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HLAVNÍ BODY

Ústav mezinárodních vztahů se i v roce 2014 zaměřoval na základní výzkum v oblasti meziná-
rodních vztahů i na výzkum aplikovaný, jehož výsledky slouží ke kvalitnějšímu uskutečňování
české zahraniční politiky i vnější politiky EU. Tuto základní činnost doplňovaly intenzivní pod-
půrné aktivity, které se zaměřovaly na české i mezinárodní instituce a na odbornou veřejnost.

VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝZKUMNÉ KAPACITY

• V rámci výzkumných aktivit ÚMV bylo v roce 2014 publikováno 8 článků v impaktovaných
časopisech databáze Web of Science, včetně těch nejprestižnějších (např. Journal of
Common Market Studies). Dále vyšlo 11 článků v recenzovaných časopisech a výzkumní
pracovníci a pracovnice také publikovali dvě knihy v prestižních zahraničních nakla-
datelstvích Ashgate a Palgrave a další tři knihy v domácích.

• Počet citovaných titulů členů a členek výzkumného oddělení v databázi Web of Science či-
nil k 31. 12. 2014 209 a počet citací 379, což svědčí o nadstandardním mezinárodním
vlivu výzkumu ÚMV.

• Výzkumní pracovníci a pracovnice vypracovali pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR 4 vý-
zkumné zprávy, které obsahují utajované skutečnosti. Dále vypracovali 10 souhrnných
výzkumných zpráv jako výsledků smluvního výzkumu. ÚMV také publikoval 9 policy pa-
perů.

• Posílení výzkumných kapacit v roce 2014 se zaměřilo na oblast mezinárodní bezpečnosti
a tým postupně doplnili juniorní výzkumný pracovník Jan Daniel a seniorní výzkumníci Mi-
chal Šimečka a Benjamin Tallis. Dalším juniorním výzkumným pracovníkem se stal Lu-
káš Tichý. Síť odborných externích spolupracovníků a spolupracovnic se rozrostla
na 25 odborníků a odbornic z různých oblastí.

• Byla přijata obecná koncepce výzkumných center a bylo založeno Centrum evropské
bezpečnosti, které mj. pravidelně zpracovává nový formát publikace typu policy brief s ná-
zvem European Security Spotlight.

• I v roce 2014 pokračovalo posílení kapacit projektového výzkumu a snížení admini-
strativní zátěže výzkumných pracovníků a pracovnic při získávání a při realizaci projektů.
Na nové technologické bázi byl spuštěn intranet výzkumného oddělení.

• Proběhl rozsáhlý dotazníkový výzkum spokojenosti výzkumných pracovníků a pra-
covnic. Zjednodušen a nově nastaven byl systém vnitřního hodnocení výzkumného oddě-
lení.
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VÝZKUMNÉ PROJEKTY

• Z projektů základního výzkumu podpořených Grantovou agenturou ČR v roce 2014 pro-
bíhaly na ÚMV dva projekty financované z programu standardních grantů a dva
granty postdoktorské. Do druhého roku vstoupil projekt Globální prohibiční režimy: Roz-
voj teorie a empirická analýza a započal další standardní projekt Česká zahraniční politika
a „post-západní“ globální řád.

• Rozsáhlý dvouletý projekt RESAREAS – Síť spolupráce při výzkumu mimoevrop-
ských oblastí byl zakončen v lednu 2014 mezinárodní konferencí.

• Byl úspěšně řešen jeden dvouletý projekt v rámci programu OMEGA Technologic-
ké agentury ČR a úspěšně ukončeny byly tři projekty programu BETA. Dále pokračo-
val víceletý projekt stejného programu Scénáře vývoje mezinárodního bezpečnostního pro-
středí.

• V roce 2014 se ÚMV zapojil do nového projektu sítě visegrádských výzkumných institucí
a think-tanků Think Visegrad. Výzkumní pracovníci se současně zapojili do řady dalších
projektů financovaných Mezinárodním visegrádským fondem.

• V rámci programu Česko-polského fóra byl řešen projekt Bezpečnost, obrana a zbro-
jařský průmysl – spolupráce mezi Českou republikou a Polskem: Potenciál, limity a regio-
nální aspekty. Projekt česko-polské/polsko-české analytické platformy.

• Ústav mezinárodních vztahů také v rámci smluvního výzkumu vypracoval tři operativní ana-
lýzy pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR a jednu odbornou studii pro Zastou-
pení Evropské komise v ČR.

PARTNEŘI A VEŘEJNÉ AKTIVITY

• Pozici klíčového partnera ÚMV zaujalo stejně jako v minulých letech Ministerstvo za-
hraničních věcí ČR, které je mj. zřizovatelem ÚMV a s nímž ústav pojí dlouholetá inten-
zivní spolupráce v oblasti výzkumné i v oblasti veřejných aktivit. V roce 2014 se ÚMV za-
pojil do řady klíčových koncepčních debat na MZV, např. do tzv. interního auditu MZV
či do přípravy nové Koncepce české zahraniční politiky. Nejdůležitějším akademic-
kým partnerem v ČR je pro ÚMV Metropolitní univerzita Praha, s níž ÚMV spravuje
společný doktorský program. Mezi další důležité partnery patří Univerzita Karlova v Pra-
ze, Vysoká škola ekonomická v Praze, Masarykova univerzita v Brně, Univerzita v Hradci
Králové, Univerzita Palackého v Olomouci, Západočeská univerzita Plzeň, Akademie věd
ČR a řada dalších. Z mezinárodního hlediska je nejpodstatnější zapojení ÚMV do
mezinárodních sítí, asociací a konsorcií, jako jsou CEEISA, TEPSA, EPIN, EADI
nebo ECPR.

