné obstát i v situaci, kdy se autorům roz-
šiřují publikační možnosti. Na začátku dubna 2012 byli do redakční rady pozváni
tři noví členové: Jan Drahokoupil (Universität Mannheim), Tim Haughton (Univer-
sity of Birmingham) a Vincenc Kopeček (Ostravská univerzita). Redakční rada se
v roce 2012 sešla celkem čtyřikrát, předsedá jí Jan Karlas.

Poslední stránky časopisu byly v některých číslech využívány k uveřejnění re-
klamy na knihy ÚMV či pro oznamování výběrových řízení v ÚMV.

Šéfredaktor Mezinárodních vztahů: Vít Beneš
Zástupce šéfredaktora Mezinárodních vztahů: Ondřej Ditrych
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Editor recenzí Mezinárodních vztahů: Ondřej Horký-Hlucháň
Cena jednoho čísla byla 95 Kč, roční předplatné 285 Kč (respektive 18,92 €),

průměrný náklad 700 kusů, průměrný počet stran 117.

Články (výběrově):
– Evropská služba pro vnější činnost a legitimita zahraniční politiky Evropské unie
– Bezpečnostní vládnutí. Proměna bezpečnostní politiky USA po 11. září 2001
– Rostoucí angažmá Číny v mírových operacích OSN
– Africký mikroregionalismus. Rozvojové koridory a prostorové inicitivy v jižní

Africe
– Role občanské společnosti při transformaci separatistických konfliktů na Jižním

Kavkaze
– Kvalitativní komparativní analýza zapojení evropských členů NATO do operací

v Afghánistánu
– Geopolitika na pomezí geografie a mezinárodních vztahů. Mezi prostorem inter-

subjektivním a objektivním
– Tradiční spravedlnost a proces mezinárodního usmíření v Bosně a Hercegovině
– Latentní práva a iniciativy v Radě OSN pro lidská práva
– Design mezinárodních institucí. Organizačně-kybernetický přístup
– Objektivita mediálního zpravodajství v éře humanitních válek: Případ války v Ko-

sovu
– Implementace a dodržování závazků mezinárodního režimu ochrany klimatu ve

vybraných státech
– Na ceste k zmluve o obchode so zbraňami
– Scenáristika jako metoda v mezinárodních vztazích

PERSPECTIVES
I v roce 2012 časopis Perspectives vycházel podle tradice ve formě jednoho řádné-
ho a jednoho speciálního čísla. Speciální číslo bylo věnováno globálním perspekti-
vám Evropy. Role hostujících editorů speciálního čísla přijali dva akademici se svě-
tovou reputací, Jan Zielonka a Hartmut Meyer, oba z britské University of Oxford.
S předstihem, již v březnu 2012, se uskutečnila také konference „Europe as a Glo-
bal Player: Views from Outside“ na téma speciálního čísla na půdě MZV ČR
za účastí nejen hostujících editorů, ale i několika autorů článků a dalších odborníků.

Během 2012 pokračovala práce na nových webových stránkách časopisu, které
budou představeny v roce 2013. Perspectives jsou od roku 2011 také přítomny na
sociální sítě Facebook, návštěvnost stránek časopisu a prezentace na Facebooku bě-
hem roku stoupala.

Časopisu Perspectives je v posledních letech nabízeno relativně konstantní
množství článků. V roce 2012 jich bylo nabídnuto 16, z toho bylo 11 přijato a pět
odmítnuto. Míra odmítnutí se tedy pohybuje kolem 31 procent. Ve srovnání s před-
chozími roky jde sice o pokles, tento výkyv lze ovšem vysvětlit jako důsledek vy-
dání speciálního čísla, kde byla míra odmítnutí z logických důvodů nižší než ob-
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vykle. Jako posuzovatelé jsou do recenzního řízení zapojováni především zahranič-
ní odborníci, jejich podíl se oproti roku 2011 opět zvětšil, v roce 2012 tvořili více
než čtyři pětiny všech oponentů.

Časopis je začleněn do řady prestižních databází, jako je Scopus, EBSCO, Pro-
Quest, CIAO a IBSS. Nejpodstatnějšími změnami v tomto roce bylo jednak začle-
nění Perspectives do nově vznikajících stránek ústavu, kde bude vždy přímo odkaz
na několik nejstahovanějších článků. Dalším cílem je také postupně proměnit edi-
torský tým, jehož cílem v příštím období bude znovu podat žádost o začlenění Per-
spectives do databáze ISI.

Poslední stránky časopisu byly využívány pro výměnné reklamy (The Israel
Journal od Foreign Affairs, The International Spectator) či pro oznamování výbě-
rových řízení v ÚMV.

V roce 2012 byla zvýšena cena časopisu a začala být z praktických důvodů uvá-
děna v eurech.

Editor Perspectives: Petr Kratochvíl
Zástupce šéfredaktora Perspectives: Mats Braun
Editor recenzí Perspectives: Vít Střítecký
Propagace Perspectives: Šárka Moravcová
Cena za ročník byla 65 EUR, za jedno číslo 40 EUR, náklad 500 kusů, průměr-

ný počet stran 140.

Články (výběrově):
– Three Incarnations of The Quiet American: Applying Campbell’s „Foreign Poli-

cy“ to Sub-Elite Identifiers
– After the Enlargement: Trends and Threats in the European Union Decision-Ma-

king
– Which IR Do You Speak? Languages as Perspectives in the Discipline of IR
– Do They Actually Matter? The Impact of NGOs on the European Instrument for

Democracy and Human Rights (EIDHR)
– Existing Conflicts in the Arctic and the Risk of Escalation: Rhetoric and Reality
– Europe as a Global Player: A View from China
– The European Union as a Global Power: Indian Perceptions
– Brazil’s Strategies and Partnerships: The Place of the European Union
– Europe as Seen from Turkey: From a Strategic Goal to an Instrumental Partnership

EU?
– A Japanese View of the EU
– Europe as Seen from Russia

2. KNIHY

Nejdůležitějším počinem nakladatelství ÚMV a zároveň edičně nejsložitější bylo
již páté vydání ročenky o české zahraniční politice: Česká zahraniční politika v ro-
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ce 2011. Analýza ÚMV (ed. Michal Kořan a Ondřej Ditrych). Vysoce náročný pro
předtiskovou přípravu byl i titul Identities and Solidarity in Foreign Policy: East
Central Europe and the Eastern Neighbourhood (ed. Elsa Tulmets). Obecně platí,
že knihy s větším počtem autorů vyžadují kromě obvyklých redakčních postupů
ještě navíc sjednocováníní jak různých autorských stylů, tak formálního zpracová-
ní textů (poznámkové aparáty, zvýraznění, literatury), je nutná stálá a velice úzká
spolupráce mezi redakcí a editorem a též využívání stážistů k různým jednodušším
činnostem, bez jejichž pomoci by se práce na těchto knihách výrazně prodloužila
(v případě knihy Identities and Solidarity in Foreign Policy byli např. autoři z cca
desítky evropských zemí).

Kromě redakční přípravy knih bylo zpracováno i několik policy paperů podle
nového návrhu, a také nové typy vědeckých výstupů, tzv. scénáře, jejichž editorem
byl Ondřej Ditrych, který také spolupracoval s redakcí na jejich grafické podobě.
Pro vědecké pracovníky či vedení ústavu byly podle potřeby zajišťovány různé ty-
py redakčních prací na textech (texty pro MZV ČR, grantové výstupy), zajišťování
drobných tisků (např. vizitky), konzultace ohledně nových možných titulů či jejich
předběžné kalkulace atd.

Každá kniha byla minimálně jednou anoncována (celostránkově) v měsíčníku
Mezinárodní politika, popř. Mezinárodní vztahy. Knihovně a konferenčnímu servi-
su byly dodávány podklady ke každé knize (obálku a blok knihy v pdf, anotace),
aby mohly být dále knihovnicky 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. Dále byly plněny
další různé ohlašovací či organizační povinnosti vyplývající z nakladatelské čin-
nosti (pro Národní informační a poradenské středisko pro kulturu atd.).

Pravidelná archivace či skartace starých rukopisů, korespondence atd. (časopisy
i knihy) byla v roce 2012 mnohem obsáhlejší. Kromě plánovaného materiálu jsme
zpracovávali v měsících listopad a prosinec i redakční archiv měsíčníku Meziná-
rodní politika (doplňování archivu nakladatelství ÚMV, likvidace či skartace části
korespondence ze staršího období, předání duplikátů, některých knih a časopisů
knihovně ÚMV atd.). Ve spolupráci s knihovnou ÚMV jsme pravidelně vybírali a
dodávali přebytky staré knižní a časopisecké produkce, které jsou jednak nabízeny
dalším knihovnám k doplňování jejich fondů, jednak jsou volně k odebrání pro ná-
vštěvníky knihovny ÚMV, resp. budovy ÚMV.

Přehled vydaných publikací za rok 2012

A. Zahraniční politika České republiky

Michal Kořan a Ondřej Ditrych (eds.)
Česká zahraniční politika v roce 2011. Analýza ÚMV

(váz., ISBN 978-80-87558-05-8)
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B. Ostatní tematika

Elsa Tulmets (ed.)
Identities and Solidarity in Foreign Policy: East Central Europe and the Eas-
tern Neighbourhood

(brož., ISBN 978-80-87558-04-1)

Nik Hynek, Jan Eichler a Lubomír Majerník
Konflikt a obnova V Afghánistánu: kontext, prostředí a zájmy

(brož., ISBN 978-80-87558-06-5)

Andreas Mink
Challenging „Wiedergutmachung“. The Slave Labor Negotiations of 1998–
2001

(brož., ISBN 978-80-87558-07-2)

D. Účelové tisky

a) Zprávy
Zpráva o činnosti ÚMV za rok 2011 (verze tištěná jako V2 a verze ve spirále)

b) Účelové tisky
– Policy paper

Potřebujeme kamenná velvyslanectví? Analýza alternativních typů diplomatic-
kých zastoupení (Mats Braun)

Liberalizace vnitřního trhu s elektřinou a plynem a proces formování společné
energetické politiky EU v zájmu České republiky (Lukáš Tichý)

Who is Afraid of the D-word? Towards the Democratic European Union (Vít Be-
neš)
– Discusion paper

Česká bezpečnostní politika: vznik, vstupy a současné výhledy (Centrum mezi-
národní bezpečnosti ÚMV)
– Scénáře

Scénáře světové politiky 2012–2013 (ed. Ondřej Ditrych; Centrum mezinárodní
bezpečnosti ÚMV)

World Politics: Scenarios 2012–2013 (ed. Ondřej Ditrych; Centrum mezinárod-
ní bezpečnosti ÚMV)

c) Ostatní tisky
– Telefonní seznam (květen 2012)
– Další separáty a tisky podle potřeb

50



IV. KNIHOVNA

V roce 2012 zajišťovala knihovna standardní činnosti v maximálně možném rozsa-
hu. Nadále poskytovala informační, knihovnické, bibliografické a rešeršní služby.
Své služby knihovna poskytuje nejenom v prostorách studovny, ale také intenzivně
podporuje různé formy elektronické komunikace. Fyzické návštěvy uživatelů dnes
již samozřejmě nejsou hlavním ukazatelem rozsahu poskytovaných služeb. Počet
návštěv ve studovně v souladu s pokračujícím trendem poněkud poklesl (na 2031
za hodnocené období). Knihovnice však řeší problémy uživatelů jak prostřednic-
tvím e-mailů, tak telefonicky. Stále více času také tráví podporou užívání elektro-
nických informačních zdrojů, kdy při využití vzdáleného přístupu nemusí uživatel
knihovnu vůbec navštívit. S potěšením můžeme konstatovat, že od roku 2007 stále
stoupá zájem o zpřístupňované elektronické zdroje. Jedním z důkazů je další zvý-
šení počtu dotazů, které uživatelé v roce 2012 zadali v online katalogu knihovny.
Bylo uskutečněno 2 819 879 dotazů (tj. více než 7725 dotazů každý den), a to pře-
sto, že v období říjen–prosinec došlo k výraznému propadu přístupů, který byl způ-
soben opakovanými technickými problémy serveru.

Uživatelé mají k dispozici přístup do řady elektronických databází. Část z nich
byla velmi výhodně zajištěna v rámci zapojení knihovny do tří projektů, jejichž no-
siteli jsou Národní knihovna ČR (NK ČR) a Centrum informačních a knihovnických
služeb VŠE. Další elektronické zdroje jsou získávány nákupem nebo je využíván
bezplatný přístup. Uživatelsky příjemné vyhledávání ve všech 47 prohledatelných
zdrojích umožňuje Jednotná informační brána pro mezinárodní vztahy (JIB IReL)
provozovaná s podporou Ministerstva kultury ČR.

Nedostatek financí na nákup knih a časopisů se nepodařilo vyvážit ani soustav-
nou iniciativou v oblasti výměny. Roční přírůstek knih poklesl o 30 % na 710 titu-
lů, stav aktivních časopisů o 22 % na 210 titulů.

Celkově bylo k 31. 12. 2012 v elektronické databázi knihovny 74 340 záznamů
všech dokumentů. Dále rostoucí počet dokumentů, které jsou k dispozici v elektro-
nické podobě, je uživateli vítán a zároveň vede k poklesu rozsahu kopírování z tiš-
těných zdrojů (3106 kopií za úplatu). Jako alternativa ke kopírování je uživateli vo-
leno skenování tištěných publikací.

Knihovna plnila požadavek přispívání do Souborného katalogu ČR (SK ČR),
v průběhu roku bylo vyexportováno 555 záznamů. Celkem je v současné době v SK
ČR 21 311 našich katalogizačních záznamů knih a ročenek, dále jsou zde aktuální
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informace o odebíraných a archivovaných zahraničních titulech odborných časopi-
sů.

V rámci dlouhodobého záměru zpětné katalogizace starého fondu bylo zpraco-
váno 2562 titulů knih a ročenek převážně z 50. let 20. století, podařilo se tak udržet
rozsah rekatalogizace z roku 2011.

Pracovnice knihovny se zapojují do odborných profesních aktivit a průběžně si
zvyšují svoji kvalifikaci.

KNIŽNÍ FOND

Elektronická databáze knihovny k 31. 12. 2012 obsahovala 49 641 záznamů knih
a ročenek. Všechny záznamy jsou z hlediska obsahové i formální správnosti prů-
běžně kontrolovány a jsou také postupně poskytovány do Souborného katalogu ČR.

Knižní fond je doplňován nákupem, výměnou a dary. V roce 2011 bylo zaevi-
dováno 710 nových přírůstků. 382 (54 %) knih a ročenek bylo získáno koupí, 209
(29 %) výměnou, 113 (16 %) darem, 6 (1 %) bylo z produkce ústavu. Z úsporných
důvodů bylo nakoupeno o 30 % knih a ročenek méně než v předcházejícím roce.
Nejvíce nových titulů bylo zařazeno opět v angličtině 393 (55,4 %), v češtině 163
(23 %), dále v němčině 81 (11,4 %), ve slovenštině 33 (4,6 %), v ruštině 23 (3,2 %)
a v dalších jazycích 17 (2,4 %).

Knihovna zajišťuje akvizici nejenom z rozpočtu ÚMV, ale také z různých gran-
tových programů, rozvojových projektů, výzkumných záměrů apod. Doplňování
českých knih vychází z oborového zaměření knihovny. Knihovna profiluje fond tak,
aby v něm byla česká odborná literatura k tematice mezinárodních vztahů zastou-
pena co nejúplněji. Tituly získávané koupí a výměnou jsou pořizovány v jednom
exempláři. Ze zahraniční knižní produkce jsou tituly zajišťovány výběrově.

Knihovna ÚMV využívá automatizovaný knihovní systém Clavius. Díky proto-
kolu Z39.50 a na základě profilu v JIB systém umožňuje stažení záznamu z českých
i zahraničních knihoven. Je využívána možnost přebírání záznamů z Library of
Congress a z NK ČR. Knihovna následně tyto záznamy upravuje pro své potřeby.
Nadále však dochází k tvorbě řady nových vlastních záznamů, což vyplývá ze slo-
žení fondu (mnoho knih v ruštině, polštině apod.), ale také z interní specifikace po-
pisu.

Katalogizační záznamy plně odpovídají mezinárodním katalogizačním pravid-
lům. Pro obsahové zpracování jsou používány deskriptory Euro-Tezauru (Europe-
an-Thesaurus on International Relations and Area Studies). Navíc jsou doplňová-
ny odkazy na recenze knih v časopisech ÚMV a recenze v dalších titulech vyhle-
dané v průběhu akvizice. Dále jsou zde vloženy anotace, které byly v uplynulých
letech zpracovány v knihovně. Aktuálně jsou doplňovány anotace a obsahy pouze
u publikací ÚMV a celkový počet vložených anotací je 1394. Po nehodě serveru,
na němž byly uloženy interní dokumenty, bylo v druhé polovině roku nutné zkon-
trolovat obsahy knih a ročenek, na něž jsou v katalogizačních záznamech nastave-
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ny odkazy. Ztracené soubory byly znovu dohledány a uloženy, popř. byly doplněny
nové obsahy. U vybraných titulů jsou také doplněny odkazy na obálku knihy.