• Ústav mezinárodních vztahů uspořádal v roce 2014 celkem 47 konferencí a seminářů,
kterých se účastnilo 2145 osob. Mezi největší mezinárodní konference patřilo Meziná-
rodní sympozium „Česká zahraniční politika“ nebo také Pražská Agenda. Z dalších
konferencí je třeba zmínit pravidelné česko-francouzské setkání (ÚMV–CERI Sciences Po-
CEFRES), tentokrát věnované deseti letům od rozšíření EU, nebo také několik expertních
seminářů zaměřených na ukrajinskou krizi. Pokračují též expertní diskusní setkání zástupců
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politických stran se zástupci Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ústavu mezinárodních
vztahů.

• Mezi mezinárodně uznávanými odborníky, kteří se v roce 2014 zúčastnili konferencí
a seminářů ÚMV, byli např. Graham Avery, Jacek Bylica, Rick Fawn, Rose Gottemoeller,
Ernst Hillebrand, Angela Kane, Karl A. Lamers, Christian Lequesne, Attila Melegh, Andrzej
Olechowski, T. V. Paul, Steven Pifer či Henk Visser.

• Ústav mezinárodních vztahů se jako jedna z mála českých akademických institucí intenziv-
ně věnuje komunikaci s veřejností. Dne 8. 10. 2014 ÚMV uspořádal Den otevřených dve-
ří ÚMV. Spokojenost i povědomí veřejnosti o činnosti ÚMV zkoumal také průzkum veřej-
ného mínění, který byl dotazníkovou formou zveřejněn na ústavních stránkách. Ústav mezi-
národních vztahů intenzivně využíval moderních trendů v oblasti sociálních médií a online
komunikace. Spektrum aktivně využívaných kanálů je široké a zahrnuje Facebook, Twitter,
Youtube či Storify. Na konci roku 2014 dosáhl hlavní kanál Facebooku ÚMV přibližně
3500 fanoušků, kanál Youtube zaznamenal již 27 500 zhlédnutí (nárůst na dvojnásobek
oproti roku 2013).

• Nakladatelství pokračovalo ve vydávání dvou časopisů (čtvrtletník Mezinárodní vztahy
a dvakrát ročně vydávaný časopis Perspectives) a vydalo 2 knihy. Časopisu Perspectives
se ujal nový editorský tým v čele s šéfredaktorem Benjaminem Tallisem.

• Knihovna v roce 2014 získala a zařadila do svého fondu 2814 tematicky odpovídajících
titulů. Z toho 83 % akvizice bylo zajištěno bezplatně, a to převážně na základě meziknihov-
ní výměny s téměř 500 institucemi s obdobně zaměřeným knihovním fondem. K 31. 12.
2014 obsahovala elektronická databáze knihovny celkem 78 585 záznamů všech druhů
dokumentů.

• Knihovně se podařilo nejenom opět zapojit do tří projektů na zajištění výhodného přís-
tupů do externích elektronických databází, ale uspět i při podání tří samostatných
projektů. Dotace Ministerstva kultury ČR byly poskytnuty na přechod automatizovaného
knihovního systému Clavius na aktuální mezinárodní formát, na pokračování v rekatalogiza-
ci unikátního fondu knih a na zabezpečení provozu a aktualizace Jednotné informační
brány pro mezinárodní vztahy (IReL).

• V online katalogu knihovny na stránkách ústavu položili uživatelé za uplynulý rok
269 338 dotazů. Oborovou bránu IReL navštívilo v průběhu roku 1790 uživatelů. Uživa-
telé mohli vyhledávat katalogizační záznamy knihovny i v Souborném katalogu ČR, kam by-
lo v roce 2014 exportováno 4358 záznamů a celkem zde k 31. 12. 2014 bylo 32 793 na-
šich záznamů knih a ročenek.

FINANCE A PERSONALISTIKA

• Hospodaření ÚMV skončilo jako vyrovnané. Výnosy dosáhly 28 578 tis. Kč. Tvořily je
především veřejné finanční prostředky: příspěvek na dlouhodobý koncepční rozvoj
od Rady pro výzkum a vývoj (8583 tis. Kč), příspěvek MZV ČR na provoz (10 436
tis. Kč), prostředky MK ČR (346 tis. Kč), prostředky Grantové agentury ČR (3220
tis. Kč), Technologické agentury ČR (849 tis. Kč) a OP VK (115 tis. Kč). Dále pak vý-
nosy z prodeje publikací (154 tis. Kč) a ze zahraničních projektů (1245 tis., především
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z Nadace Anny Lindh a z Mezinárodního visegrádského fondu) a výnosy získané další
činností.

• Celkové náklady tvořily 28 578 tis. Kč. Největší podíl představovaly mzdové náklady
a s tím související sociální náklady (51 %). Nezanedbatelný podíl na celkových nákladech
představují rovněž náklady vynaložené na služby (19 %).

• V roce 2014 působilo v ÚMV 26 zaměstnanců a zaměstnankyň a 105 osob spolupra-
cujících s ÚMV jednak na smluvním základě mimo pracovní poměr, jednak v orgánech ús-
tavu, redakčních radách ústavních publikací atd. Na činnosti ústavu se podílelo též 60 stá-
žistů a 3 doktorandi.
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I. VÝZKUM