V průběhu roku pokračovala obsahová revize starého fondu a návazně zpětná ka-
talogizace knih a ročenek. Bylo zrekatalogizováno 2562 titulů (2110 knih, 452 ro-
čenek). Z knihovního fondu bylo vyřazeno 1486 knih, které byly nabídnuty pra-
covníkům ÚMV a veřejnosti. Zájemcům bylo předáno celkem 302 titulů knih.

V letních měsících proběhla pravidelná revize fondu knih a ročenek, které se na-
cházejí v Příruční knihovně. Revize je vždy spojena s opravou chyb a nesrovnalos-
tí v řazení fondu. Dále byla zajištěna pravidelná revize výpůjček pracovníků ÚMV.
Poškození publikací a jejich ztráty byly v souladu s Knihovním řádem postupně ře-
šeny převážně novými nákupy.

Pravidelně jedenkrát za čtrnáct dní je ve studovně připravována výstavka nových
knih. Jednou za dva měsíce je zajišťována kontrola nejnovějších přírůstků knih a ro-
čenek a jejich bibliografický soupis Přírůstky knihovny je uveřejněn na interneto-
vých stránkách knihovny a na stránkách portálu IReL. Do časopisu Mezinárodní po-
litika bylo jedenkrát za dva měsíce vybíráno cca 30 záznamů publikací vydaných ve
střední a východní Evropě anebo se této oblasti týkajících. Do každého čísla časopi-
su Mezinárodní vztahy je vybíráno cca 30 záznamů novinek knihovny převážně an-
gloamerické provenience vztahujících se prioritně k tematice mezinárodních vztahů.

ČASOPISECKÝ FOND A DATABÁZE

Fond v současné době obsahuje celkem 442 titulů odborných časopisů a novin. Koupí
bylo získáno pouze 83 titulů (19 %), 110 titulů (25 %) dostala knihovna darem, vý-
měnou bylo zajištěno 240 (54 %) a 9 (2 %) jsou tituly vydané ÚMV/ÚMPE. 225 titu-
lů je v angličtině (51 %), 80 v češtině (18 %), 57 v němčině (13 %), 20 ve francouz-
štině (5 %), 19 v ruštině (4 %), 14 ve slovenštině (3 %), 15 je dvojjazyčných (3 %)
a zbylé 3 % v dalších jazycích. Všechny tituly jsou evidovány v databázi knihovny.
V záznamech titulů jsou informace o archivovaných ročnících, poslední roky jsou ro-
zepisovány po jednotlivých číslech. Záznamy jsou také doplněny informací o databá-
zích, v nichž jsou přístupné bibliografické záznamy anebo plné texty článků.

V roce 2012 výrazně vzrostl počet titulů, u nichž došlo k zastavení získávání.
Jednalo se především o omezení počtu kupovaných časopisů. Fond nyní obsahuje
více neaktivních titulů než aktivně docházejících. Aktivních titulů bylo na konci ro-
ku 2012 pouze 210 (48 %). Z toho 32 bylo pořizováno koupí, 123 výměnou, 52 da-
rem a 3 byly z produkce ústavu. Každý den bylo evidováno 5 výtisků novin (3 čes-
ké a 2 zahraniční). U 30 titulů časopisů byl zajištěn přístup k elektronické verzi.
Plné texty dalších požadovaných časopisů jsou dostupné v rámci kupovaných data-
bází. Duplicitní čísla časopisů získané zdarma jsou nabízeny výzkumným pracov-
níkům a dále k volnému rozebrání návštěvníkům knihovny. Neaktivních archivova-
ných titulů je 232 (52 %), 51 z nich bylo koupeno, 117 získáno výměnou, 58 darem
a 6 vydáno v ÚMV/ÚMPE.
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Na rok 2013 bylo objednáno koupí 22 titulů novin a časopisů (8 českých a 14
zahraničních), 1 titul byl objednán pouze v elektronické podobě. Dále bylo objed-
náno 5 kolekcí databází.

V Souborném katalogu ČR byly průběžně kontrolovány a aktualizovány zázna-
my časopisů archivovaných v naší knihovně. Průběžně byl aktualizován Seznam ti-
tulů novin a časopisů s internetovými adresami.

Do studovny bylo v roce 2012 z archivu dohromady půjčeno 86 jednotlivých čí-
sel periodik a 27 ročníků. Přepočítáno na celé ročníky se jednalo o 38 kompletních
ročníků, to představovalo 15% nárůst oproti roku 2011. Nejvíce se do studovny již
tradičně půjčoval Keesing’s Record of World Events a z novin pak Hospodářské no-
viny. Z časopisů ve studovně byla nejvíce půjčována Mezinárodní politika a Mezi-
národní vztahy, ze zahraničních titulů Foreing Affairs a International Affairs.

Za výrazně zvýhodněných podmínek byl zajištěn přístup do multioborových,
plnotextových databází fy EBSCO – Academic Search Complete a Business Source
Complete (grantový program INFOZ; NK ČR), k online službě ProQuest Central
(grantový program INFOZ; CIKS VŠE), do mediální databáze Anopress fy Ano-
press IT a do Automatizovaného systému právních informací – ASPI (grantový pro-
jekt VISK8/A; NK ČR). Předplácen byl přístup do digitálního archivu časopisů
JSTOR, do elektronické knihovny časopisů Elektronische Zeitschriften Bibliothek
(EZB) a databáze Bohemika ČTK. Pokračovalo využívání vydavatelského přístupu
do mediální databáze NewtonIT fy NEWTON Media. Dále byla v průběhu roku za-
jištěna možnost zkušebního přístupu do databází/portálů Sage, Routledge a SIPRI.

DOKUMENTAČNÍ FOND A ELEKTRONICKÉ ZDROJE

Databáze knihovny k 31. 12. 2012 obsahovala 24 008 záznamů článků, drobných
tisků a elektronických zdrojů. Analytický rozpis článků je omezen pouze na články
našich výzkumných pracovníků a na články z časopisů vydávaných v ÚMV. Do ka-
talogu knihovny bylo zapsáno 292 časopiseckých článků, z toho převážná většina
(76 %) v češtině, 19 % v angličtině, 3 % ve slovenštině, 2 % v němčině a 1 % ve
francouzštině. Vzhledem k úsporným opatřením spolupracujících knihoven poklesl
výrazně počet získávaných drobných tisků. Za rok 2012 jich bylo pouze 164, z to-
ho 60 % v angličtině, 28 % v češtině, 8 % v němčině, 2 % v ruštině, po 1 % ve slo-
venštině a ve francouzštině. Instituce publikují tento typ materiálů stále častěji
pouze v elektronické podobě a v rámci výměny odkazují na své webové stránky. Při
dokumentační činnosti se tedy knihovna musí stále více spoléhat na elektronické
zdroje vyhledávané v rámci rešeršní a akviziční činnosti. Takto nalezených zdrojů by-
lo zpracováno 289 (včetně článků a knižních kapitol v elektronické podobě), 88 %
z nich bylo v angličtině, 4 % v češtině, 3 % v němčině, 2 % ve francouzštině a 3 %
v dalších jazycích. Do záznamů jsou doplňovány internetové adresy a odkazy na
elektronický archiv knihovny, kam jsou ukládány plné texty dokumentů z výměny
a volně přístupné materiály z internetu.
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Z fondu dokumentace se realizovalo 232 výpůjček, přímý přístup uživatelů do
elektronického archivu není evidován.

Při nehodě serveru s interními dokumenty bohužel došlo ke ztrátě podstatné čás-
ti elektronického archivu. Bylo třeba zajistit revizi, při které bylo zjištěno 779 ztra-
cených dokumentů (přibližně 34 % z celkového počtu 2296). Pracuje se na zpětném
dohledání a následném doplnění chybějících zdrojů. V průběhu roku 2012 začala ve
spolupráci se stážisty práce na digitalizaci publikační činnosti ÚMV na knižním
skeneru. Bylo naskenováno 22 ročníků ročenky Svět (roky 1966–1987). Probíhá ta-
ké digitalizace časopisu Mezinárodní vztahy. Kromě práce s knižním skenerem kni-
hovna koordinuje i práci se stážisty v souvislosti s dohledáváním ztracených dat
z elektronického archivu a jejich rešeršní činnost v oblasti práce se zdroji jako Bo-
hemika ČTK, Anopress nebo Google Scholar. Pro stážisty byly zpracovány návody
na tyto činnosti, přesto je často třeba dodatečná pomoc.

EXTERNÍ KONTAKTY

Knihovna ve své databázi eviduje 486 záznamů institucí podobného zaměření. Je-
jich počet v uplynulém roce vzrostl o 12 institucí, s nimiž byl nově navázán kon-
takt. Aktivní spolupráce poněkud vzrostla, a byla zajišťována se 121 především za-
hraničními institucemi. Spolupracujícím knihovnám byly zasílány časopisy Per-
spectives (90 institucím), Mezinárodní vztahy (45 institucím) a Mezinárodní politi-
ka (21 institucím). Institucím, dostávajícím výměnou Mezinárodní politiku, bylo za-
sláno oznámení o ukončení jejího vydávání v tištěné podobě k 31. 12. 2012. Větši-
na z těchto institucí projevila zájem o pokračování výměny zbylých časopisů ÚMV,
popř. alespoň o výměnu publikací. Vybraným organizacím byly rozeslány publika-
ce Identities and Solidarity in Foreign Policy: East Central Europe and the Eastern
Neighbourhood a Německo v čele Evropy? SRN jako civilní mocnost a hegemon eu-
rozóny. Publikace ÚMV byly pravidelně předávány knihovně MZV.

Zdarma byla recipročně získána podstatná část novinek fondu. Pravidelně dostá-
váme dohodnuté tituly periodik a několik řad odborných studií. Přestože vzrostl po-
čet institucí, které pravidelně zasílají své nabídky duplikátů a vyřazených titulů, jsou
stále efektivnější individuální žádosti o konkrétní tituly odpovídající tematickému
profilu fondu a výzkumným potřebám pracovníků. Dále pokračoval růst počtu za-
hraničních partnerů požadujících akceptování výměny elektronických publikací.
Nejvíce publikací jsme v hodnoceném období dostali z polských institucí (Uniwer-
sytet Warszawski – 18 titulů; Centralna Biblioteka Wojskowa, Warszawa – 16 titulů,
převážně po objednání z pravidelně zasílaného seznamu duplikátů), z německých
institucí (Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, Frankfurt am Main –
14 titulů, především z řady HSFK Report; ZBW – Deutsche Zentralbibliothek für
Wirtschaftswissenschaften – 9 publikaci z řady Kieler Diskussionbeiträge) a z ame-
rických institucí (Library of Congress – 20 titulů z nabídky duplikátů, Council on Fo-
reign Relations, New York – 3 tituly), dále z Advisory Council on International Af-
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fairs, Hague – 14 publikací a z Begin-Sadat Center for Strategic Studies, Bar-Ilan
University, Izrael – 8 publikací. Pokračovalo získávání vybraných slovenských knih
na základě spolupráce se Štátnou vedeckou knižnicou v Prešove (3 tituly). Velmi dob-
rá výměnná spolupráce také probíhala s Ekonomickým ústavem Slovenskej akadémie
vied (4 knihy). Nově byla navázána výměna s institucemi v Česku, na Slovensku,
v Polsku a např. také v Brazílii. V rámci ČR jsme měli nejaktivnější výměnu s Filo-
zofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze (8 knih), Informačním centrem OSN
v Praze (6 knih) a dále s Centrem pro ekonomiku a politiku, Vojenským historickým
ústavem Praha a Metropolitní univerzitou Praha, o. p. s. (po 5 publikacích). Pokra-
čovala výměna s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR (3 knihy) a Ústavem pro
soudobé dějiny AV ČR (2 knihy). Nově jsme navázali spolupráci např. s Filozofickou
fakultou Masarykovy univerzity v Brně nebo s CEVRO Institutem, o. p. s., kteří s ná-
mi v reakci na naše žádosti vyměnili po 2 publikacích. Ze zahraničních institucí no-
vě spolupracujeme např. s Univerzitnou knižnicou Prešovskej univerzity, která nám
zaslala 5 publikací, nebo s brazilskou Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
která iniciovala výměnu Perspectives za jejich časopis Austral: Brazilian Journal of
Strategy & International Relations. Pokračovala také spolupráce s Anglo-americkou
vysokou školou v Praze, jejíž profesoři a studenti jsou čtenáři naší knihovny.

V rámci zapojení knihovny do sítě EINIRAS (European Information Network on
International Relations and Area Studies) byly v loňském roce zpracovány návrhy
nových deskriptorů včetně jejich odůvodnění a tematického vymezení do projektu
vícejazyčného Euro-Tezauru. Při jednání European Thesaurus Development Group
(ETDG) se uskutečnilo školení k nové databázi, ve které je Euro-Tezaurus uložen a
v níž bude probíhat aktualizace jednotlivých jazykových verzí. Návazně na rozhod-
nutí ETDG byla zahájena také aktualizace deskriptorů v databázi Clavius.

Na základě dohod byly i nadále články z časopisů Mezinárodní vztahy a Per-
spectives zpracovány v programu CEEOL client a zasílány do databáze CEEOL,
články z obou těchto titulů zasílány do databáze EBSCO, z časopisu Perspectives
do databáze ProQuest a elektronická verze časopisu Perspectives do databáze Sco-
pus.

SLUŽBY

Ve studovně je k volnému užití příruční knihovna encyklopedické a slovníkové li-
teratury, nejvýznamnější oborové časopisy a deníky. U těchto časopisů je zde uvá-
děna i informace o databázích, v nichž jsou přístupné bibliografické záznamy ane-
bo plné texty článků. Ve studovně je k dispozici sedm počítačů s připojením na in-
ternet, se vstupem do interního online katalogu knihovny a do jednotného rozhraní
online elektronických zdrojů, které má knihovna k dispozici. Dále je zde k dispozi-
ci jeden počítač s nastavením do databází se smluvně omezeným přístupem. Kapa-
citu studovny je možné rozšířit až o deset míst, na kterých lze připojit vlastní note-
book. V prostorách knihovny je k dispozici WIFI.
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V kopírovací místnosti jsou umístěny čtyři samoobslužné kopírky. V roce 2012
dále lehce poklesl počet zhotovených placených kopií, celkem jich bylo zhotoveno
3106. Uživatelé začali místo kopírování častěji využívat elektronické dokumenty
knihovny a skenovat. Průběžně během roku byly aktualizovány internetové stránky
knihovny. Na stránkách jsou k dispozici soubory informací a online odkazů, které
se tematicky týkají mezinárodních vztahů. Z počítačů, které jsou přístupné ve stu-
dovně, je nastaven vstup do elektronických verzí kupovaných zahraničních časopi-
sů a do plnotextových a bibliografických databází, jako jsou EBSCO, JSTOR či
ProQuest. Čtenářům jsou k dispozici návody na práci s těmito elektronickými zdro-
ji. Ve studovně jsou přístupné také informační prameny na CD-ROM nosičích (da-
tabáze, encyklopedie, atlasy, slovníky, ročenky atp.).

Opětovný pokles byl zaznamenán v počtu nově registrovaných čtenářů. Zatímco
v roce v roce 2011 to bylo 374 uživatelů a v roce 2012 jen 293 čtenářů. Snížil se ta-
ké počet čtenářských návštěv, a to na 2031 v roce 2012, oproti 2532 návštěvám v ro-
ce 2011. Stále platí, že do knihovny se nejčastěji registrují studenti vysokých škol.

Mírný nárůst byl zaznamenán v rámci meziknihovních výpůjček pro interní uži-
vatele. Z českých knihoven bylo vyžádáno 25 výpůjček (oproti 20 výpůjčkám v ro-
ce 2011), ze zahraničních knihoven bylo vypůjčeno 28 titulů (oproti 12 titulům
v roce 2011). Z našeho fondu bylo vypůjčeno jiným knihovnám 73 titulů. Počet ab-
senčních výpůjček pro naše čtenáře, který je limitován skládáním kauce v ceně kni-
hy, se již čtyři roky téměř nemění, bylo vypůjčeno 538 titulů. Celkový počet všech
výpůjček z fondu knihovny za rok 2012 byl 4277 titulů.

V rámci rešeršní činnosti bylo v roce 2012 zodpovězeno 244 rešeršních dotazů,
z toho 102 za úplatu pro externího uživatele. Nejvíce využívanými zdroji byly da-
tabáze Anopress, EBSCO, ProQuest, ale i online katalog ÚMV a volně dostupné
zdroje na internetu.