Činnost výzkumného oddělení Ústavu mezinárodních vztahů se zaměřovala na ce-
lý výzkumný cyklus – od identifikace témat základního výzkumu přes získávání
teoretických a empirických poznatků a jejich publikaci až po jejich uplatnění v apli-
kovaném výzkumu, vzdělávání, osvětě a poradenství pro rozhodovací sféru. Vzhle-
dem k přetrvávajícímu nepříznivému vývoji institucionálního financování vědy
a výzkumu i nadále narůstá role projektového financování z národních, unijních
i mezinárodních zdrojů. Ústav mezinárodních vztahů i v roce 2014 podnikal další
kroky k intenzivnějšímu zapojení do projektových týmů unijních a mezinárod-
ních výzkumných konsorcií. V souladu s vládní Metodikou hodnocení výsledků
výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platnou pro
léta 2014 až 2016) kladlo výzkumné oddělení i nadále důraz na vynikající výsled-
ky základního výzkumu v mezinárodním i domácím kontextu a relevantní analý-
zy a doporučení pro rozhodovací sféru v oblasti aplikovaného výzkumu na národ-
ní, visegrádské i unijní úrovni, a to včetně výzkumu smluvního. V návaznosti na zří-
zení pozice projektové manažerky v roce předchozím byl i nadále kladen velký dů-
raz na omezení administrativní zátěže výzkumných pracovníků a pracovnic. Kro-
mě zvýšené informační podpory výzkumu např. zavedením intranetu výzkumného
oddělení byla v roce 2014 zvláštní péče věnována týmové spolupráci, komunikaci
a větší jednoduchosti i transparentnosti systému odměňování.

ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU

Publikační výsledky základního výzkumu
Hlavním ukazatelem výsledků ÚMV zůstává Hodnocení výsledků výzkumu a vý-
voje podle platné metodiky hodnocení výzkumu vytvořené Radou pro výzkum,
vývoj a inovace (RVVI). Předběžné výsledky u stěžejních kategorií za rok 2014
naznačují, že se výzkumné oddělení úspěšně adaptovalo na posílení aplikované-
ho výzkumu na požadavek intenzivnější grantové činnosti, a to s důrazem na ex-
celentní výsledky, které jsou podle metodiky hodnoceny nejvýše.
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Tabulka č. 1: Předběžné výsledky ÚMV při naplňování dlouhodobé koncepce
rozvoje ÚMV jako veřejné výzkumné instituce

Druh výsledku Počet výsledků

Stať v impaktovaném časopisu 8

Stať v recenzovaném časopisu 11

Monografie 5

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace 4

Souhrnná výzkumná zpráva 10

Poznámka: Tabulka nezahrnuje další výsledky externích spolupracovníků a spolu-
pracovnic.

Konkrétně bylo v rámci výzkumných aktivit ÚMV v roce 2014 publikováno 8 člán-
ků v impaktovaných časopisech databáze Web of Science, včetně těch nejprestiž-
nějších, v jednom z nich dokonce opakovaně:

• Alternatives: Global, Local, Political
• Cooperation and Conflict
• Evaluation and Program Planning
• International and Comparative Law Quarterly
• International Relations
• Journal of Common Market Studies
• Journal of Language and Politics
Dále vyšlo 11 článků v recenzovaných časopisech, v jednom z nich opakovaně:
• Central European Journal of International and Security Studies
• Czech Yearbook of Public and Private International Law
• Jurisprudence
• Perspectives
• Politics and Religion Journal
• Právník
• Studia Territorialia
• Trestněprávní revue
• Vojenské rozhledy
• Zeitschrift Osteuropa
Výzkumní pracovníci a pracovnice byli také jedinými autory dvou knih v pre-

stižních zahraničních nakladatelstvích:
• Ashgate
• Palgrave
Dále členové výzkumného oddělení vydali tři monografie v domácích akade-

mických nakladatelstvích Aleš Čeněk, Karolinum a Nakladatelství ÚMV. Vý-
zkumní pracovníci a pracovnice také vytvořili několik desítek kapitol, opět včetně
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těch publikovaných v nejprestižnějších nakladatelstvích. Všechny výsledky jsou
uvedeny v příloze Aktivity výzkumných pracovníků a pracovnic Ústavu mezinárod-
ních vztahů v roce 2014, v částech nazvaných Odborná publikační činnost – výsled-
ky hodnocené RVVI.

Počet citovaných titulů členů a členek výzkumného oddělení k 31. 12. 2014
v databázi Web of Science činil 209 a celkový počet citací 379, čímž ÚMV vyso-
ce překračuje standardy obvyklé v českém výzkumu mezinárodních vztahů. Celko-
vý počet jeho citací v širší databázi Google Scholar činil dokonce 1977.

Publikační výsledky aplikovaného a smluvního výzkumu
Pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR výzkumní pracovníci a pracovnice vypra-
covali 4 výzkumné zprávy, které jsou výsledky níže uvedených projektů Techno-
logické agentury ČR a obsahují utajované skutečnosti. Dále vypracovali 10 sou-
hrnných výzkumných zpráv jako výsledků smluvního výzkumu, z toho 3 pro Mi-
nisterstvo zahraničních věcí ČR, 6 pro Mezinárodní visegrádský fond a 1 pro Za-
stoupení Evropské komise v ČR. I tyto výsledky aplikovaného výzkumu jsou uve-
deny v příloze Aktivity výzkumných pracovníků a pracovnic Ústavu mezinárodních
vztahů v roce 2014, v částech nazvaných Odborná publikační činnost – výsledky
hodnocené RVVI.

Kromě publikačních výsledků hodnocených RVVI publikoval ÚMV 9 policy pa-
perů. Během roku 2014 byl také pro rok 2015 připraven nový formát IIR Discussi-
on Paper/Discussion Paper ÚMV.

Vnitřní hodnocení výzkumu
Na konci roku 2014 bylo provedeno vnitřní hodnocení výzkumných pracovníků
a pracovnic dle krátkodobých (ročních) kritérií, která se soustředí na kvantifika-
ci odborné činnosti. Pro tento rok poprvé platila transparentní, předem kvantifiko-
vatelná kritéria založená na hodnocení RVVI, doplněná vlastním hodnocením v ob-
lastech, jež RVVI nepokrývá.