Proběhla pravidelná kontrola záznamů zasílaných vědeckými pracovníky do RIV
(Rejstřík informací o výsledcích – IS VVI). Za rok 2012 bylo zadáno 65 konferencí
a workshopů, dále bylo odesláno celkem 40 záznamů publikací, z toho 7 v návaz-
nosti na projekty Grantové agentury ČR (GA ČR), 5 pro projekty Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) a 28 záznamů k projektům Ministerstva za-
hraničních věcí ČR (MZV). Jednotlivé kategorie byly zastoupeny takto:

Tabulka č. 5

Článek Článek Kapitola Kniha Výz- Ostatní Celkem
ve sbor- v perio- v knize kumná

níku diku zpráva

GA ČR - 4 - - - 3 7

MŠMT - 1 - 4 - - 5

MZV 1 10 4 9 4 - 28

Celkem 1 15 4 13 4 3 40
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Byly zaktualizovány a doplněny informace knihovny na stránkách ústavu. Pro-
bíhala také aktualizace a doplňování oborové brány IReL (irel.jib.cz). Byl zajištěn
výběr a ověřování nových elektronických zdrojů a do vyhledávače je nyní připoje-
no 47 prohledatelných licencovaných i volných elektronických zdrojů. Průběžně
byly zaktualizovány popisky všech zapojených zdrojů. S ohledem na zájmy uživa-
telů byl vyhledávač nastaven jako výchozí stránka. Pro další obohacení nabídky
brány byla ve formě portletu vytvořena složka Knižní novinka, kde jsou průběžně
zveřejňovány informace o publikacích vydávaných v ÚMV. Informace je doplněna
obálkou knihy, odkazem na anotaci a často i na obsah. Pod složku Novinky jsou do-
plňovány kromě přírůstků v knihovně ÚMV také přírůstky v knihovně Metropolit-
ní univerzity Praha (MUP). V rámci záložky Další zdroje byly doplněny nové od-
kazy např. na vybrané plné texty, přehledy, ale i na videa z konferencí a přednášek
k tematice mezinárodních vztahů.

Byl zpracován informační letáček o obsahu a fungování brány. Po registraci
v knihovně ÚMV obdrží každý uživatel letáček a informace o možnosti vstupu. Dá-
le byly vytvořeny informační materiály pro nástěnku v knihovně a informační ná-
vody k počítačům ve studovně. Letáky o bráně IReL byly rozdávány při propagač-
ních akcích na MUP. Aktuální informace o změnách obsahu brány IReL byly nově
uveřejňovány na facebookové stránce ÚMV a MUP. Zkušební uživatelský přístup
k bráně IReL byl zřízen Knihovně Anglo-americké vysoké školy.
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Graf č. 1: Přírůstek knih a ročenek za rok 2012 podle jazyka
(celkem 710 knihovních jednotek)

Graf č. 2: Přehled časopisů a novin archivovaných v roce 2012
podle způsobu nabytí (celkem 442 titulů)
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Graf č. 3: Přehled rekatalogizace starého fondu knih a ročenek
v letech 2000–2012

Graf č. 4: Přírůstek titulů v elektronickém archivu v letech 2007–2012
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Graf č. 5: Přehled početu dotazů v online katalogu v letech 2007–2012
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V. FINANCE A PERSONALISTIKA

V roce 2012 působilo v ústavu 31 zaměstnanců (v průměrném přepočteném počtu),
zařazených do tří oddělení, a 105 externistů, spolupracujících v orgánech ústavu, re-
dakčních radách ústavních publikací, ediční radě nakladatelství a v oborové radě
studijního programu „Mezinárodní a teritoriální studia“ nebo plnících různá zadání
od vedoucích zaměstnanců ústavu. Externí spolupracovníci zastupovali relevantní
státní orgány, veřejnoprávní instituce, tuzemská a zahraniční vědecká a pedagogic-
ká pracoviště, nadace, občanská sdružení a další subjekty činné ve výzkumu mezi-
národních vztahů a v oblasti tvorby české zahraniční politiky. Na činnosti ústavu se
částečně podílelo též 37 stážistů a čtyři interní doktorandi.

Hospodaření ústavu skončilo ztrátou ve výši 178 tis. Kč. Výnosy tvořily veřejné
finanční prostředky z rozpočtových kapitol MŠMT ČR (institucionální prostředky)
a MZV ČR (příspěvek na provoz), Grantové agentury ČR, Technologické agentury
ČR, dále finanční prostředky z neveřejných zdrojů včetně zahraničních a finanční
prostředky získané vlastní hospodářskou činností.

Celkové výnosy dosáhly výše 29 556 tis. Kč a celkové náklady výše 29 734 tis. Kč.

62



Výnosy v roce 2012 (v tis. Kč)

Položka Částka

Institucionální prostředky 9 384

Příspěvek MZV na provoz 8 957

Projekt OPVK 1 318

Účelové prostředky – projekty 4 298
z toho GA ČR (bez FÚUP) 1 647

TAČR (bez FÚUP) 2 651

Prostředky Ministerstva kultury ČR 215

Prodej publikací 510

Metropolitní univerzita Praha 551

Zahraniční projekty 856
z toho A. Lindh Foundation 118

doplatek TTSRL 518
Mezinárodní visegrádský fond 101
ČNFB 119

Ostatní příjmy 3 050

Fond účelově určených prostředků 417

Výnosy celkem 29 556

Výše uvedená tabulka obsahuje strukturu výnosů (v tis. Kč) v členění podle jejich
zdrojů.
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Výnosy v roce 2012

Výše uvedený graf obsahuje výnosy (v procentech) podle zdrojů.
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Porovnání výnosů v letech 2008–2012 (v tis. Kč)

Položka Výnosy
2008 2009 2010 2011 2012

Institucionální prostředky 14 274 14 274 14 227 15 766 9 384

Příspěvek MZV na provoz včetně
konferencí 15 324 12 521 10 552 9 721 8 957

Projekt NPV II (MŠMT) 3 196 3 196 3 196 1 488 0

Projekt OPVK 1 318

Účelové prostředky – projekty
(bez FÚUP) 1 307 1 599 1 883 2 626 4 298

Prodej publikací 840 1 069 839 629 510

Metropolitní univerzita Praha 441 372 511 561 551

Zahraniční projekty 1 238 901 1 238 932 856

Ostatní příjmy 880 879 1 580 2 027 3 265

Fond účelově určených prostředků
(tvorba) -1 400 0 0 -1 300 0

Fond účelově určených prostředků
(použití) 1 100 1 400 0 0 417

Celkem 37 200 36 211 34 026 32 450 29 556
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Náklady v roce 2012 (v tis. Kč)

Položka Výzkumný Ost. Projekty Celkem
záměr prov.

náklady

Materiál 261 1 125 235 1 621
z toho publikace 261 292 235 788

kancel. potřeby 159 159
dr. hm. majetek (do 40 tis.) 186 186
PC materiál 452 452
PHM + prodané zboží 36 36

Energie 767 767

Opravy a údržba 109 109

Cestovné 190 188 687 1 065

Občerstvení konference 150 132 282

Služby 360 4 242 861 5 463
z toho databáze, SW 298 298

telefon + internet 102 532 634
ediční náklady 1 043 1 043
poštovní poplatky 98 98
ostatní provozní náklady 258 2 271 861 3 390
(včetně konferencí)

Mzdy 6 500 5 004 685 12 189

OON 1 179 1 342 2 521

SP, ZP, tvorba SF 2 340 2 019 483 4 842

Náhrada mzdy za nemoc 22 22

Odpisy 481 481

Ostatní náklady 367 5 372

Náklady celkem 9 801 15 635 4 298 29 734

Obsahem výše uvedené tabulky je rozdělení celkových nákladů ÚMV na náklady
výzkumného záměru, ostatní provozní náklady a náklady projektů (grantů).
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Náklady v roce 2012

Výše uvedený graf přibližuje strukturu nákladů (v %) v závislosti na zdrojích fi-
nancování.

Výše uvedený graf obsahuje náklady (v %)
podle jednotlivých druhů.
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Porovnání nákladů v letech 2008–2012 (v tis. Kč)

Položka Náklady
2008 2009 2010 2011 2012

Materiál 2 992 1 740 1 852 1 999 1 621

Energie 822 749 907 873 767

Opravy a údržba 160 656 275 236 109

Cestovné 1 202 1 526 906 1 215 1 065

Občerstvení konference 272 38 260 168 282

Služby 5 853 5 597 5 063 5 248 5 463

Mzdy 14 393 14 969 14 284 13 839 12 189

OON 2 518 3 581 3 346 1 807 2 521

SP, ZP 5 776 5 746 5 479 5 020 4 617

Tvorba sociálního fondu 279 299 286 275 225

Odpisy 1 230 520 499 376 481

Ostatní náklady 684 811 886 481 394

Celkem 36 181 36 232 34 043 31 537 29 734

Stav fondů Ústavu mezinárodních vztahů k 31. 12. 2012 (v tis. Kč)

Fond Zůstatek

Sociální fond 95

Fond účelově určených prostředků – Institucionální prostředky 883

Fond účelově určených prostředků – TA ČR 112

Fond účelově určených prostředků – GA ČR 18

Rezervní fond 7 145

Fond reprodukce investičního majetku 12 302

Celkem 20 555
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RADA ÚSTAVU MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ, v. v. i.

Složení v období 1. 1.–28. 3. 2012

Předsedkyně rady: Prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc.
Místopředseda rady: Doc. Ing. Mgr. Petr Kratochvíl, Ph.D.
Členové rady: 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. (do 29. 2.)
Doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc.
Prof. Jacques Rupnik, M.A., Ph.D.
Ing. Jiří Schneider
Jiří Šedivý, M.A., Ph.D.

Složení v období 29. 3.–31. 12. 2012

Předseda rady: Prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D.
Místopředseda rady: Ing. Jiří Schneider
Členové rady: Prof. PhDr. Pavel Barša, M.A., Ph.D.

Doc. Jozef Bátora, M.Phil., Ph.D.
Doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
Ing. Ondřej Horký-Hlucháň, Ph.D.
RNDr. PhDr. Nikola Hynek, M.A., PgDip Res., Ph.D.
PhDr. Michal Kořan, Ph.D.
Doc. Ing. Mgr. Petr Kratochvíl, Ph.D.
Prof. Jacques Rupnik, M.A., Ph.D.
Jiří Šedivý, Ph.D.

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

Předseda rady: PhDr. Jiří Kuděla, Ph.D.
Členové rady: Ing. Dagmar Janů

JUDr. Petr Kaňka
Ing. Josef Kreuter, CSc.
Ing. Eva Matyášová



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-Hlucháň (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) (do 1. 2. 2012)
Zuzana Trávníčková (Fakulta mezinárodních vztahů VŠE, Praha)
Tomáš Weiss (Fakulta sociálních věd UK, Praha)

REDAKČNÍ RADA ČTVRTLETNÍKU MEZINÁRODNÍ
VZTAHY

Předseda: Jan Karlas (Fakulta sociálních věd UK, Praha)
Členové: 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)
Jan Drahokoupil (Universität Mannheim) (od 1. 4. 2012)
Petr Drulák (ÚMV, Praha)
Tim Haughton (University of Birmingham) (od 1. 4. 2012)
Bořek Hnízdo (Fakulta sociálních věd UK, Praha)
Jan Hřích (Metropolitní univerzita, Praha)
Vincenc Kopeček (Ostravská univerzita, Ostrava) (od 1. 4. 2012)
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)
Šárka Waisová (Fakulta filozofická ZU, Plzeň)
Zdeněk Zbořil (externí spolupracovník ÚMV, Praha)
Jiří Zemánek (Právnická fakulta UK, Praha)
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REDAKČNÍ RADA PERIODIKA PERSPECTIVES

Předseda: Petr Drulák (ÚMV, Praha)
Členové: 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 (Open University, Milton Keynes, Velká Británie)
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)
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)

SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU MEZINÁRODNÍCH
VZTAHŮ, v. v. i.

Ředitel: Prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D.
Statutární zástupce ředitele: Doc. Ing. Mgr. Petr Kratochvíl, Ph.D.

I. Výzkumné oddělení
Vedoucí oddělení: PhDr. Michal Kořan, Ph.D.
Zástupce vedoucího oddělení: Ing. Ondřej Horký-Hlucháň, Ph.D. (1,15)
Pracovníci oddělení: Prof. PhDr. Pavel Barša, M.A., Ph.D. (0,4)

Ing. Vít Beneš, Ph.D. (0,85)
JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA, Ph.D.
Mats Braun, M.A., Ph.D.
JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D. (0,5)
PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil., Ph.D. (0,5 – od 1. 10.)
Ing. Tomáš Doležal (0,2)
Doc. PhDr. Jan Eichler, CSc. (0,75)
Ing. Rudolf Fürst, Ph.D.
JUDr.Vladimír Handl, CSc.
RNDr. PhDr. Nikola Hynek, M.A., PgDip Res., Ph.D.
Mgr. Šárka Moravcová, Ph.D. (0,3 – od 1. 2.)
PhDr. Miroslav Nožina, Ph.D.
PhDr. Vít Střítecký, M.Phil.
PhDr. Věra Veselá, Ph.D. (0,5)
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II. Oddělení vnějších služeb
Vedoucí oddělení: PhDr. Eliška Klementová
Pracovníci oddělení:
Sekretariát: Mgr. Jan Hrubín

Alena Jakobcová
Konferenční servis: Bc. Linda Bergerová (0,275 – od 1. 2.)

Mgr. Linda Flanderová
Nakladatelství: Dagmar Červinková (0,5)

Miroslava Strejčková
PhDr. Vladimír Trojánek

Šéfredaktor časopisu Mezinárodní politika: Mgr. Robert Schuster
Knihovna: Mgr. Kateřina Bláhová (0,325)

Bc. Lenka Čečilová
Mgr. Eva Husáková
PhDr. Helena Kolátorová

Zastoupení Nadace Anny Lindh v ČR: PhDr. Jaroslav Bureš (0,25 – od 1. 9.)

III. Oddělení vnitřních služeb
Vedoucí oddělení: JUDr. Petr Kaňka
Ekonomický úsek: Ing. Eva Matyášová

Dagmar Červinková (0,5)
Technický úsek: Ing. Karel Vacek
Provozní úsek: Michaela Jaroščiaková (0,37)

Mgr. Karel Rosický (0,55)
Alena Trifunovičová (0,55)

INTERNÍ DOKTORANDI ÚSTAVU MEZINÁRODNÍCH
VZTAHŮ, v. v. i.

Mgr. Šárka Moravcová (do 4. 6.) Mgr. František Nejedlý (od 1. 10.)
Mgr. Aneta Špaldová (do 31. 8.) Mgr. Lukáš Tichý

SEZNAM EXTERNÍCH SPOLUPRACOVNÍKŮ ÚSTAVU
MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ, v. v. i., činných na smluvním
základě

Evelin Andrespok Irina Angelescu
Nela Bendová Mgr. Petr Binhack
Maja Bučar Polona Bunič
Vít Dostál Jan Došek



Dr. Fredrick J. Fawn Yuri Fedorov
Mateusz Gniazdowski Ladislav Kadlec
Andres Almar Kasekamp Katerina Kesa
Jan Kofroň Dominik Kopinski
Šárka Kostlivá Mgr. Petra Krylová
Mgr. Martin Laryš Simon Lightfoot
Vahur Made Mgr. Lubomír Majerník
Andrea Mink Lucia Najšlová
Mirela Oprea Zdeněk Opršal
Jana Pačísková Miroslav Pavlák
Prof. William Edgar Paterson Mgr. Gabriela Pleschová
Andrej Rácz PhDr. Michael Romancov, Ph.D.
Adriana Schäffer Ondřej Soukup
Katarína Svitková Karel Svoboda
Miroslav Syrovátka Melchior Szczepanik
Dr. Balázs Szent-Iványi Jana Šmídková
Petr Štengl Mgr. Filip Tesař
Elsa Tulmets-Gerhardt, Ph.D. Ing. Martina Varkočková
Karel Vokál Marie Vrbová
Mgr. Petr Zenkner

STÁŽE

V ÚMV působilo v roce 2012 celkem 37 stážistů ze 12 států (Austrálie, ČR, Es-
tonsko, Finsko, Irsko, Nizozemsko, Polsko, Rusko, Slovensko, Srbsko, SRN
a USA). Stážisté byli členy řešitelských týmů výzkumných projektů ÚMV, praco-
vali na vlastních výzkumných projektech a pomáhali s přípravami konferencí a se-
minářů ÚMV. Stážisté rovněž sestavovali zprávy z konferencí a publikovali recen-
ze v odborných časopisech ÚMV.