Dlouhodobá kritéria (tříletá) hodnotí to, jak jednotliví výzkumní pracovníci
zvyšují svou kvalifikaci a celkovou odbornou úroveň a jakým způsobem plní své
úkoly vzhledem k uskutečňování výzkumného záměru ÚMV. Splnění dlouhodo-
bých kritérií spočívá ve splnění alespoň dvou ze tří níže uvedených úkolů nebo
v alespoň dvojnásobném splnění kteréhokoli z těchto úkolů: článek v zahraničním
impaktovaném časopise; odborná monografie vydaná u prestižního zahraničního
nakladatelství (kdy je pracovník hlavní či jediný autor); zvýšení vědecké či vědec-
ko-pedagogické kvalifikace, tj. dosažení hodnosti Ph.D., docentury nebo profesury.
Na konci roku 2014 prošel dlouhodobým hodnocením jeden výzkumný pracovník,
který splnil obě dlouhodobá kritéria. Na základě doporučení Komise pro pracovní
záležitosti ÚMV rozhodl ředitel ÚMV o prodloužení pracovního poměru.

Na základě dotazníkového průzkumu byl pro rok 2015 také připraven nový, jed-
nodušší a transparentnější systém výpočtu tarifní mzdy, který bere v potaz plnění
dlouhodobých kritérií a výši vědecké či vědecko-pedagogické kvalifikace.
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PODPORA A KAPACITY VÝZKUMU

Posílení personálních kapacit výzkumného oddělení a sítě externích
spolupracovnic a spolupracovníků
V roce 2014 proběhlo otevřené výběrové řízení zaměřené na oblast mezinárodní
bezpečnosti. V jeho rámci se k výzkumnému týmu ÚMV na podzim 2014 připojil
juniorní výzkumný pracovník Jan Daniel se zaměřením na teorie globálního bez-
pečnostního vládnutí, Blízký východ a severní Afriku (Libanon, Sýrie, Alžírsko, Sa-
hel), ozbrojené nestátní aktéry v mezinárodní politice, mezinárodní politickou so-
ciologii a kritické a poststrukturalistické přístupy. Tým zaměřený na mezinárodní
bezpečnost doplnili na konci roku 2014 dva noví seniorní výzkumní pracovníci.
Michal Šimečka se zaměřuje na společnou zahraniční a bezpečnostní politiku EU,
evropskou politiku sousedství, zahraniční politiku nových členských zemí EU
a teorie demokracie a demokratizace. Dalším členem týmu se stal Benjamin Tal-
lis, který se zaměřuje na evropskou bezpečnost, konceptualizaci hranic, kritickou
geopolitiku a politickou geografii, středoevropskou politiku a fenomén postkomu-
nismu a transitologii.

V polovině roku byl vzhledem k vynikajícím publikačním výsledkům mimo vý-
běrové řízení přijat na pozici juniorního výzkumného pracovníka interní doktorand
ÚMV Lukáš Tichý, který se zaměřuje především na energetickou bezpečnost. Na
konci roku bylo také zahájeno výběrové řízení zaměřené na evropská studia ja-
ko další oblast, v níž je třeba posílit výzkumné kapacity ÚMV.

V roce 2014 se dále rozvíjela síť externích spolupracovníků a spolupracov-
nic, kterých bylo ke konci roku 25. Externí spolupracovníci a spolupracovnice se
zapojují do výzkumné činnosti ÚMV, a to zejména do velkých mezinárodních i do-
mácích výzkumných konsorcií. Zejména juniorním externím spolupracovníkům
a spolupracovnicím ÚMV nabízí zpětnou vazbu, konzultace a poradenství k publi-
kačním strategiím a služby knihovny.

Koncepce výzkumných center a založení centra evropské bezpečnosti
Vzhledem k potřebě koncentrace výzkumu byla během roku 2014 vypracována
a schválena obecná koncepce výzkumných center. Na podzim bylo založeno první
z nich, Centrum evropské bezpečnosti, které se opírá o činnost nových výzkum-
ných pracovníků. Během krátké činnosti centra, dočasně koordinovaného Micha-
lem Šimečkou a představeného na mezinárodní konferenci Prague Agenda, byl vy-
pracován nový formát publikace typu policy brief s názvem European Security
Spotlight.

Projektový management a podpora výzkumu
I v roce 2014 pokračovalo posilování kapacit projektového výzkumu. Projekto-
vá manažerka nově spravuje databázi projektů a znalostní bázi za účelem větší
úspěšnosti v projektových soutěžích. Zároveň byl spuštěn na nové technologické
bázi intranet výzkumného oddělení umožňující také vzdálenou týmovou spoluprá-
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ci v reálném čase. Došlo k optimalizaci užití IS/IT a k elektronizaci některých
agend. Samotné výsledky výzkumu jsou také lépe šířeny jak prostřednictvím no-
vých internetových stránek, tak i sociálními sítěmi a video kanály.

Týmová spolupráce a strategické plánování
V létě 2014 proběhl rozsáhlý dotazníkový výzkum spokojenosti výzkumných pra-
covníků a pracovnic, ke kterému se také konala diskuse na již druhém výjezdním
zasedání v září 2014 a na jehož základě byla provedena řada opatření včetně další-
ho zlepšení komunikace. V rámci pravidelných měsíčních porad výzkumného od-
dělení probíhaly i nadále diskuse nad pracovními verzemi textů výzkumníků a vý-
zkumnic jako součást podpory publikací v nejkvalitnějších mezinárodních časopi-
sech a vydavatelstvích.