V roce 2012 nastoupili na stáž do Ústavu mezinárodních vztahů, v. v. i.:
Jan Beneš (ČR, 15. 10.–31. 12.), Romulo Corrada (USA, 1.–29. 2.), Zuzana Čer-
máková (ČR, 2. 1.–30. 3.), Lucie Dobešová (ČR, 29. 3.–1. 6.), Petra Ďurková (ČR,
1. 2.–1. 5.), Jakub Handlíř (ČR, 2. 1.–29. 2.), Guus Hendriks (Nizozemsko, 1. 3.–
31. 5.), Tomáš Hudec (ČR, 3. 9.–30. 11.), Miroslava Kadlecová (ČR, 1. 6.–21. 8.),
Jaroslava Kašparová (ČR, 2. 4.–29. 6.), Jiří Krček (ČR, 15. 6.–15. 9.), Dominika
Kunertová (Slovensko, 2. 1.–29. 2.), Marja Lahtinen (Finsko, 10.–31. 12.), Jakub
Lexa (ČR, 6. 2.–30. 4.), Ondřej Lovíšek (ČR, 22. 10.–31. 12.), Jelena Majinski
(Srbsko, 29. 3.–1. 6.), Vlasta Malá (ČR, 1. 3.–31. 5.), Linda Mannelová (ČR, 3. 9.–
30. 11.), Haldor Mercado (USA, 1. 10.–31. 12.), Sandra Motlochová (ČR, 25. 9.–
23. 12.), Juraj Nosál (Slovensko, 27. 8.–30. 11.), Dowhnall O’Sullivan (Irsko, 1. 4.–
31 .7.), Angela Palmer (Austrálie, 9. 2.–14. 5.), Martin Pelc (ČR, 6. 12.–31. 12.),
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Eva Petrlová (ČR, 2. 4.–29. 6.), Lukasz Ponikiewski (Polsko, 1. 7.–30. 9.), Libor
Rosenzweig (ČR, 16. 10.–31. 12.), Andrey Rozhnov (Rusko, 2. 1.–30. 3.), Daniel
Šitera (ČR, 2. 1.–31. 1.), Jana Šrámková (ČR, 20. 6.–20. 9.), Kristýna Tamchynová
(ČR, 4. 1.–31. 5.), Jakub Tomášek (ČR, 1. 6.–31. 8.), Kateřina Tomková (ČR, 3. 9.–
30. 11.), Michaela Ulbrichtová (ČR, 2. 5.–15. 10.), Katri Vaaks (Estonsko, 16. 5.–
31. 7.), Lucie Vinterová (ČR, 3. 12.–31. 12.), Regina Welsch (SRN, 1. 8. –31. 10.).



76

O
R

G
A

N
IZ

A
Č

N
Í

SC
H

É
M

A
Ú

ST
A

V
U

M
E

Z
IN

Á
R

O
D

N
ÍC

H
V

Z
T

A
H

Ů
,v

.v
.i

.

vz
ta

hy
po

dř
íz

en
os

ti

vz
ta

hy
ko

or
di

na
ce

a
sp

ol
up

rá
ce

K
om

is
e

pr
o

pr
ac

ov
ní

zá
le

ži
to

st
i

St
at

ut
ár

ní
zá

st
up

ce
ře

di
te

le

E
ti

ck
á

ko
m

is
e

E
di

čn
ír

ad
a

V
ýz

ku
m

né
od

dě
le

ní
O

dd
ěl

en
ív

ni
tř

ní
ch

sl
už

eb

Ř
E

D
IT

E
L

R
A

D
A

IN
ST

IT
U

C
E

D
O

Z
O

R
Č

Í
R

A
D

A

V
ýz

ku
m

né
tý

m
y

In
te

rn
íd

ok
to

ra
nd

i

R
ed

ak
ce

M
ez

in
ár

od
ní

po
lit

ik
a

M
ez

in
ár

od
ní

vz
ta

hy

P
er

sp
ec

ti
ve

s

K
ni

hy
,

ús
ta

vn
ím

at
er

iá
ly

Ú
se

ky
:

E
ko

no
m

ic
ký

P
er

so
ná

ln
í

P
rá

vn
í

P
ro

vo
zn

í

T
ec

hn
ic

ký

O
dd

ěl
en

ív
ně

jš
íc

h
sl

už
eb

Ú
se

ky
:

Se
kr

et
ar

iá
t

K
on

fe
re

nč
ní

se
rv

is

N
ak

la
da

te
ls

tv
í

K
ni

ho
vn

a

Z
as

to
up

en
íN

ad
ac

e
A

nn
y

L
in

dh
v

Č
R

Šé
fr

ed
ak

to
ři

ča
so

pi
sů



PŘÍLOHA

AKTIVITY PRACOVNÍKŮ
ÚSTAVU MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V ROCE 2012

Prof. PhDr. Pavel BARŠA, M.A., Ph.D.

Odborná publikační činnost – výsledky hodnocené RVVI
• Islám v současné Evropě: Krize multikulturalismu, nebo sekularismu? In: Zden-

ka Sokolíčková (ed.) et al.: Krize multikulturalismu: Multikulturalismus v krizi.
Ústí nad Orlicí: OFTIS, 2012, s. 29–46.

• Posthegemonický intelektuál. In: Petr Hlaváček (ed.): Intelektuál ve veřejném pro-
storu. Vzdělanost, společnost, politika. Edice XXI. století, sv. 19. Praha: Acade-
mia, 2012, s. 89–99.

• Rozcestí kapitalismu. In: Jiří Pehe (ed.): Krize nebo konec kapitalismu. Praha:
Prostor, 2012, s. 113–125.

Výzkumné projekty
• Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí – RESAREAS (člen metodo-

logicko-teoretického týmu projektu).

Pedagogická činnost
• Kurzy „Mezinárodní vztahy a kulturní diverzita“ a „Filosofie sociálních věd“ pro

doktorský program Metropolitní univerzity Praha ve spolupráci s Ústavem mezi-
národních vztahů.

Publicistika a vystoupení v médiích
• Sbohem postkomunismu. Lidové noviny (Orientace), 7. 1. 2012.
• Arabské jaro vprostřed zimy. Lidové noviny (Orientace), 11. 2. 2012.
• Zklamané děti Miltona Friedmana. Lidové noviny (Orientace), 14. 4. 2012.
• Žid, který vadil. Lidové noviny (Orientace), 7. 7. 2012.
• Éra probouzení. A2, 6/2012.
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Další odborná činnost
• „Dvě dekády české zahraniční politiky: Intelektuální reflexe“ (účast na panelu), IV.

Mezinárodní sympozium „Česká zahraniční politika“. Na prahu třetí dekády sa-
mostatné České zahraniční politiky. ÚMV a MZV ČR, Praha, 31. 10.–1. 11. 2012.

Ing. Vít BENEŠ, Ph.D.

Odborná publikační činnost – výsledky hodnocené RVVI
• Mají středoevropské státy společné geopolitické priority? Srovnání zahraničních

cest prezidentů v letech 2004 až 2010. Politologický časopis, Vol. 19, No. 1, s. 3–31.
• Evropský rozměr české zahraniční politiky. In: Michal Kořan–Ondřej, Ditrych

(eds.): Česká zahraniční politika v roce 2011. Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezi-
národních vztahů, s. 67–94 (spoluautor Mats Braun).

Odborná publikační činnost – ostatní výsledky
• Česko jako satelit eurozóny? Mezinárodní politika, 3/2012, s. 14–17 (spoluautor

Mats Braun).
• Who is Afraid of the D-word? Towards the Democratic European Union. Publi-

kováno na www.ii.cz a na www.tepsa.eu (říjen 2012).
• Fiskální pakt: Gravitační centrum nové Evropy? / The Fiscal Compact: The Cent-

re of Gravity in the new EU? In: Ondřej Ditrych (ed.): Scénáře světové politiky
2012–2013 / World Politics: Scenarios 2012–2013. Praha: ÚMV (spoluautor Mats
Braun). On-line: www.iir.cz.

• EU Enlargement in 2012: Where do we stand? Europeum (komentování a edito-
vání podkladového paperu pro konferenci MZV ČR „Prague Enlargement Dialo-
gue 2012“, David Král a Vladimír Bartovič).

Výzkumné projekty
• Česká politika v EU ve světle teorie rolí. Postdoktorský projekt GA ČR (hlavní ře-

šitel).
• Ekonomické vládnutí v eurozóně: scénáře dalšího vývoje a implikace pro ČR. Vliv

ČR na proces institucionalizace eurozóny a na její rodící se hospodářskou a fis-
kální politiku. Projekt TA ČR (hlavní řešitel)

• Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí – RESAREAS. Projekt Ope-
račního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (spoluřešitel).

Pedagogická činnost
• Kurz „Qualitative Methods in Political Science“, letní semestr 2012/2013. Institut

für Politische Wissenschaft, Universität Heidelberg.
• Školitel v rámci doktorského studijního programu „Mezinárodní vztahy a evrop-

ská studia“ (doktorandka Gabriela Özel Volfová). Metropolitní univerzita Praha a
Ústav mezinárodních vztahů.
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Příspěvky na konferencích a seminářích
• „New Stage, Old Roles? How and Why German and Czech Role-Taking Limits

European Integration“. Příspěvek na panelu Foreign Policy Analysis and the In-
ternal and External Sources of National Role Conceptions, ISA Annual Conventi-
on. San Diego, 1.–4. 4. 2012 (spoluautor Sebastian Harnisch).

Publicistika a vystoupení v médiích
• Český rozhlas – Rádio Česko, 7. 6. 2012.
• Český rozhlas – Rádio Česko, 21. 12. 2012.
• Komentář k Maďarsku. Mladá fronta Dnes, 6. 1. 2012.

Organizační činnost
• „On top of it all: A mid-life crisis in the EU? Political dynamics in Europe 2012“

(EPIN). MZV ČR, Praha, 27. 9. 2012.
• Příprava semináře „New Stage, Old Roles? Long-term patterns in German, Czech

and Polish National Roles and the Implications for Their Respective European Po-
licies“. ÚMV, Praha, 19. 11. 2012.

Další odborná činnost
• Spoluřešitel projektu „The Impact of the European External Action Service on

National Diplomacies“, který koordinují European Policy Centre a the Finnish In-
stitute of International Affairs.

• Šéfredaktor časopisu Mezinárodní vztahy.
• Posudek na článek pro časopis Journal of International Relations and Development.
• Posudek na článek pro časopis Ethnicities.
• Posudek na článek pro časopis Politologická revue.
• „EU a občané“. Seminář Zastoupení Evropské komise a Informační kanceláře Ev-

ropského parlamentu v ČR. Praha, 11. 1. 2012.
• „Jaký vliv má střední Evropa v EU?“ Seminář Zastoupení Evropské komise a In-

formační kanceláře Evropského parlamentu v ČR. Praha, 28. 11. 2012.

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

Odborná publikační činnost – výsledky hodnocené RVVI
• Malý velký muž – Antonio Cassese a (de)formování mezinárodního práva. Práv-

ník, 6/2012, s. 605–627.
• Právní úprava postavení soukromých vojenských a bezpečnostních společností.

Právní rozhledy, 12–13/2012, s. 483–489.
• Some Caution, Please: Applying the Concept of Moral Hazard to Humanitarian

Intervention. CEJISS, 2/2012, s. 111–133.
• Article 121. In: J. Fernandez–A. Pacreau (eds.): Statut de Rome de la Cour péna-

le internationale. Commentaire article par article. Paris: Pedone, 2012.
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• Article 122. In: J. Fernandez–A. Pacreau (eds.): Statut de Rome de la Cour péna-
le internationale. Commentaire article par article. Paris: Pedone, 2012.

• Vers un droit des victimes des conflits armés a la réparation pour les violations du
droit international humanitaire? In: J. F. Akandji-Kombé (ed.): L’homme dans la
société internationale. Mélanges en hommage au Professeur Paul Tavernier.
Bruylant, décembre 2012.

• Lidskoprávní rozměr české zahraniční politiky. In: Michal Kořan–Ondřej Ditrych
(eds.): Česká zahraniční politika v roce 2011. Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezi-
národních vztahů, 2012.

• Human Security in Times of War or Towards a Fourth Wave of Humanization of
International Humanitarian Law? In: Czech Yearbook of International Law,
3/2012, s. 107–120.

• Extrateritoriální aplikace lidských práv – Pohled z Evropy a z Ameriky. In: Pavel
Šturma (ed.): Mezinárodní ochrana lidských práv: Regionální a tematická dife-
renciace. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2011, s. 11–15
(vyšlo 2012).

Odborná publikační činnost – ostatní výsledky
• CDL-AD(2012)014, Opinion on Legal Certainty and the Independence of the Ju-

diciary in Bosnia and Herzegovina, June 2012 (spoluautoři G. Malieverni, L. Mi-
hai, J.-C. Scholsem, K. Tuori).

• CDL-AD(2012)021, Practice of blanket Resignation of Ministers in the Federati-
on of Bosnia and Herzegovina, September 2012 (+ J.-C. Scholsem, F. Sejersted).

• Česká zkušenost z Benátské komise. Aktuální otázky lidských práv, 3/2012, s. 3–
5 (spoluautor K. Šimáčková).

• Červnové zasedání Benátské komise: Belgická ustava, maďarské menšiny a zá-
kladní školy v Bosně a Hercegovině. Aktuální otázky lidských práv, 6/2012, s. 3–
4 (spoluautor K. Šimáčková).

• Dozvuky arabského jara: Říjnové zasedání Benátské komise. Aktuální otázky lid-
ských práv, 6/2012, s. 3–4 (spoluautor K. Šimáčková).

• Bývalý libérijský president Taylor shledán vinným ze zločinů podle mezinárodní-
ho práva. Bulletin ČSMP, 1/2012, s. 4.

• Ratko Mladić před soudem. Bulletin ČSMP, 2/2012, s. 3–4.
• Balkánská (ne)spravedlnost. Bulletin ČSMP, 3/2012.
• Palestina na křižovatce? Bulletin ČSMP, 3/2012.

Výzkumné projekty
• Navržení systému průběžného vyhodnocování účelnosti a efektivity členství a pů-

sobení ČR v mezinárodních organizacích. Projekt TA ČR (spoluřešitelka).

Pedagogická činnost
• Semináře „Mezinárodní právo veřejné“ (letní semestr 2011/2012 + zimní semestr

2012/2013). Právnická fakulta UK, Praha.
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• Výběrový předmět „Mezinárodní humanitární právo“ (letní semestr 2011/2012).
Právnická fakulta UK, Praha.

• Kurz „CLS Human Rights“ (zimní semestr 2012/2013). Právnická fakulta UK,
Praha.

• Kurz „LL.M. Human Rights“ (zimní semestr 2012/2013). Právnická fakulta UK,
Praha.

Příspěvky na konferencích a seminářích
• Prezentace stanoviska Benátské komise („Opinion on the Compatibility with Hu-

man Rights Standards of the Legislation on Non-Govermental Organisations of
the Republic of Azerbaijan“). Seminar on the European Standards on the Freedom
of Association. Baku, 19. 4. 2012.

• „Eternal Victims? Feminist Critique of IHL“. Women in War and at War. Abe-
rystwyth University, 11.–12. 5. 2012.

• „Think globally, Act locally? Regional organs in the quest of universal Ius Co-
gens”. Conference on International Law Between Pluralism and Constitutiona-
lism. Braga, 28.–30. 6. 2012.

• „Standard of Equivalent Protection“. Conference on the Standard of Review in In-
ternational Courts and Tribunals. Rethinking the Fragmentation and Constitutio-
nalization of International Law. Sevilla, 27.–28. 10. 2012.

• Prezentace stanoviska Benátské komise („Opinion on Legal Certainty and the In-
dependence of the Judiciary in Bosnia and Herzegovina“). TAIEX Seminar on the
European Standards on the Independence of the Judiciary and the Professionalism
of the Judiciary. Sarajevo, 3. 12. 2012.

Další odborná činnost
• Posudek na grantový projekt MZV ČR „Mezinárodní závazky České republiky

v oblasti lidských práv“.
• Posudek na knihu Radka Druláková–Šárka Zemanová: Mezinárodní kontext sou-

časné české sankční politiky.
• Posudek na knihu J. Lhotský: Mezinárodní ochrana lidských práv.
• Posudek na dizertační práci Šárky Moravcové (Metropolitní univerzita Praha), po-

sudek na tři dizertační práce na Právnické fakultě UK, Praha.
• Posudek na dvě rigorózní a sedm diplomových prací na Právnické fakultě UK,

Praha.
• Posudek na statě do časopisů: Mezinárodní vztahy, Středoevropské studie, Vojen-

ské rozhledy (2x), Obrana a strategie, Journal of International Relations and De-
velopment (2x).

• Účast na zasedání Meziministerské implementační komise pro MHP.
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Mats BRAUN, Ph.D.

Odborná publikační činnost – výsledky hodnocené RVVI
• Evropský rozměr české zahraniční politiky. In: Michal Kořan–Ondřej Ditrych

(eds.): Česká zahraniční politika v roce 2011. Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezi-
národních vztahů, 2012, s. 67–94 (spoluautor Vít Beneš).