PROJEKTY ZÁKLADNÍHO VÝZKUMU

Projekty Grantové agentury České republiky
V roce 2014 probíhaly v ÚMV dva projekty financované z programu standardních
grantů Grantové agentury ČR a dva granty postdoktorské. Do druhého roku
vstoupil projekt zabývající se tématem bezpečnosti, nazvaný Globální prohibiční
režimy: Rozvoj teorie a empirická analýza. Mezinárodní tým pod vedením Ondře-
je Ditrycha v něm provádí rozsáhlou komparativní analýzu „prohibičních režimů“
neumožňující určité jednání v globální politice, které jsou sdruženy do tří katego-
rií: konvenčních zbraní, nekonvenčních zbraní a třetí skupiny zahrnující kyberne-
tickou bezpečnost, obchod s narkotiky a vzácnými přírodninami. Cílem projektu je
vedle empirické analýzy i vytvoření nového teoretického rámce pro analýzu prohi-
bičních režimů, který čerpá z tří generací studia mezinárodních režimů. V loňském
roce byly provedeny případové studie jednotlivých režimů na základě první verze
teoretického rámce obsahující komparativní kritéria prvního řádu. Zároveň probí-
haly přípravné práce na online databázi globálních prohibičních režimů. V roce
2014 započal též další standardní projekt financovaný GA ČR Česká zahraniční
politika a „post-západní“ globální řád, v jehož rámci se sedm výzkumných pra-
covníků/pracovnic ÚMV věnuje výzkumu české zahraniční politiky. Hlavním řeši-
telem je Michal Kořan. Výzkumný tým z ÚMV se zabýval rozpracováním koncep-
tů a kategorií pro analýzu zahraniční politiky vzhledem k vývoji v globálním a re-
gionálním řádu. Pokračovala práce na analýze české zahraniční politiky a probíha-
ly rešerše literatury k souvisejícím tématům, sběr dat a zahraniční cesty za těmito
účely. Mimo to byl nastartován projekt Dokumentového centra české zahraniční po-
litiky, jenž shromažďuje primární data k výzkumu v této oblasti. Dílčí výsledky by-
ly publikovány v každoroční analýze české zahraniční politiky vydávané ÚMV –
Československá zahraniční politika v roce 2013. Analýza ÚMV. Zároveň probíhaly
dva postdoktorské projekty, z nichž jeden tříletý byl zahájen v roce 2012 a jeden
dvouletý v roce 2013. Oba tyto projekty byly v roce 2014 úspěšně zakončeny. První
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z těchto projektů se nazýval Česká politika v EU ve světle teorie rolí a jeho řešite-
lem byl Vít Beneš. Cílem projektu byla empirická analýza postoje Česka k EU op-
tikou teoretického a konceptuálního rámce teorie rolí. Druhým postdoktorským
projektem byl Význam humanitární intervence a odpovědnosti za ochranu – pří-
pad Libye a Sýrie, řešený Šárkou Kolmašovou (Moravcovou). V druhém roce řeše-
ní byly pomocí navržených metod zodpovězeny hlavní výzkumné otázky týkající se
případů Libye a Sýrie. Obě krize byly porovnány s ohledem na přístup mezinárod-
ního společenství a na základě debat souvisejících s možností ozbrojeného zásahu
bylo dosaženo obecnějších závěrů o významu, možnostech a limitech užití síly
v rámci koncepce Odpovědnosti za ochranu. O výsledcích výzkumu se diskutovalo
s předními odborníky na problematiku v New Yorku a Londýně. Na základě zpětné
vazby byla provedena revize a zapracování připomínek. Následně byly sepsány fi-
nální verze všech výstupů projektu, tedy dva odborné články a monografie. Texty
byly nabídnuty odborným časopisům, resp. nakladatelstvím, a nyní jsou ve fázi po-
souzení.

Ukončení projektu RESAREAS – Síť spolupráce při výzkumu mimo-
evropských oblastí
Rozsáhlý dvouletý projekt byl zakončen v lednu 2014 závěrečnou mezinárodní
konferencí Beyond the North/South and East/West Divides: Understanding Global
Inequalities and Diversity na MZV ČR. Výsledky projektu jsou mimo jiné i tři mo-
nografie.

PROJEKTY APLIKOVANÉHO VÝZKUMU

Projekty Technologické agentury ČR pro Ministerstvo zahraničních
věcí ČR
V roce 2014 byl úspěšně řešen jeden dvouletý projekt v rámci programu OMEGA
Technologické agentury ČR, jehož hlavním řešitelem byl Rudolf Fürst. Projekt se
nazývá Čína ve východní části Evropy: Česká strategie sebeprosazení. Výstupem
byla výzkumná zpráva s utajovaným obsahem: Význam a koherence iniciativy ČLR
+ 16 postkomunistických zemí (tedy dokument MZV ČR v kategorii Vyhrazené –
V). Zpráva se zabývá regionálním sdružením Čína + 16 postkomunistických zemí
a hodnotí jeho fungování pro potřeby politiky ČR. V roce 2015 bude následovat dal-
ší výzkumná zpráva: Koncept vytváření české image v Číně.

Dále byla úspěšně ukončena implementace tří projektů TA ČR BETA. Prvním
z nich byl projekt řešený ve spolupráci s Orientálním ústavem AV ČR Komplexní
strategie ČR vůči regionu MENA. Cílem projektu bylo poskytnout analýzu něko-
lika vybraných témat (mj. transformace islámských hnutí v kontextu blízkovýchod-
ních revolucí, jižní Středomoří v kontextu evropské dluhové krize, klíčové procesy
ve východním Středomoří: syrský konflikt a izraelsko-palestinský konflikt, bezpeč-
nostní aspekty politik EU), která projektový tým považuje za klíčová pro vývoj ob-
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lasti jižního a východního Středomoří v období let 2013– 2020. Dále jednoletý pro-
jekt koordinovaný Tomášem Profantem s názvem Analýza možností a způsobů
uplatnění transformační zkušenosti ČR v bilaterální i multilaterální rozvojové
spolupráci, který identifikoval jak obecnější faktory úspěšnosti přenosu transfor-
mační zkušenosti, tak konkrétní oblasti, v nichž je česká rozvojová spolupráce
úspěšná. Třetím ukončeným projektem byl projekt Miroslava Nožiny Zhodnocení
efektivity české podpory opozici a disentu v Barmě, Bělorusku, na Kubě a v Pod-
něstří. Řešitel zpracoval strategickou analýzu efektivity dosavadní podpory opozič-
ních sil v jednotlivých zemích ze strany ČR, vyhodnotil příklady dobré praxe a na-
vrhnul opatření, jež posílí efektivitu ve vztahu k dlouhodobějším cílům transfor-
mační politiky ČR.

Pokračoval také projekt TA ČR BETA Scénáře vývoje mezinárodního bezpeč-
nostního prostředí, který je víceletým scenáristickým projektem ÚMV. Tým pod
vedením Ondřeje Ditrycha sestavuje scenáristické narativy vztažené k regionálně
definovaným sektorům mezinárodního bezpečnostního prostředí, jež budou vtěleny
celkem do tří výzkumných zpráv pro potřeby MZV ČR. V roce 2014 byla dokon-
čena první zpráva obsahující scénáře a plastické metascénáře mezinárodního bez-
pečnostního prostředí ve střednědobém výhledu (2020). Scenáristický projekt vzni-
ká ve spolupráci s MZV ČR a k první výzkumné zprávě se uskutečnil v prostorách
MZV ČR na konci roku i kulatý stůl. Zpráva byla následně částečně odtajněna
a zveřejněna. Je dostupná na internetových stránkách ÚMV.

Projekty visegrádské spolupráce
V roce 2014 se ÚMV zapojil do projektu sítě středoevropských (visegrádských) vý-
zkumných institucí a think-tanků Think Visegrad. V rámci této platformy, která se
hned v prvním roce své existence dostala do popředí prestižního seznamu Global
Go To Think Tank Index mezi nejlepší světové sítě think-tanků, byl ÚMV spolu-
zodpovědný za koordinaci českého členství. Dále byla z ÚMV řízena jedna dlou-
hodobá analýza, týkající se vztahů zemí V4 a Německa. ÚMV se také podílel na
všech zadaných krátkodobých analýzách zabývajících se aktuálními událostmi, jež
se dotýkají zemí V4. V rámci projektu ÚMV hostil výzkumného pracovníka z Bos-
ny a Hercegoviny, který zde studoval vztahy své země k Visegrádu. Rovněž organi-
zoval návštěvu tří zaměstnanců americké administrativy, kteří se zabývají zeměmi
V4. Současně byl realizován projekt IVF – CEPA Fellows Exchange Program, a to
z titulu smlouvy mezi centrálou IVF a ÚMV. Realizátory projektu byli Michal Ko-
řan, Barbora Fialová a Vladimír Bartovic.

Pokračoval projekt pod vedením Michala Kořana Visegrad Group in the Post-
Lisbon EU: Getting Closer to Move Further, jehož cílem bylo prozkoumat mož-
nosti a hranice spolupráce V4 ve čtyřech specifických oblastech po uzavření Lisa-
bonské smlouvy: v řízení EU, ekonomice, klimatu a energií a v zahraničních vzta-
zích. Diskuse o možných hranicích a dalších možnostech probíhala na akademické
půdě, diplomatickém a politickém fóru a následně v širší veřejnosti. Náplň projek-
tu tvořily tři hlavní aktivity: 1) výzkum a analýza, 2) rozšíření výsledků a podpora
k širší diskusi, 3) networking. Projekt zakončila a zhodnotila především závěrečná
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konference „The Visegrad Group in the Post-Lisbon EU: Getting Closer to Move
Further“, konaná 30. 4. 2014 v Praze.

Vít Beneš se zapojil do projektu Time for the Third Step. The V4+ and the Eu-
rozone Accession, v jehož rámci byl 14. 3. 2014 v ÚMV zorganizován workshop
„Eurozone and the Banking Union“. Workshopu se zúčastnili zástupci spolupra-
cujících think-tanků z ČR, Polska, Slovenska, Maďarska, Rumunska a Bulharska,
stejně tak zástupci českých institucí státní správy a médií. Za ÚMV zpracoval To-
máš Profant ve spolupráci s polským think-tankem PISM policy paper Potential
for Cooperation: Polish and Czech Standpoints on the Banking Union (PISM Po-
licy Paper no. 16 [99]). 30. října proběhl další workshop projektu, tentokrát v Bu-
dapešti.

Rudolf Fürst byl členem řešitelského týmu Chines’e Financial Assistance in
the Visegrad Countries: Myth or Reality? koordinovaný Institute of World Econo-
mics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences.
Projekt vedla Ágnes Szunomár. Řešitel se zúčastnil dvou workshopů a přispěl rov-
něž do knihy Chinese Investments and Economic Engagement in Visegrad Countri-
es: Myth or Reality?

Jan Blažek se podílel na projektu Western Education – A Tool for Europeani-
zation of Ukraine vedený think-tankem Ukrainian Institute of Public Policy, který
se zaměřoval na otázku, zda držitelé titulů ze západních univerzit byli a jsou nosi-
teli změny ve smyslu směřování postkomunistických společností k větší liberaliza-
ci a evropeizaci. Ústav mezinárodních vztahů poskytl – spolu s partnery z ostatních
visegrádských zemí – komparační rámec z pohledu vlastního postrevolučního vý-
voje.