• Potřebujeme kamenná velvyslanectví? Analýza alternativních typů diplomatic-
kých zastoupení. Publikováno: www.iir.cz, říjen 2012.

Odborná publikační činnost – ostatní výsledky
• Česko jako satelit eurozóny? Mezinárodní politika, 3/2012 s. 14–17 (spoluautor

Vít Beneš).
• Fiskální pakt: Gravitační centrum nové Evropy? / The Fiscal Compact: The Cent-

re of Gravity in the new EU? In: Ondřej Ditrych (ed.): Scénáře světové politiky
2012–2013 / World Politics: Scenarios 2012–2013. Praha: ÚMV. On-line:
www.iir.cz (spoluautor Vít Beneš).

• Recenze knihy – Jan Karlas: Národní parlamenty a kontrola evropských záleži-
tostí: Komparativní analýza. Mezinárodní vztahy, 1/2012, s. 113–115.

Výzkumné projekty
• Evropeizace postkomunistických členů EU po vstupu – případ environmentální

politiky. Projekt GA ČR.
• Zkušenosti s alternativními typy diplomatických zastoupení. Operativní analýza

MZV ČR.
• The Economic Governance of the Eurozone: Scenarios of Future Development

and Implications for the Czech Republic. Projekt TA ČR (spoluřešitel).

Pedagogická činnost
• Kurz „Politics of the European Union“ (letní semestr 2011–2012). Anglo-Ameri-

can University, Praha.

Příspěvky na konferencích a seminářích
• „In Search of Social Norms: the Case of EU Environmental Policy in Post-Com-

munist Europe“. Paper Presented at the ISA 53rd Annual Convention. San Diego,
1.–4. 4. 2012.

• „Invisible Boundaries – Climate Policy in the Enlarged EU“. 9th Convention of
CEEISA. Krakov, 20.–22. 9. 2012.

• „Konstitucionalizace Evropské unie jako důsledek krize?“ AMO, Praha, 2. 10.
2012.

• „The Future of European Integration: Visegrad Perspectives“. Varšava, 19. 10.
2012.

• „Pohled země mimo eurozónu – Česká republika“, Česko-slovenské diskusní fó-
rum. Brno, 16. 11. 2012.
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Publistika a vystoupení v médiích
• Český rozhlas – Český rozhlas 6, Hovory o Evropě, 21. 3. 2012.
• Český rozhlas – Rádio Česko, Studio Česko, 29. 3. 2012.
• Český rozhlas – Český rozhlas 6, Názory a argumenty, 16. 12. 2012.

Organizační činnost
• Příprava konference „On top of it all: A mid-life crisis in the EU? Political dyna-

mics in Europe 2012“, EPIN Conference. Praha, 27. 9. 2012.
• Příprava semináře „The Future of Arctic Governance“. Praha, 29. 11. 2012.

Další odborná činnost
• Associate editor, Perspectives.
• Liason Officer ÚMV v networku – EPIN (European Policy Institutes Network).
• LISBOAN Second Annual Conference, Brussels, 10.–11. 5. 2012.
• Posudek na knihu Petra Kratochvíla a kol.: The EU as a Political Actor: Explo-

ring the Four Dimensions of the EU’s Actorness.
• Posudek na článek pro časopis Journal of International Relations and Development.
• Posudek na článek pro časopis Mezinárodní vztahy.
• Konzultace pro KSAP (MZV ČR), Jiří Kuděla a Petr Kypr, 22. 8. 2012.

JUDr. PhDr. Marek ČEJKA, Ph.D.

Odborná publikační činnost – výsledky hodnocené RVVI
• The Arab Revolution: The Lessons from the Democratic Uprising. Cyber Orient,

6/2012.
• Divide et Impera. Central European Journal of International and Security Studi-

es, 4/2012.
• Blízký východ, Středomoří a Afghánistán v české zahraniční politice. In: Michal

Kořan–Ondřej Ditrych (eds.): Česká zahraniční politika v roce 2011. Analýza
ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2012, s. 215–226 (spoluautor Michae-
la Ježová).

Pedagogická činnost
• Vedení seminářů na Masarykově univerzitě, Brno, Univerzitě Karlově, Praha

(Evangelická teologická fakulta a Fakulta humanitních studií) a na CEVRO-insti-
tutu, Praha, celkově 10 seminářů.

Příspěvky na konferencích a seminářích
• Mezinárodní konference „Paramilitaries and Counterinsurgency“. Fakulta sociál-

ních studií MU, Brno, 23. 4. 2012.
• Mezinárodní konference Rozmanitostí proti předsudkům aneb Problémy cizinců

v ČR, organizovaná výborem pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu
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PČR ve spolupráci s velvyslanectvím USA v Praze. Senát PČR, Praha, 10. 5.
2012, Brno, 19. 6. 2012.

• Mezinárodní konference Radicalisation Awareness Network (RAN DERAD EU).
Barcelona, 10.–11. 10. 2012.

• Mezinárodní konference Milenialismus. Očekávání konce světa v minulosti i sou-
časnosti. Husitská teologická fakulta UK, Praha 13.–14. 11. 2012.

Publicistika a vystoupení v médiích
• Průvodce inteligentního čtenáře po arabském jaru. Mladá fronta Dnes (Kavárna),

31. 5. 2012.
• Cesta k Nesčasjahuovi. Mladá fronta Dnes (Kavárna), 22. 5. 2012.
• Putování za synogami a legionáři na západní Ukrajině. Mladá fronta Dnes (Ka-

várna), 14. 5. 2012.
• Příkopy mezi Židy se v Izraeli prohlubují (rozhovor s Tomem Segevem). Mladá

fronta Dnes (Kavárna), 14. 4. 2012.
• James Bond v Gaze. Lidové noviny, 20. 11. 2012.
• Rubrika Anketa: Měl by Západ vzít hrozbu jaderného Íránu vážně? Blizky-vy-

chod.blogspot.com, 6. 2. 2012.
• Komentáře pro článek: Sinaj je Divoký západ Egypta, říká Izrael. Nebál jsem se,

oponuje Čech. iDnes, 6. 6. 2012.
• Útok v Gaze pomůže Hamásu i izraelským jestřábům, míní politolog (rozhovor).

iDnes, 16. 11. 2012.
• Ke klasické válce v Gaze nedojde, říká politolog Čejka (on-line rozhovor). iH-

ned.cz, 17. 11. 2012.
• Česká televize – ČT 24, komentář k izraelsko-palestinským mírovým rozhovo-

rům, 9. 1. 2012.
• Česká televize – ČT 24, komentář k vyhrocení izraelsko-palestinských vztahů

v souvislosti s pásmem Gazy, 20. 11. 2012.
• Česká televize – ČT 24, komentář k tiskové konferenci B. Netanjahua a P. Neča-

se, 5. 12. 2012.
• TA3 – komentář na téma vyhrocení izraelsko-palestinských vztahů v souvislosti

s pásmem Gazy, 30. 11. 2012.
• Český rozhlas – Rádio Česko, komentář na téma situace v Sýrii, 30. 1. 2012.
• Český rozhlas – Rádio Česko, komentář na téma blízkovýchodního křesťanství

a Libanonu, 14. 9. 2012.
• Český rozhlas – Rádio Česko, komentář na téma zhoršení syrsko-tureckých vzta-

hů, 5. 10. 2012.
• Český rozhlas – Český rozhlas, komentář na téma vyhrocení izraelsko-palestin-

ských vztahů v souvislosti s pásmem Gazy, 25. 11. 2012.
• Český rozhlas – Radiožurnál, komentář k návštěvě izraelského premiéra v ČR,

17. 5. 2012.
• Český rozhlas – Radiožurnál, komentář na téma vyhrocení izraelsko-palestin-

ských vztahů v souvislosti s pásmem Gazy, 16. 11. 2012.
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• Proglas, komentář na téma vyhrocení izraelsko-palestinských vztahů v souvislos-
ti s pásmem Gazy, 1. 12. 2012.

• The Metamorphoses of the Egyptian Muslim Brotherhood. The North Africa Post,
26. 9. 2012.

• Israel-Gaza Truce – Peace until the Next War? The North Africa Post, 7. 12. 2012.
• The Metamorphoses of the Egyptian Muslim Brotherhood. The North Africa Post,

26. 9. 2012.

Organizační činnost
• „Napjatý povolební Egypt“. Diskuse. ÚMV, Praha, 13. 2. 2012.

Další odborná činnost
• Řada rozhovorů pro Deník, on-line diskuse na iHNed.cz (izraelská operace v pás-

mu Gazy), rozhovory pro Lidovky.cz.
• Řada vyjádření pro ČTK – listopad, prosinec 2012.
• Přednáška na sympoziu organizovaném Sudetoněmeckým krajanským sdružením

a Židovským muzeem v Praze, Dům národnostních menšin, Praha, 14. 2. 2012.
• Účast v diskusi k filmu Zpátky na Tahrír v rámci festivalu Jeden svět, Tišnov,

12. 3. 2012.
• Účast v diskusi s Pavlou Jazairiovou a Romanem Jochem k filmu Zpátky na Tah-

rír v rámci festivalu Jeden svět, Olomouc, 28. 3. 2012.
• Přednášející na Summer School on Migration Studies 2012, České Budějovice,

3.–7. 9. 2012.
• Konzultace s tureckým velvyslancem Cihadem Erginayem, Praha, jaro 2012.
• Konzultace s tiskovým atašé ambasády USA Paulem L. Oglesbym, Praha, léto

2012.
• Konzultace s kuvajtským velvyslancem Aymanem Al-Adsanim, Praha, prosinec

2012.
• Konzultace s ředitelem rádia Svobodný Irák Sergejem Daniločkinem, Praha, pro-

sinec 2012.
• Konzultace s rabínem Yairem Dreyfusem, Jeruzalém, jaro 2012.
• Konzultace se zpravodajem Českého rozhlasu Břetislavem Turečkem, Jeruzalém,

v průběhu roku 2012.
• Konzultace s profesorem Yaakovem Rabkinem, University of Montéral, v průbě-

hu roku 2012.
• Řada článků na blogu o blízkovýchodní politice (blizky-vychod.blogspot.com).

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

Odborná publikační činnost – výsledky hodnocené RVVI
• Konfliktregulierung in Georgien. Chance und Verpflichtung für die EU. Osteuro-

pa 62, 2/2012, s. 135–146 (spoluautor Vít Střítecký).
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• Ostmitteleuropa in der NATO. Das neue strategische Konzept, die Raketenabwe-
hr und der Krieg in Afghanistan. Osteuropa 62, 2/2012, s. 93–106 (spoluautor Nik
Hynek).

• Scénáristika jako metoda v mezinárodních vztazích. Mezinárodní vztahy, 4/2012,
s. 93–107.

• Spojené státy americké v české zahraniční politice. In: Michal Kořan–Ondřej Di-
trych (eds.): Česká zahraniční politika v roce 2011. Analýza ÚMV. Praha: Ústav
mezinárodních vztahů, 2012, s. 157–168.

• The Dispositif of Eastern Neighbourhood: A Framework for Analysis. The Scale
of Globalization: Conference Proceedings. Ostrava: Universitas Ostraviensis,
2012.

• Afghanistan Now: A Study of the Microcosmos of Global Disorder. In: Ondrej
Beranek (ed.): World after the War on Terror: Impacts on the US, EU, and the
Middle East. Critical Reflections. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2012, s. 69–86.

Odborná publikační činnost – ostatní výsledky
• More Europe, More Security: How the Czech Republic Should Respond to the U.S.

Strategic Shift. Praha: Europeum, 2012.
• Scénáře světové politiky 2012–2013 / World Politics: Scenarios 2012–2013. Pra-

ha: Ústav mezinárodních vztahů. Editor. Praha: Ústav mezinárodních vztahů,
2012. On-line: www.iir.cz.

• Úvod / Introduction, Amerika po volbách: Velké strategie vs. struktury a zdroje /
America after the Election: Grand Strategies v. Structures and Resources, Írán:
Krize bez konce / Iran: The Endless Crisis? In: Ondřej Ditrych (ed.): Scénáře svě-
tové politiky 2012–2013 / World Politics: Scenarios 2012–2013. Praha: Ústav
mezinárodních vztahů, 2012. On-line: www.iir.cz (spoluautor textu Írán: Krize
bez konce / Iran: The Endless Crisis? Vít Střítecký).

• NATO in Afghanistan: There and Back Again. E-International Relations, 11. 6.
2012.

• Havel jako dramatik politiky. Mezinárodní politika, 8/2012, s. 14–16 (spoluautor
Vladimír Handl).

• Americké volby: Zahraničněpolitické aspekty. Mezinárodní politika, 12/2012,
s. 11–13.

• Obama podruhé: Pokračování v započatém díle. Transatlantické listy, 4/2012.

Výzkumné projekty
• Bezpečnostní multilateralismus jako instituce. Grantový projekt GA ČR (člen ře-

šitelského týmu).
• The WikiLeaks Cables and Their Impact on the Visegrad Countries and the Baltic

States. Grantový projekt Mezinárodního visegrádského fondu (garant spoluúčasti
ÚMV).

• Security Sector Reform Centre of Excellence in the Southern Caucasus. Grantový
projekt Mezinárodního visegrádského fondu (spoluřešitel za ÚMV).
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Pedagogická činnost
• Kurz „European Neighbourhood Policy“, letní semestr 2012. Anglo-American

University, Praha.

Příspěvky na konferencích a seminářích
• „‚Eastern Neighbourhood‘ as a Dispositif“. Příspěvek na výroční konferenci In-

ternational Studies Association. San Diego, 1.–4 . 4. 2012.
• „‚International Terrorism‘ in the League of Nations and the Contemporary Terro-

rism Dispositif“. Příspěvek na konferenci Security and Conspiracy Dispositives in
Modern History, Leiden University. Haag, 31. 5.–1. 6. 2012.

• „Czech Republic and the WikiLeaks Cables“. Příspěvek na konferenci The Wiki-
leaks Cables and Their Impact on the Visegrad Countries and the Baltic States, po-
řádané HIIA. Budapešť, 18.–20. 6. 2012.

Publicistika a vystoupení v médiích
• Příliš tichý summit. iHNed.cz, 23. 5. 2012.
• Konec permanentní revoluce. Hospodářské noviny, 3. 10. 2012.
• Česká televize – ČT 24, Studio ČT 24, 21. 9. 2012.
• Český rozhlas – Rádio Česko, 10. 9. 2012.
• Vedení blogu na Dialog iHNed.

Organizační činnost
• Příprava konference „The Prague Agenda“. Pořádal ÚMV ve spolupráci s Fonda-

tion pour la recherche stratégique. MZV ČR, Praha, 16.–17. 4. 2012.
• Příprava konference „Karl Deutsch Colloquium in Prague 2012“. Pořádal ÚMV

ve spolupráci s Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung a Univerzitou
Karlovou v Praze. Příprava semináře. Karolinum a ÚMV, Praha, 6.–7. 6. 2012.

• Příprava semináře „U.S. Foreign Policy in 2013: What Can We Expect After the
Elections?“. Pořádal ÚMV ve spolupráci s Americkým centrem. Americké cen-
trum, Praha, 7. 6. 2012.

Další odborná činnost
• Konzultace pro juniorní zahraniční diplomatky k SZBP a Eastern Partnership, na

žádost MZV ČR, 15. 3. 2012.
• Příspěvek „The Use and Abuse of Security Community in Theory“. Karl Deutsch

Colloquium in Prague 2012. Praha, 6.–7. 6. 2012.
• Vystoupení na konferenci „Perspektivy bezpečnosti: Česko a střední Evropa

v druhé dekádě 21. století“. Pořádal ÚMV a Senát ČR. Praha, 10. 7. 2012.
• Přednáška k arabskému jaru. Youth Leadership Forum. Americké centrum, Praha,

10. 1. 2012.
• Účast na semináři „Bílý dům a Berlaymont v nové éře“. Zastoupení Evropské ko-

mise, Praha, 7. 3. 2012.
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• Účast na debatě „Íránské bombě je třeba zabránit i útokem“. Masarykovy debaty,
Brno, 13. 3. 2012.

• Dvě přednášky k evropské bezpečnosti na letní škole Diplomatické akademi MZV
ČR. Horažďovice, 21.–22. 8. 2012.

• Posudky rukopisů pro časopisy Journal of International Relations and Develop-
ment a Politologická revue.