Česko-polská/Polsko-česká analytická platforma
Středoevropskou dimenzi projektové spolupráce ještě doplňuje zapojení ÚMV do
Česko-polské/Polsko-české analytické platformy. V rámci programu Česko-pol-
ského fóra byl řešen projekt pod vedením Michala Kořana Bezpečnost, obrana
a zbrojařský průmysl – spolupráce mezi Českou republikou a Polskem: Potenci-
ál, limity a regionální aspekty. Cílem projektu bylo analyzovat a navrhnout mož-
nosti česko-polské spolupráce v bezpečnostní, obranné a zbrojní oblasti. Jde o ob-
last, která se v posledních zhruba dvou až třech letech těší zvýšenému politickému,
diplomatickému, analytickému i obchodnímu zájmu. Ovšem reálných výsledků je
nadále velmi málo, neboť navzdory politické a diplomatické podpoře, konkrétní
spolupráce naráží na značné obtíže a překážky. Řešení projektu tedy spočívalo
v analýze těchto omezení, slabých stránek a případných nevýhod této spolupráce
a v analýze příležitostí a výhod a silných stránek případné spolupráce a na tomto
základě byly připraveny možné scénáře budoucího vývoje, včetně doporučení, jak
nejlépe realizace těchto scénářů dosáhnout. Závěry a doporučení výzkumu byly nej-
prve konfrontovány v rámci uzavřeného semináře (červen 2014) v expertní, diplo-
matické a obchodní/průmyslové komunitě na polské ambasádě v Praze, po zapra-
cování připomínek byla část prezentována zainteresované veřejnosti v průběhnu
Mezinárodního sympozia „Česká zahraniční politika“ (listopad 2014). V rámci
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zmíněného sympozia proběhlo i uzavřené setkání, na něž byli pozváni zástupci čes-
kého a polského ministerstva zahraničních věcí, ministerstva obrany, ministerstva
průmyslu a obchodu, zainteresovaní političtí činitelé a zároveň i vybraní experti na
tuto problematiku. Veřejné závěry budou rovněž prezentovány ve formě odborné
monografie mezi širší odbornou veřejností.

Smluvní výzkum
V roce 2014 byly odborníky řešeny i projekty, které spadají do kategorie smluvní-
ho výzkumu. Zadány byly na základě veřejných soutěží, výběrových řízení či pří-
mo. Konkrétně se jednalo o tři projekty zadané MZV ČR, a to odborem veřejné di-
plomacie: K většímu souladu lidskoprávní politiky, rozvojové spolupráce a huma-
nitární pomoci české zahraniční politiky (odpovědný řešitel Ondřej Horký-Hlu-
cháň), Instituce EU: Prohlubování integrace eurozóny a diferencovaná integrace
(odpovědný řešitel Vít Beneš), Bezpečnostní, politické a ekonomické dopady ukra-
jinské krize na ČR (odpovědný řešitel Petr Kratochvíl).

Z veřejné soutěže vyhlášené Evropskou unií – Zastoupení Evropské komise
v ČR vzešlo zadání s předmětem výzkumu definovaným již v titulu projektu: 10 let
členství ČR v EU – Důsledky a přínosy pro Českou republiku a její obyvatele –
Lot 3 Společná zahraniční a bezpečnostní politika (odpovědný řešitel Petr Krato-
chvíl).
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II. PARTNEŘI A KONFERENCE

V České republice se ÚMV snaží působit jako zastřešující platforma pro diskuse
o výzkumu mezinárodních vztahů a zahraniční politiky a tomu odpovídá i struktu-
ra partnerské spolupráce a veřejných aktivit. Spolupráce s institucemi české státní
správy se jako v minulosti odvíjela zejména se zřizovatelem ÚMV – Minister-
stvem zahraničních věcí ČR, a to především s Odborem politického plánování (dří-
ve Kancelář strategií, analýz a projektového řízení). Spolupráce mimo oblast vý-
zkumu a analýz přinesla výsledky mj. v podobě pokračování série kulatých dis-
kusních stolů o zahraniční politice mezi představiteli politických stran a rezortů,
zapojení do přípravy národní diskuse o budoucnosti ČR v Evropské unii (Národní
konvent) či při přípravě tradičního Mezinárodního sympozia „Česká zahraniční
politika“. Z hlediska mezinárodní spolupráce ÚMV působí v hlavních evropských
i mezinárodních sítích, sdružujících na institucionální či individuální úrovni vý-
zkum mezinárodních vztahů a evropských studií (CEEISA, ISA, TEPSA, ECPR,
EPIN, EADI). V roce 2014 pokračovala spolupráce v rámci sítě Think Visegrad,
který si v indexu Global Go To Thing Tank Index vydobyl přední postavení v ka-
tegorii „sítě think-tanků“. Nadále pokračuje prestižní spolupráce s pařížským CE-
RI (Sciences Po), s nímž ÚMV každoročně pořádá pravidelné semináře a konfe-
rence (v Paříži a v Praze).

Dále se rozvíjela i partnerství s českými akademickými pracovišti. Je nezbytné
zmínit institucionální partnerství s Metropolitní univerzitou Praha. V roce 2014
nadále probíhal společný doktorský program MUP a Ústavu mezinárodních vztahů,
který do prvního ročníku přivítal čtyři nové studenty.

Posílena byla i spolupráce s dalšími pracovišti, jako jsou Vysoká škola ekono-
mická v Praze či Univerzita Karlova v Praze, které mj. pomáhají ÚMV propagovat
jeho aktivity mezi svými studenty a pracovníky. Institut politologických studií Uni-
verzity Karlovy je pak, podobně jako Metropolitní univerzita Praha, již tradičním
partnerem Pražské Agendy, každoroční mezinárodní konference věnující se jader-
nému odzbrojení a nešíření jaderných zbraní.

Pražská Agenda a Mezinárodní sympozium „Česká zahraniční politika“ před-
stavují dvě největší mezinárodní konference, které Ústav každoročně pořádá. Tyto
dvě události jsou však jen zlomkem konferenční činnosti. Celkem bylo v roce 2014
uspořádáno 47 konferencí a seminářů, z nichž řada navazovala na projekty započa-
té již v předchozích letech (kromě výše zmíněných např. pravidelná konference
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s CERI-Sciences Po a CEFRES či konference ve spolupráci s visegrádskými part-
nery, jakými jsou např. polský PISM či slovenská SFPA).