• Posudek projektu GA UK, téma Severní Kavkaz (únor 2012).
• Posudek disertační práce „From Developmentalism to Mobilisation: The Case of

Georgian Violent Transition“, Vít Střítecký, Fakulta sociálních věd UK, Praha.
• Posudek diplomové práce „Koncept ‚Rogue States‘ a postoj zahraniční politiky

USA k Íránu a KLDR“, Veronika Černá, Fakulta sociálních věd UK, Praha.
• Posudek diplomové práce „Deset let války proti terorismu: Vítězství nebo pro-

hra?“, Marcel Červinka, Metropolitní univerzita Praha.
• Posudek bakalářské práce „Konflikt v Náhorním Karabachu: Strategický význam

a možná řešení“, Sarjan Mammadova, Metropolitní univerzita Praha.
• Posudek bakalářské práce „Science Needs Pop-Culture“, Marie Baladová, Metro-

politní univerzita Praha.
• Posudek bakalářské práce „Diplomacy by Other Means: Intelligence and Counter-

Intelligence Agencies in Contemporary Politics“, Monika Kočiová, Metropolitní
univerzita Praha.

• Spolumoderace debaty prezidentských kandidátů. Univerzita Karlova, Praha,
28. 11. 2012.

• Participace v programu Young Atlanticist Network, The Atlantic Council, 2012.
• Účast v grantovém projektu TRANSWORLD (spoluřešitelskou institucí CERI,

Sciences Po).

Prof. Ing. Petr DRULÁK, Ph.D.

Odborná publikační činnost – výsledky hodnocené RVV
• Regional and International Relations of Central Europe. Editor. Basingstoke: Pal-

grave, 2012 (spolueditor Zlatko Šabič).
• Central Europe and IR Thinkig: Traditions and Disciplines. In: Zlatko Šabič–Petr

Drulák (eds.): Regional and International Relations of Central Europe. Basing-
stoke: Palgrave, 2012, s. 18–39.

• Introduction to Central Europe; Conclusions: Institutions, Geography, and Uncer-
tainty. In: Zlatko Šabič–Petr Drulák (eds.): Regional and International Relations
of Central Europe. Basingstoke: Palgrave, 2012, s. 1–17, 310–316 (spoluautor
Zlatko Šabič).

• Politika nezájmu: Česko a Západ v krizi. Praha: SLON, 2012.
• Czech geopolitics: struggling for survival. In: Stefano Guzzini (ed.): The Return

of Geopolitics in Europe? Social Mechanisms and Foreign Policy Identity Crises.
Cambridge: Cambridge University Press, 2012, s. 77–100.
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Pedagogická činnost
• Přednášky „Sociální a ekonomický vývoj zemí Beneluxu“, „Kapitoly z dějin ze-

mí Beneluxu“, „Theory of International Relations I“, „Metodologie výzkumu“.
Institut politologických studií a Institut mezinárodních studií Fakulty sociálních
věd UK, Praha.

• Organizace studia a výuka metodologického semináře v doktorském studiu Me-
tropolitní univerzity Praha a Ústavu mezinárodních vztahů.

• Intenzivní kurz „Úvod do mezinárodních vztahů“ na Diplomatické akademii v Je-
revanu.

Publicistika a vystoupení v médiích
• České chování v EU je ostudné. Profit, 6/23, 6. 2. 2012, s. 20–21.
• The Czech conundrum – post-communist, Central European and small. Reinven-

ting Europe. European Council on Foreign Relations. On-line: ecfr.eu/content/
entry/reinventing_europe_czech_lessons_for_small_countries.

• Obrana politického kýče. Právo (Salon), 23. 8. 2012, s. 5–7.
• Prorazit gumovou zeď. In: Jiří Pehe (ed.): Krize, nebo konec kapitalismu? Praha:

Prostor, 203–217.
• Belgické tajemno – od mystiků k surrealistům. Revue Prostor, č. 95–96, 2012,

s. 158–165.
• Vyvolají jihoevropské demonstrace síť solidarity? Česká pozice, 21. 11. 2012. On-

line: www.ceskapozice.cz/zahranici/evropa/vyvolaji-jihoevropske-demonstrace
-sit-solidarity.

• Spojené státy v 21. století. Sborník textů, 43/2012. Praha: Fontes rerum, s. 18–24.
• Úvodem na závěr, závěrem na úvod. Mezinárodní politika, 12/2012, s. 3.

Organizační činnost
• Ředitel ÚMV.
• 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 RVV
• Konflikt a obnova v Afghánistánu: kontext, prostředí a zájmy. Praha: Ústav mezi-

národních vztahů, 2012 (spoluautoři Nik Hynek a Lubomír Majerník).
• Schockstarre. Tschechien und die neue US Außenpolitik. Osteuropa 62, 2/2012,

s. 81–93 (spoluautor Vít Střítecký).
• A Faustian Bargain: US Clients in the „New Europe“ and Regime Change Wars.

International Peacekeeping, Vol. 19, Nr. 4, 2012, s. 525–538 (spoluautor Nik Hy-
nek).

• Je možné se vyhnout válkám? Historie a vojenství, 3/2012, s. 17–33.
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• Legální a nelegální války v dnešním světě. Vojenské rozhledy, 2012, č. 3, s. 17–29.
• Legitimní a nelegitimní války po roce 1990 (Perský záliv, Afghánistán a Balkán).

Vojenské rozhledy, 2012, č. 4, s. 12–24.
• Globální terorismus jako vážná hrozba pro civilní obyvatelstvo. The Science for

Population Protection, 4/2012, s. 12–24.

Odborná publikační činnost – ostatní výsledky
• Zahraniční a bezpečnostní politika USA po 11. září. In: 11. září. Deset let poté.

Sborník textů č. 93/2011. Praha: CEP, 2011, s. 17–30.
• Formování bezpečnostní a strategické kultury EU? Vedecký obzor, 2/2012, s. 20–30.
• Afghánistán: Retalibanizace nebo občanská válka? / Afghanistan: Retalibanizati-

on or Civil War? In: Ondřej Ditrych (ed.): Scénáře světové politiky 2012–2013 /
World Politics: Scenarios 2012–2013. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2012.
On-line: www.iir.cz (spoluautor Nik Hynek).

Výzkumné projekty
• Bezpečnostní multilateralismus jako institutce: teoretizace a implikace pro střed-

ní a východní Evropu. Grantový projekt GA ČR (spoluřešitel).

Publicistika a vystoupení v médiích
• Teroristé si útok na Francouze načasovali. Právo, 23. 1. 2012.
• Pověst o přívětivém strýčku Pepovi aneb Proč politikové lžou. Právo, 28. 1.

2012.
• Lze zničit al-Kajdá? Právo, 11. 5. 2012.
• Olympiáda a teroristická hrozba. Právo, 24. 7. 2012.
• Čtvrtá nejsilnější armáda opět na scéně. Právo, 1. 8. 2012.
• Kdo a proč financuje občanskou válku v Sýrii. Právo, 10. 8. 2012.
• Čeká nás skutečně nové 11. září? Právo, 21. 9. 2012.
• Intervence jako rizikové řešení. Právo, 4. 10. 2012.
• Proč si EU Nobelovku zasluhuje. Právo, 17. 10. 2012.
• Romney se vrací k Bushovi. Právo, 1. 11. 2012.
• Obamova doktrína nových priorit má druhou šanci. Právo, 12. 11. 2012.
• „Jednostrannost“ podle Netanjahua – a jednostrannost skutečná. Právo, 8. 12.

2012.
• Nekonečné palestinské drama a terorismus. Právo, 29. 12. 2012.
• Česká televize – ČT 24, komentář na téma Francie zvažuje odchod z Afghánistá-

nu, 20. 1. 2012.
• Česká televize – ČT 1, komentář na téma 4. armádní mentorovací tým míří do

Afghánistánu, 23. 2. 2012.
• Český rozhlas – Český rozhlas 6, Napětí mezi západními státy a Íránem, 5. 1.

2012.
• Český rozhlas – Rádio Česko, Čeká spojence v Afghánistánu horký rok?, 30. 4.

2012.
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• Český rozhlas – Rádio Česko, Hostem odborník na bezpečnost z Ústavu meziná-
rodních vztahů Jan Eichler, 1. 5. 2012.

• Český rozhlas – Radiožurnál, Pomoc Afghánistánu, 14. 8. 2012.

Ing. Rudolf FÜRST, Ph.D.

Odborná publikační činnost – výsledky hodnocené RVV
• Dálný východ v české zahraniční politice. In: Michal Kořan–Ondřej Ditrych

(eds.): Česká zahraniční politika v roce 2011. Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezi-
národních vztahů, 2012, s. 243–251.

• Politická a ekonomická expanze Číny do post-komunistické Evropy. Výzkumná
zpráva. Výstup z grantu TA ČR (pro KSAP MZV ČR, nepublikováno.)

Odborná publikační činnost – ostatní výsledky
• EU a Čína: Partnerství v duchu „Prodané nevěsty“? / The EU-China Partnership:

The Bride for Sale Scenario?; Asijsko-pacifická oblast: Úskalí i naděje / Asia-Pa-
cific Area: Strains and Hopes. In: Ondřej Ditrych (ed.): Scénáře světové politiky
2012–2013 / World Politics: Scenarios 2012–2013. Praha: Ústav mezinárodních
vztahů, 2012. On-line: www.iir.cz.

Výzkumné projekty
• Politická a ekonomická expanze Číny do Evropy (do východní, střední, jižní Evro-

py a na Balkán): Strategické poznatky pro ČR a její aktualizaci agendy s ČLR.
Grantový projekt TA ČR (vedoucí řešitel).

Pedagogická činnost
• Kurz „Bezpečnost v Asii“, letní semestr, 2012. Metropolitní univerzita Praha.

Příspěvky na konferencích a seminářích
• „The Too Tame Chinese Rock’n’roll“. Paper na Konferenci BISA-ISA. Theme:

Diversity in the Discipline: Tension or Opportunity in Responding to Global Chal-
lenges. Edinburgh, 20.–22. 6. 2012.

Publicistika a vystoupení v médiích
• Česká televize – ČT 24, Studio ČT 24, Čína–EU summit v Pekingu, komentář,

14. 2. 2012.
• Česká televize – ČT 24, Horizont, Čína po roce 1989, 10. 5. 2012.
• Česká televize – ČT 24, Události a komentáře, soudní proces s manželkou Bo Xi-

laie, komentář, 21. 8. 2012.
• Česká televize – ČT 24, Události, komentáře: protijaponské demonstrace v Číně,

komentář, 17. 9. 2012.
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• Český rozhlas – Rádio Česko, Čína a Evropská unie, interview. Se sinologem
a politologem Rudolfem Fürstem o podobách partnerství EU a Číny, 1. 6. 2012.

• Český rozhlas – Rádio Česko, Studio Česko, EU–Čína, 4. 6. 2012.

Organizační činnost
• Prezentace stejnojmenné knihy Vzestup Indie a Číny: Přichází asijské století? ÚMV,

Praha, 1. 3. 2012.

Další odborná činnost
• Přednáška „The Image of Bad China in Czech Media and Political Discourse“.

Univerzita Komenského, Bratislava, 14. 11. 2012.
• Přednáška „Čínský ekonomický růst a jeho politický kontext“. Rozvojová studia,

Katedra světové konomiky, Fakulta mezinárodních vztahů VŠE, Praha, 28. 11.
2012.

• Posudek na disertační práci „ČLR a USA v mírových operacích OSN v letech
1989–2010“, Jitka Evanová, Fakulta sociálních věd UK, Praha.

• Konzultace pro KSAP MZV ČR, Ondřej Kašina. Koncepce české strategie v ČLR.
Písemná korespondence, vypracování písemných materiálů a osobní konzultace
s vedoucím KSAP.

JUDr. Vladimír Handl, CSc.

Odborná publikační činnost – výsledky hodnocené RVV
• Sicherheitsverband. Deutschland in Ostmitteleuropa. Osteuropa (zvláštní číslo:

Kopfsache: Sicherheitspolitik in Europa). Jahrgang 62, 2/2012, s. 53–70.
• Germany and Central Europe 2011: A Differentiated Dynamic Instead of Mitte-

leuropa. In: Zlatko Šabič–Petr Drulák (eds.): Regional and International Relati-
ons of Central Europe. Basinstoke: Palgrave, 2012, s. 104–124.

• Spolková republika Německo v české zahraniční politice. In: Michal Kořan–On-
dřej Ditrych (eds.): Česká zahraniční politika v roce 2011. Analýza ÚMV. Praha:
Ústav mezinárodních vztahů, 2012, s. 111–131.

Odborná publikační činnost – ostatní výsledky
• German and Central Europe: New Normality and Seeking Extended Common

Ground for Foreign Policy Action. In: Barbora Veselá (ed.): The EU, Germany,
Central Europe and Russia: Determinants of the EU’s Foreign Policy Towards
Russia. Prague: Friedrich Ebert Stiftung, 2011, s. 5–13. On-line: fesprag.ecn.
cz/img_upload/3403f47f1c75ee9d75621c7be5f8ebdd/compilation-of-study-
texts_eu-germany-russia-and-the-eu.pdf.

• The German Policy Towards Russia – the Meaning of the Context of the Europe-
an Union, In: Barbora Veselá (ed.): The EU, Germany, Central Europe and Rus-
sia: Determinants of the EU’s Foreign Policy towards Russia. Prague: Friedrich
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Ebert Stiftung, 2011, s. 169–198. On-line: fesprag.ecn.cz/img_upload/3403f47f
1c75ee9d75621c7be5f8ebdd/compilation-of-study-texts_eu-germany-russia-
and-the-eu.pdf.

• Havel jako dramatik politiky. Mezinárodní politika, 8/2012, s. 14–16 (spoluautor
Ondřej Ditrych).

• Eurokrize a role Německa českýma očima. On-line: www.cz.boell.org/web/51-
1140.html (vyšlo rovněž německy a anglicky – viz např. www.boell.de/downlo-
ads/Handl_Eurokrise_Deutschlands_Rolle_aus_tschechischer_Sicht.pdf.

Výzkumné projekty
• Koordinace a realizace české části projektu hodnotícího efektivitu Česko-němec-

kého diskusního fóra. Výzkumný projekt Česko-německého fondu budoucnosti.
• Bezpečnostní multilateralismus jako instituce: teoretizace a implikace pro střední

a východní Evropu. Grantový projekt GA ČR (spoluřešitel).
• Nová role Německa v EU, budoucnost osy Berlín–Paříž a perspektivy vícerych-

lostní Evropy z hlediska zahraničně-politických zájmů ČR. Grantový projekt TA
ČR (spoluřešitel a koordinátor ze strany ÚMV)

Pedagogická činnost
• Kurzy „Transformace komunistických stran ve střední Evropě a vliv západo-

evropské levice“, „Vztahy Československa, resp. České republiky k NMZ (Ně-
mecko)“, „Německá zahraniční politika“, „Česká zahraniční politika“. Fakulta so-
ciálních věd Univerzity Karlovy, Praha.

• Vedení bakalářských, magisterských a (dvou) doktorandských prací na Fakultě so-
ciálních věd UK, Praha.

Příspěvky na konferencích a seminářích
• „Beziehungen Deutschland mit Tschechien und Polen im Vergleich“. Příspěvek na

konferenci Wissenschaftsmobilität und interkulturelle Kommunikation im deutsch-
polnisch-tschechischen akademischen Kontext. Ludwig Maximilians Universität
München, Mnichov, 21. 4. 2012.

• Prezentace ÚMV na semináři Konrad Adenauer Stiftung. Bílá Cerekev, 7.–8. 9. 2012.
• „Deutschland in Europa – eine Wiederkehr der deutschen Frage?“. Příspěvek na

výroční konferenci časopisu WeltTrends. Postupim, 12. 10. 2012.
• „Germany’s role in reconstituting the European Union“. Příspěvek na konferenci

ÚMV–CERI. MZV ČR, Praha, 18. 10. 2012.
• „Česká politika vůči SRN“. Mezinárodní sympozium „Česká zahraniční politika“.

MZV ČR, Praha, 1. 11. 2012.
• „Die Zeit der Vetragsschließung – Umstände und Resultate“. Vystoupení na sym-

poziu k 20. výročí podepsání smlouvy ČSFR–SRN 1992. Mnichov, 27. 11. 2012.

Publicistika a vystoupení v médiích
• Český rozhlas – Rádio Česko, zvolení prezidenta Gaucka, 19. 3. 2012.
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• Český rozhlas – Rádio Česko, studiový rozhovor o německo-francouzských vzta-
zích (spolu s Mojmírem Hamplem), 24. 5. 2012.

• Český rozhlas – Rádio Česko, politický odkaz Helmuta Kohla, 1. 10. 2012.
• Český rozhlas – Rádio Česko, sjezd CDU v Hannoveru, 3. 13. 2012.
• Český rozhlas – Rádio Česko, postavení Peera Steinbrücka, kancléřského kandi-

dáta SPD, 3. 12. 2012.
• ARD, Erwartungen an Besuch Angela Merkel in Prag, 1. 4. 2012.

Organizační činnost
• Příprava Konference u příležitosti 20. výročí podpisu Smlouvy o dobrém soused-

ství mez Československem a SRN. Velvyslanectví SRN, Praha, 8. 3. 2012.
• Příprava konference Perspektivy bezpečnosti: Česko a střední Evropa v druhé de-

kádě 21. století. Senát ČR, Praha, 10. 7. 2012.
• Podíl na přípravě mezinárodního panelu o krizi eura na IV. Mezinárodní sympo-

ziu „Česká zahraniční politika“. MZV ČR, Praha, 1. 11. 2012.
• Příprava diskusního setkání Nic jiného než trh? Co zbude z evropské integrace

po krizi eura? ÚMV a Česko-německý fond budoucnosti. ÚMV, Praha, 20. 6.
2012.

Další odborná činnost
• Posudek na bakalářskou práci „Příprava České republiky na vstup do NATO v le-

tech 1993–1999“, Ondřej Stárek, Fakulta sociálních věd UK, Praha.
• Gutachten – Hausarbeit „GAP-Reform als eine der Prioritäten der tschechischen

EU-Ratspräsidentschaft 2009“, Eva Peterková, Fakulta sociálních věd UK, Pra-
ha/Universität Regensburg.

• Gutachten – Bakalararbeit „Die Rolle von Michail Gorbatschow in dem Prozess
der Wiedervereinigung Deutschlands“, Helena Karnitskaya, Fakulta sociálních
věd UK, Praha/Universität Regensburg.

• Gutachten – Hausarbeit „Deutsche und Tschechische Entwicklungspolitik“, Lau-
ra Kaufmann, Fakulta sociálních věd UK, Praha/Universität Regensburg.

• Posudek na bakalářskou „Radikální kritika státu a společnosti v době globaliza-
ce“, Jana Lonská, Metropolitní univerzita Praha.

• Vedení a posudek bakalářské práce „Volebný úspech die LINKE v Nemecku na
spolkovej a zemskej urovni: pripad Hamburgu“, Zuzana Mjartanová, Fakulta so-
ciálních věd UK, Praha.

• Vedení a posudek bakalářské práce „Charakter a budoucnost KSČM v kontextu je-
jího vztahu se spřízněnou politickou mládežnickou organizací KSM/SMKČ“,
Barbara Pecková, Fakulta sociálních věd UK, Praha.

• Vedení a posudek bakalářské práce „Postoj Bavorska ke vstupu České republiky
do Evropské unie“, Štěpána Těžká, Fakulta sociálních věd UK, Praha.

• Vystoupení na akademickém fóru KSAP (MZV ČR) k zahraniční politice SRN.
Praha, 21. 5. 2012; k 20. výročí podepsání smlouvy ČSFR–SRN 1992. Mnichov,
27. 11. 2012.
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• „Deutsche Politik vis-a-vis Zentraleuropa und Russland“, přednáška na Masary-
kově univerzitě, Brno, 29. 10. 2012.

• Konzultace – skupina čínských akademiků. ÚMV, Praha, 19. 10. 2012.
• Spolueditor: Kopfsache: Sicherheitspolitik in Europa. Osteurope (zvláštní číslo),

Jahrgang 62, 2/2012.

Ing. Ondřej HORKÝ-HLUCHÁŇ, Ph.D.

Odborná publikační činnost – výsledky hodnocené RVV
• The Transfer of the Central and Eastern European „Transition Experience“ to the

South: Myth or Reality? Perspectives on European Politics and Society, 1/2012,
s. 17–32.

• From Aid Recipients to Aid Donors? Development Policies of Central and Eastern
European States. Perspectives on European Politics and Society, 1/2012, s. 1–16.

• Development Policies of Central and Eastern European States From Aid Recipients
to Aid Donors. Editor. London: Routledge, 2012 (spolueditor Simon Lightfoot).

• The Impact of the Shallow Europeanisation of the „New“ Member States on the
EU’s Actorness: What Coherence between Foreign and Development Policy? In:
Stefan Gänzle–Sven Grimm–Davina Makhan (eds.): The European Union and
Global Development: An „Enlightened Superpower“ in the Making? Basingsto-
ke: Palgrave Macmillan, 2012, s. 57–73.

• Různá hesla. In: Lenka Dušková (eds.): Encyklopedie rozvojových studií. Olo-
mouc: Univerzita Palackého, 2012.

• Subsaharská Afrika v české zahraniční politice In: Michal Kořan–Ondřej Ditrych
(eds.): Česká zahraniční politika v roce 2011. Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezi-
národních vztahů, 2012, s. 252–264.

• Rozvojový rozměr české zahraniční politiky In: Michal Kořan–Ondřej Ditrych
(eds.): Česká zahraniční politika v roce 2011. Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezi-
národních vztahů, 2012, s. 316–335.

Odborná publikační činnost – ostatní výsledky
• Udržitelný rozvoj a chudoba v době post-ekologie. Mezinárodní politika, 5/2012,

s. 15–18.

Výzkumné projekty
• Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí – RESAREAS. Projekt Ope-

račního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (spoluřešitel).

Pedagogická činnost
• Kurz „Introduction to development studies“, zimní semestr 2012/2013. Fakulta

sociálních věd Univerzity Karlovy, Praha.
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Příspěvky na konferencích a seminářích
• „EU-12 development policies at half-time: Europeanization, specialization, or

both?“. Development cooperation of the Czech Republic: Policy completed, wai-
ting for politics? Olomouc, 15.–17. 2. 2012 (s Petrou Krylovou a Zdeňkem Opr-
šalem).

• 9th CEEISA Convention, Mainstreaming gender in the Czech development coope-
ration: Action research against the double marginalisation of women and the
South. Krakov, 20.–22. 9. 2012 (s Blankou Šimůnkovou).

• „Výzvy zelené ekonomiky – Reflexe z Ria“. Zelená ekonomika bez zelené eko-
nomie. Praha, 17. 10. 2012.

Publicistika a vystoupení v médiích
• Český rozhlas – Radio Prague, Panorama, La coopération tchèque au développe-

ment: discours, pratiques et contradictions“, 27. 1. 2012.
• Český rozhlas – Radio Prague, Qualité de l’air en République tchèque, le Sénat

examine la loi dite du „pollueur-payeur“, 15. 3. 2012.
• Český rozhlas – Český rozhlas 6, Studio STOP, Stát chce pomáhat rozvojovému

světu, chybí mu ale peníze, 18. 4. 2012.

Organizační činnost
• Příprava konference „The RIO+20 Earth Summit: A New Milestone in Reconci-

ling Society, Economy and Environment at the Global, National and Local Le-
vel?“. MZV ČR, Praha, 10. 5. 2012.

Další odborná činnost
• Účast na výuce kurzu „Teorie mezinárodních vztahů“, CEVRO-Institut, Praha,

29. 11. 2012.
• Konzultace k cílům české zahraniční politiky v subsaharské Africe pro náměstka

ministra zahraničních věcí Tomáše Duba, 12. 3. 2012.
• Konzultace k návrhu Strategie vztahů ČR vůči státům subsaharské Afriky, MZV

ČR, 14. 12. 2012.
• Konzultace pro egyptské think tanky v rámci projektu transformační politiky,

25. 6. 2012.
• Přednáškové turné o rozvojové spolupráci a genderu a rozvoji na slovenských uni-

verzitách: Nitra – 28. 3. 2012, Bratislava – 28. 3 2012, Trnava – 29. 3. 2012.
• Debata „Komu slúži rozvojová spolupráca? Dobrý pocit bohatých alebo lepší ži-

vot chudobných“. Café Shtoor, Bratislava, 28. 3. 2012.
• Debata „Dopady světové finanční krize na rozvojové země“. Science Café, Praha,

7. 6. 2012.
• Konzultace pro Kordana Kochanowicze, CONNECT, 24. 5. 2012.
• Posudek na diplomovou práci „The Czech Republic as an Emerging Donor Count-

ry and the Policy Change towards Aid Effectiveness“, Pavel Trousil, Univerzita
Karlova, Praha.
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PhDr. RNDr. Nik HYNEK, M.A., PgDip Res, Ph.D.

Odborná publikační činnost – výsledky hodnocené RVV
• Konflikt a obnova v Afghánistánu: kontext, prostředí a zájmy. Praha: Ústav mezi-

národních vztahů, 2012 (spoluautoři Jan Eichler a Lubomír Majerník).
• Ostmitteleuropa in der NATO. Das neue strategische Konzept, die Raketenabwe-

hr und der Krieg in Afghanistan. Osteuropa 62, 2012, s. 93–106 (spoluautor On-
dřej Ditrych).

• A Faustian Bargain: US Clients in the „New Europe“ and Regime Change Wars.
International Peacekeeping, Vol. 19, 4/2012, s. 525–538 (spoluautor Jan Eichler).

Odborná publikační činnost – ostatní výsledky
• Afghánistán: Retalibanizace nebo občanská válka? / Afghanistan: Retalibanizati-

on or Civil War? In: Ondřej Ditrych (ed.): Scénáře světové politiky 2012–2013 /
World Politics: Scenarios 2012–2013. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2012.
On-line: www.iir.cz (spoluautor Jan Eichler).

Výzkumné projekty
• Vypracování grantu GA ČR na tři generace teorie režimů a globální prohibiční re-

žimy, vytvoření týmu, stanovení koncepce, podání přihlášky (spoluřešitel).
• Bezpečnostní multilateralismus jako instituce: teoretizace a implikace pro střední

Evropu. Grantový projekt GA ČR (spoluřešitel).

PhDr. Michal KOŘAN, Ph.D.

Odborná publikační činnost – výsledky hodnocené RVV
• Neues Profil, fragile Einigkeit. Die Sicherheispolitik der Visegrad-Gruppe. Os-

teuropa, 62, 2/2012, s. 107–116.
• Dvě dekády české zahraniční politiky a bezvýchodnost internacionalistické hege-

monie. Politologický časopis, 3/2012, s. 195–217.
• Státy visegrádské spolupráce a Rakousko v české zahraniční politice. In: Michal

Kořan–Ondřej Ditrych (eds.): Česká zahraniční politika v roce 2011. Analýza
ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2012, s. 132–154.

• Politický kontext a tvorba české zahraniční politiky v roce 2010 In: Michal Ko-
řan–Ondřej Ditrych (eds.): Česká zahraniční politika v roce 2011. Analýza ÚMV.
Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2012, s. 15–39

• The Visegrad Group on the Treshold of Its Third Decade: A Central European
Hub? In: Zlatko Šabič–Petr Drulák (eds.): Regional and International Relations in
Central Europe. London: Palgrave, 2012, s. 201–218.
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Odborná publikační činnost – ostatní výsledky
• Česká zahraniční politika v roce 2011. Analýza ÚMV. Editor. Praha: Ústav mezi-

národních vztahů, 2012 (spolueditor Ondřej Ditrych).
• Česká bezpečnostní politika: vznik, výstupy a současné výhledy. Discusion paper

(spoluator). On-line: www.dokumenty-iir.cz/CMB/Diskusni_sesit_Ceska_bez-
pecnostni_politika.pdf.

• Střední Evropa: Mezi centrem a periferií / Central Europe: Between Centre and
Periphery. In: Ondřej Ditrych (ed.): Scénáře světové politiky 2012–2013 / World
Politics: Scenarios 2012–2013. Praha: ÚMV, 2012. On-line: www.iir.cz.

Výzkumné projekty
• Bezpečnostní multilateralismus jako instituce: teoretizace a implikace pro střední

a východní Evropu. Grantový projekt GA ČR (hlavní řešitel).
• Navržení systému průběžného vyhodnocování účelnosti a efektivity členství a pů-

sobení ČR v mezinárodních organizacích. Projekt TA ČR (hlavní řešitel).
• Visegrad Group in the Post-Lisbon EU: Getting Closer to Get Further. Grant

Mezinárodního visegrádského fondu (hlavní řešitel).
• Česko-polská spolupráce, koheze a udržitelný rozvoj středoevropského regionu –

analýzy, ideje, budoucnost. Projekt MZV ČR v rámci Česko-polského fóra (hlav-
ní řešitel).

Příspěvky na konferencích a seminářích
• International Studies Association’s 53rd Annual Convention. San Diego, 1.–4. 4.

2012.
• Příspěvek na 9th CEEISA Convention. Krakov, 20.–22. 9. 2012.

Publicistika a vystoupení v médiích
• Česká televize – ČT 24, Maďarské jednání s představiteli MMF.

Organizační činnost
• Příprava konference „The Visegrad Group and the Future EU Economy: Standing

Together or Falling Apart?“. MZV ČR, Praha, 21. 6. 2012.
• Příprava kulatého expertního stolu zástupců akademické obce, MZV a expertů po-

litických stran na téma: zahraniční Češi. ÚMV, Praha, 22. 6. 2012.
• Příprava konference „Dopravní infrastruktura a strategické a územní plánování

v česko-polských vztazích – vytváření soudržnosti a udržitelného rozvoje střední
Evropy“. Vratislav, 5. 10. 2012.

• Příprava konference „Future of European Integration: Visegrad Perspectives“.
Varšava, 18.–19. 10. 2012.

• Příprava konference „IV. Mezinárodní sympozium ‚Česká zahraniční politika‘“.
MZV ČR, Praha, 31. 10.–1. 11. 2012.

• Příprava kulatého expertního stolu zástupců akademické obce, MZV a expertů po-
litických stran na téma: optimalizace sítí ZÚ. Součást konference „IV. Meziná-
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rodní sympozium ‚Česká zahraniční politika‘“. MZV ČR, Praha, 31. 10.–1. 11.
2012.

Další odborná činnost
• Přednáška „The Role of the Czech Republic and the other Visegrad States in the

Present Developments of the EU“. Center for European Studies, Harvard Univer-
sity, Cambridge, USA, 27. 3. 2012.

• Přednáška na kulatém stole „Perspektivy bezpečnosti: Česko a střední Evropa ve
druhé dekádě 21. století“. Senát ČR, Praha, 10. 7. 2012.

• Moderování prezentace policy paperu Víta Beneše „Kdo se bojí demokratické
EU“. ÚMV, Praha, 17. 10. 2012.

Doc. Ing. Mgr. Petr KRATOCHVÍL, Ph.D.

Odborná publikační činnost – výsledky hodnocené RVVI
• Taking Stock of the Eastern Partnership in the Visegrad Four. Czech Republic. In:

Alexander Duleba–Vladimír Bilčík (eds.): Taking Stock of the Eastern Partners-
hip in Ukraine, Moldava, Visegrad Four, and the EU. Bratislava: Slovak Foreign
Policy Association, 2011, s. 104–121.

• Diskurz Evropské unie o energetických vztazích s Ruskou federací. Politologický
časopis, 2/2012, s. 95–112 (spoluautor Lukáš Tichý).

• Czech-German Relations in the Post-Cold War Era: The Best ever? In: Andris
Sprūds (ed.): Friendship in the Making: Transforming Relations between Germa-
ny and the Baltic-Visegrad Countries. Riga: Latvian Institute of International Af-
fairs, Friedrich Ebert Stiftung, 2012, s. 29–51 (spoluautor Zdeněk Sychra).

Odborná publikační činnost – ostatní výsledky
• Evropský diskurz o energetických vztazích EU–Rusko. In: Lukáš Tichý (ed.): Ener-

getické vztahy mezi Evropskou unií a Ruskou federací: partnerství nebo rivalita? Pra-
ha: Metropolitan University Prague Press, 2012, s. 86–117 (spoluautor Lukáš Tichý).

• Let us Get Political Again! On the Political Theology of European Integration. Po-
litical Theology, 12. 11. 2012. On-line: www.politicaltheology.com/blog/politi-
cal-again-political-theology-european-integration/.

• Římsko-katolická církev v EU: kritik, lobbista nebo obhájce integrace? Meziná-
rodní politika, 2/2012, s. 41–43 (spoluautor Tomáš Doležal).

• Ruské volby: Tři variace na jedno vítězství / The Presidential Election in Russia:
Three Variations. In: Ondřej Ditrych (ed.): Scénáře světové politiky 2012–2013 /
World Politics: Scenar. Praha: Ústav mezinárodních vztahů. On-line: www.iir.cz.

Výzkumné projekty
• Russia and the Wider East Central Europe: A Fundamentally Transformed Rela-

tionship. Projekt financovaný FES a vedený MGIMO, Moskva.
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• Taking Stock of the Eastern Partnership in the Visegrad Four. Projekt financovaný
Mezinárodním visegrádským fondem (spoluřešitel).

• Evropská unie a římskokatolická církev: „politická teologie“ evropské integrace.
Grantový projekt GA ČR (hlavní řešitel).

• Analýza plnění evropských závazků Ukrajiny v oblasti energetiky. Programový
projekt TA ČR (spoluřešitel).

• Analýza diskurzu energetických vztahů EU–Rusko. Interní grant Metropolitní uni-
verzity Praha (spoluřešitel).

• Konfliktní integrace: reakce národních parlamentů a politických stran na konku-
renční vize Evropské unie. Grantový projekt VŠE Praha (spoluřešitel).

Příspěvky na konferencích a seminářích
• Russia and Central Europe: Promises of a Fresh Start International conference and

related activities. Bukurešť, 4.–7. 3. 2012.
• British International Studies Association Annual Conference. Edinburgh, 19.–22. 6.

2012.
• International Political Science Association Convention. Madrid, červenec 2012.
• Řada přednášek a veřejných vystoupení v ČR (Delegace Evropské komise, Di-

plomatická akademie, Evropské hodnoty, Glopolis, New York University Prague,
aj.)

Publicistika a vystoupení v médiích
• Česká televize – ČT 24, Opoziční demonstrace v Rusku před prezidentskými vol-

bami, 30. 1. 2012.
• Česká televize – ČT 24, Očekávané změny v Rusku, 8. 4. 2012.
• Česká televize – ČT24, Volby na Ukrajině, 30. 10. 2012. On-line: www.ceskate-

levize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/212411058271029/.
• Česká televize – ČT24, Nadcházející volby v USA, 6. 11. 2012. On-line:

www.ceskatelevize.cz/ivysilani//10101491767-studio-ct24/212411058361105/.
• Český rozhlas – English version, Oleksandr Tymoshenko applying for asylum in

the Czech Republic, 6. 1. 2012. On-line: www.radio.cz/en/section/curraffrs/
czech-republic-to-grant-asylum-to-yulia-tymoshenkos-husband/.

• Český rozhlas – Rádio Česko, Účast prezidentského kandidáta Vladimira Putina
v televizních debatách, 13. 1. 2012.

• Český rozhlas 1 – Radiožurnál, Česká účast na půjčce pro MMF, 25. 1. 2012.
• Český rozhlas – Rádio Česko, Rezoluce OSN k situaci v Sýrii, 31. 1. 2012.
• Český rozhlas – Rádio Česko, Ruské prezidentské volby, 2. 3. 2012.
• Český rozhlas – Rádio Česko, Protiraketový štít a zapojení Ruska do této iniciati-

vy, 4. 5. 2012.
• Český rozhlas – Radiožurnál, komentář k výsledkům voleb ve Francii a Řecku, 7. 5.

2012.
• Český rozhlas – Prezident Klaus nepodepíše doplněk Lisabonské smlouvy, 10. 12.

2012. On-line: www.rozhlas.cz/zpravy/evropskezalezitosti/_zprava/prezident-
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klaus-nepodepise-doplnek-lisabonske-smlouvy-potvrzujici-vznik-eurovalu--
1146853.

• ARD – interview o ukrajinské diaspoře v ČR, 15. 4. 2012.
• Deutsche Welle – Oleksandr Tymoschenko sucht Asyl in der Tschechischen Re-

publik, 6. 1. 2012.
• The growth of protest movements in Russia. The Prague Post, 7. 1. 2012.
• Region: Putin faces hard times. The Prague Post, 7. 3. 2012.
• Nepřesná palba na Brusel. Mladá fronta Dnes, 9. 3. 2012.
• Dvě variace na jedno vítězství. Hospodářské noviny, 2. 3. 2012.
• Odpověď na anketu Poškozuje prezident Klaus renomé České republiky v zahra-

ničí. Hospodářské noviny, 21. 10. 2012.
• Já na bráchu, Duka na Klause. A2, 15. 1. 2012.
• Jürgen Habermas kontra české mýty o evropské integraci. Návrat k politice. Prá-

vo (Salon), 16. 2. 2012.
• Kult osobnosti Rusom ostal z minulosti. Rozhovor. Hospodárske noviny, 8. 10. 2012.
• Putin buduje ekonomickú velmoc. Hospodárske noviny, 12. 4. 2012 (citace).
• Medvedev chce z Ruska investičný raj. Hospodárske noviny, 24. 4. 2012 (citace).
• Obama trestal Putina, zahodil jeho pozvanie. Hospodárske noviny, 14. 5. 2012 (ci-

tace).
• Putin chystá tvrdý trest pre Kasparova. Hospodárske noviny, 20. 8. 2012 (citace).
• Kličko chystá prezidentovi politické k. o. Hospodárske noviny, 23. 10. 2012 (citace).
• Ukrajinu z pozadia ovládajú bohatí oligarchovia. Hospodárske noviny, 29. 10.

2012 (citace).
• Herec Depardieu má na výber. Pas mu núka aj Putin. Hospodárske noviny, 21. 12.

2012 (citace).

Další odborná činnost
• Studijní pobyt v Egyptě (American University in Cairo), červem 2012.
• Garant sekce na Young Scholars’ International Conference. Vysoká škola ekono-

mická, Praha.
• Řada odborných posudků na diplomové a doktorské práce.
• Člen odborných komisí pro obhajobu magisterských a doktorských prací.
• 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).
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• Zástupce Ústavu mezinárodních vztahů v Trans European Policy Studies Asso-
ciation (TEPSA).

• Místopředseda Rady Ústavu mezinárodních vztahů, v. v. i.
• Člen Vědecké rady Metropolitní univerzity Praha.

Mgr. Šárka MORAVCOVÁ, Ph.D.

Odborná publikační činnost – výsledky hodnocené RVV
• Multilaterální rozměr české zahraniční politiky. In: Michal Kořan–Ondřej Ditrych

(eds.): Česká zahraniční politika v roce 2011. Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezi-
národních vztahů, 2012, s. 235–251.

Výzkumné projekty
• Bezpečnostní multilateralismus jako instituce: teoretizace a implikace pro střední

a východní Evropu. Grantový projekt GA ČR (administrativní a koordinační čin-
nost).

• Navržení systému průběžného vyhodnocování účelnosti a efektivity členství a pů-
sobení ČR v mezinárodních organizacích. Projekt TA ČR (týmový koordinátor,
spoluřešitel).

• Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí – RESAREAS (síťový pra-
covník ÚMV, odborný pracovník).

Organizační činnost
• Příprava konference „Non-Western Reflection on Politics“. ÚMV, Praha, 13. 11.

2012.

PhDr. Miroslav NOŽINA, Ph.D.

Odborná publikační činnost – výsledky hodnocené RVV
• Mezinárodní organizovaný zločin a bezpečnost občanů ČR. The Science for Po-

pulation Protection (zvláštní vydání), 4/2012, s. 103–114.
• Bossové, vojáci a zrnka rýže. Vietnamské kriminální sítě v ČR a jejich mezinárod-

ní dimenze. Praha: KLP, 2012.

Odborná publikační činnost – ostatní výsledky
• Barma: etnický problém, válka a boj za demokracii. Mezinárodní politika,

11/2012, s. 15–18.
• Laos – profil vypracovaný pro datový server zemí v rámci projektu RESARES (26

stran).
• Organizovaný zločin v EU a současné trendy v evropském nelegálním obchodu

s drogami. Bulletin Národní protidrogové centrály PČR, 2/2012, s. 24–27.
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Výzkumné projekty
• Zhodnocení efektivity české podpory opozici a disentu v Barmě, Bělorusku, na Ku-

bě a v Podněstří. Grantový projekt TA ČR (hlavní řešitel).
• Nový strategický přístup USA k Barmě: Implikace pro Evropskou unii a Českou

republiku. Výzkumný grant MZV ČR (spoluřešitel).
• Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí – RESAREAS (odborný pra-

covník).

Pedagogická činnost
• Kurz „Politické systémy Indočíny“, letní semestr 2012. Politologický ústav Filo-

zofické fakulty UK, Praha.
• Kurz „Úvod do studia Thajska, Laosu a Kambodže“, letní semestr 2012. Katedra

asijských studií Metropolitní univerzity Praha.

Příspěvky na konferencích a seminářích
• Referát „Vietnamese Organized Crime as a Non-traditional Threat with Emphasis

on its Repercussions in Central Europe”. Issues of Regional Security in Asia. Ka-
tedra asijských studií a Centrum asijsko-pacifických studií při Metropolitní uni-
verzitě Praha. Workshop v rámci projektu RESARES, s Filipem Krausem (Natio-
nal Chiao Tung University, Taiwan).

• „Vzestup Indie a Číny: Přichází asijské století?“ Prezentace stejnojmenné knihy
Rudolfa Fürsta (kulatý stůl, chair). ÚMV, Praha, 1. 3. 2012.

• Konference ASEAN at 45: from an Associatiom to a Community (speaker and
chair). MZV ČR, Praha, 15. 5. 2012.

• Referát „Rizika mezinárodního organizovaného zločinu pro bezpečnost občanů“.
Konference Krizový management. Analýza rizika a ekonomika prevence. Institut
ochrany obyvatelstva GŘ HZS ČR. Lázně Bohdaneč, 25. 6. 2012.

Publicistika a vystoupení v médiích
• Česká televize – Historie cs, Drogy za rady Vacátka, 31. 5. 2012.
• Česká televize – Knižní novinky, prezentace knihy Miroslav Nožina a Filip Kraus:

Bossové, vojáci a zrnka rýže, 5. 7. 2012
• Český rozhlas – Český rozhlas 1, Ozvěny dne, 13. 1. 2012.
• Český rozhlas – Rádio Česko, objevy v Angkoru, 9. 1. 2012.
• Český rozhlas – Rádio Česko, kambodžský tribunál, 3. 2. 2012.
• Český rozhlas – Rádio Česko, soudní tribunál v Kambodži, odstoupení soudce,

20. 3. 2012.
• Český rozhlas – Rádio Česko, situace v Barmě, 13. 6. 2012.
• Český rozhlas – Rádio Česko, úmrtí krále Sihanuka, 15. 10. 2012.
• Český rozhlas – Radiožurnál, rozhovor k úmrtí krále Sihanuka, 16. 10. 2012.
• Český rozhlas – Rádio Česko, situace v Barmě, 13. 6. 2012.
• Český rozhlas – Český rozhlas 6, Názory a argumenty, Drogy a narkomafie v La-

tinské Americe, 30. 9. 2012.
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Další odborná činnost
• Nový strategický přístup USA k Barmě: Implikace pro Evropskou unii a Českou

republiku, společně s Marií Peřinovou a Danielem Novotným (2012, 28 stran).
Nepublikovaná interní analýza pro MZV ČR.

• Přednáška „Globální obchod s drogami“. VŠE, Praha, 26. 4. 2012.
• „Mandragora, Morfin, Kokain“. Diskusní večer ke knize. Salmovská kavárna,

Praha, 7. 2. 2012.
• Mezinárodní organizovaný zločin a bezpečnost občanů. Globální, evropská a čes-

ká dimenze problému. Nepublikovaná analýza připravená pro Projekt bezpečno-
stního výzkumu Institutu ochrany obyvatelstva, MV ČR (49 stran).

• Účast na projektu Projekt Encyklopedia Balinea, Slovenská akadémia vied Brati-
slava.

• Účast na Projektu bezpečnostního výzkumu Institutu ochrany obyvatelstva, MV
ČR.

• Příprava a podání dvou projektů GA ČR (hlavní řešitel a spoluřešitel).
• Posudek na článek pro časopis Studia Territorialia (FSV UK, Praha).
• Posudek na knihu – Pojman, Petr: Globální lágr (gulag) sexuálního otroctví. Ob-

chodování s lidmi v Rusku v evropském a mezinárodním kontextu (pracovní ná-
zev).

• Posudek na studii „Embracing the Enemy: Some Aspects of the Mutual Relations
between the United States and Thailand under Field Marshall Phibunsongkhram,
1948–1957“. Fakulta sociálních věd UK, Praha.

• Posudek disertační práce „Enterprising Faith: Ethnography of Faith-BasedDeve-
lopment in Contemporary Thailand“, Tomáš Ryška. Fakulta humanitních studií
Univerzity Karlovy, Praha.

• Posudek diplomové práce „Nerostně surovinový potenciál Laosu“, Marina Yako-
vleva. Metropolitní univerzita Praha.

• Posudek diplomové práce „Změny integrace Vietnamců v ČR“, Marcel Drbohlav.
Metropolitní univerzita Praha.

• Posudek bakalářské práce práce „Neregulérní migrace do Austrálie přes tranzitní
území Jihovýchodní Asie“, Petra Jarošová. Metropolitní univerzita Praha.

• Posudek diplomové práce „Vývoj separatistického konfliktu v južnom Thajsku“,
Miroslava Kováčová. Metropolitní univerzita Praha.

• Posudek diplomové práce „Prorůstání organizovaného zločinu do české státní
správy a jeho dopad na mezinárodní postavení ČR“, Karel Tichý. Metropolitní
univerzita Praha.

• Vedení a posudek bakalářské práce „Drogový problém ve Zlatém trojúhelníku“,
Michael Barton. Metropolitní univerzita Praha.

• Vedení a posudek bakalářské práce „Angkorská říše v Kambodži“, Jiří Englický.
Metropolitní univerzita Praha.
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PhDr. Vít STŘÍTECKÝ M.Phil.

Odborná publikační činnost – výsledky hodnocené RVV
• Schockstarre: Tschechien und die neue US-Außenpolitik. Osteuropa, 62, 2/2012,

s. 81–93 (s Janem Eichlerem).
• Konfliktregulierung in Georgien: Chance und Verpflichtung für die EU, Osteuro-

pa, 62, 2/2012, s. 135–152 (s Ondřejem Ditrychem).
• Security and Securitization in Central Europe. In: Zlatko Šabič–Petr Drulák

(eds.): Regional and International Relations of Central Europe. Basingstoke: Pal-
grave, 2012, s. 162–181.

• Bezpečnostní rozměr české zahraniční politiky 2011. In: Michal Kořan–Ondřej
Ditrych (eds.): Česká zahraniční politika v roce 2011. Analýza ÚMV. Praha: Ús-
tav mezinárodních vztahů, 2012, s. 95–107.

Odborná publikační činnost – ostatní výsledky
• Krize bez konce / Iran: The Endless Crisis? In: Ondřej Ditrych (ed.): Scénáře svě-

tové politiky 2012–2013 / World Politics: Scenarios 2012–2013. Praha: Ústav
mezinárodních vztahů, 2012. On-line: www.iir.cz (spoluautor Ondřej Ditrych).

Výzkumné projekty
• Bezpečnostní multilateralismus jako instituce: teoretizace a implikace pro střední

Evropu. Grantový projekt GA ČR (člen řešitelského týmu).
• Zapojení České republiky do bezpečnostní politiky. Vědecký projekt MZV ČR.

Publicistika a vystoupení v médiích
• Česká televize – ČT24, Summit NATO v Chicagu, 20. 5. 2012.
• Český rozhlas, Zpráva o exportu zbraní, září 2012.
• Český rozhlas – Rádio Česko, volby v Gruzii, 3. 10. 2012.

Organizační činnost
• Příprava mezinárodního workshopu „The Prague Agenda – Accomplishments and

Challenges“, včetně sepsání koncepčních materiálů. MZV ČR, Praha, 17. 4. 2012.

Další odborná činnost
• Editor recenzí v časopise Perspectives.
• Účast na pracovním setkání pořádaném NM1 k zapojování ČR do evropské bez-

pečnostní politiky, leden 2012.
• Přednáška o americké strategii v Iráku a Afghánistánu. Americké centrum, Praha,

31. 1. 2012.
• Konzultace s Janem Jirešem, visegrádská zbrojní spolupráce, 2. 2. 2012.
• Konzultace s Ernstem Ulrichem, velvyslanectví SRN, 13. 2. 2012.
• Konzultace s Liviu Horowitzem, český postoj k otázce taktických jaderných zbra-

ní, prosinec 2012.
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Phdr. Eliška TOMALOVÁ, Ph.D.
(mateřská dovolená)

Odborná publikační činnost – výsledky hodnocené RVV
• Kulturní rozměr české zahraniční politiky. In: Michal Kořan–Ondřej Ditrych

(eds.): Česká zahraniční politika v roce 2011. Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezi-
národních vztahů, 2012, s. 351–360 (spoluautorka Jana Peterková).

PhDr. Věra VESELÁ, Ph.D.

Odborná publikační činnost – výsledky hodnocené RVV
• Afghan Islamists – Do They Need the Global War on Terror? In: Ondrej Beranek

(ed.): The World after the War on Terror: Impacts on the US, EU, and the Middle
East. Critical Reflections. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2012, s. 87–108.

Pedagogická činnost
• Školitelství doktoranda Ahmada Shaha, téma disertace „Challenges to post 9/11

Democratization of Afghanistan“.

Příspěvky na konferencích a seminářích
• „Islamism in Central Asia From Below: No Need for Politics at All?“. Přednáška

na ASEEES Convention. New Orleans, 15.–18. 11. 2012.
• Prezentace kapitoly „Islamism in Central Asia From Below: No Need for Politics

at All?“ Book workshop organizovaný editory (v rámci projektu financovaném
Carnegie Endowment a uděleném Harvard University, Davis Center for Russian
and Eurasian Studies). University of Ann Arbor, 9.–10. 11. 2012.
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