Obzvláště potěšující je spolupráce s řadou předních světových odborníků,
z nichž někteří se k nám opakovaně vracejí. Mezi mezinárodně uznávanými bada-
teli, kteří se v roce 2014 účastnili konferencí a seminářů ÚMV, byli např. Rick Fawn
(School of International Relations, University of St Andrews, UK), Rose Gottemo-
eller (Under Secretary of State for Arms Control and International Security, US De-
partment of State), Ernst Hillebrand (Head of the Department for International Po-
licy Analysis, Friedrich-Ebert-Stiftung, Berlin), Karl A. Lamers (Deputy Chairman
of the Defence Committee of the German Bundestag, Vice-President of the NATO
Parliamentary Assembly), Christian Lequesne (CERI-Sciences Po), Attila Melegh
(Central Statistical Office, Budapest and Institute of Sociology and Social Policy,
Corvinus University) či T. V. Paul (James McGill Professor of International Relati-
ons, Department of Political Science, McGill University).

PARTNERSKÁ SPOLUPRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE
A V ZAHRANIČÍ

Partneři ÚMV v České republice
V roce 2014 Ústav mezinárodních vztahů dále prohloubil partnerskou spolupráci se
svým zřizovatelem, Ministerstvem zahraničních věcí ČR. MZV bylo zastoupeno
v nejdůležitějších orgánech ÚMV (v Radě působil první náměstek ministra zahra-
ničních věcí Jiří Schneider a posléze Petr Drulák, v Dozorčí radě působil ředitel
KSAP Jiří Kuděla, resp. ředitel Odboru politického plánování David Král). Byla
zintenzivněna komunikace a spolupráce s dalšími složkami MZV, včetně nově
vzniklé Sekce analytické a komunikační. Podařilo se také pokračovat ve spoluprá-
ci s Úřadem vlády ČR (kromě účasti na akcích ÚMV šlo např. o účast na pravidel-
ných diskusních stolech k české zahraniční politice) a s Ministerstvem obrany ČR,
např. při přípravách veřejných akcí věnovaných regionální obranné a bezpečnostní
spolupráci. Při spolupráci s Úřadem vlády ČR je patrně nejvýznamnějším počinem
participace na projektu Národního konventu, tedy široké platformě pro odbornou
diskusi k českému působení v EU. Pokračovala také ad hoc spolupráce a komuni-
kace s oběma komorami Parlamentu České republiky. Důležitým partnerem z hle-
diska podpory výzkumu zůstává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

V roce 2014 ÚMV tak jako v minulých letech spolupracoval s institucemi
think-tankového typu, jako je Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, Aso-
ciace pro mezinárodní otázky a Evropské hodnoty. S institutem Europeum byla
spolupráce zintenzivněna mj. díky spolupráci na platformě Think Visegrad. Uni-
verzitními či vysokoškolskými partnery byly především Metropolitní univerzita
Praha, Karlova univerzita v Praze, Masarykova univerzita v Brně, Univerzita
v Hradci Králové, Palackého univerzita v Olomouci či Vysoká škola ekonomická
v Praze. Důležitá byla i spolupráce s nadacemi, jako jsou Heinrich-Böll-Stiftung,
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Friedrich-Ebert-Stiftung a Konrad-Adenauer-Stiftung. Partnery pořádaných akcí
byla též řada velvyslanectví (např. Velvyslanectví Francouzské republiky v ČR,
Velvyslanectví Spojených států amerických v ČR, Velvyslanectví Polské republi-
ky v ČR, Velvyslanectví Korejské republiky v ČR, Velvyslanectví Slovinské repu-
bliky v ČR, Velvyslanectví Slovenské republiky v ČR, Velvyslanectví Spolkové re-
publiky Německo v ČR).

Partneři ÚMV v zahraničí
Rozšíření a prohloubení spolupráce se zahraničními partnery je jednou z priorit
nového vedení ÚMV a pro tento účel byla přijata i nová koncepce „internaciona-
lizace“ ÚMV. V roce 2014 se naplňování této strategie zaměřilo na podávání spo-
lečných mezinárodních návrhů na grantové projekty (Norské fondy a Horizont
2020).

Tematicky pokrývaly zahraniční kontakty nejvíce oblasti evropské integrace,
mezinárodní bezpečnosti, teritoriálních studií a mezinárodní rozvojové spolupráce.
Šlo o partnery mezi institucemi Evropské unie (zapojení do poradních orgánů Ev-
ropské komise, konzultace pro Evropský parlament), ale také o řadu vědeckých vý-
zkumných ústavů v jednotlivých členských zemích. Evropským vazbám tradičně
vévodí Německo, Francie, Velká Británie a Polsko. Rok 2014 byl již druhým rokem
fungování středoevropské platformy Think Visegrad, která se hned po prvním roce
fungování zařadila ve světovém žebříčku Global Go To Think Tank mezi přední
think-tankové sítě. Think Visegrad sdružuje na permanentní bázi osm předních pra-
covišť z oblasti mezinárodních vztahů a zahraniční politiky ČR, Maďarska, Polska
a Slovenska a v roce 2014 bylo jeho působení rozšířeno i o zprostředkování krát-
kodobých pobytů ve střední Evropě pro diplomaty a státní úředníky z Ukrajiny,
Gruzie a Spojených států amerických. V transatlantické vazbě pokračovala projek-
tová i konzultační spolupráce s prestižním washingtonským think-tankem Center
for European Analysis (CEPA) a s Foreign Policy Research Institute (FPRI, Phila-
delphia). Významným posunem v internacionalizaci ÚMV bylo zahájení systému
pravidelného přijímání zahraničních „fellows“ v rámci dvou visegrádských projek-
tů, zaměřených na mezinárodní výměnu a mobilitu expertů. V roce 2014 na ÚMV
působili hostující výzkumníci z Gruzie a z Polska, jeden výzkumný pracovník
ÚMV působil ve varšavském Centru pro východní studia. Pro ÚMV zůstává klíčo-
vým zapojení do profesních organizací (Central and Eastern European Internatio-
nal Studies Association – v CEEISA je ÚMV zastoupen ve výkonných orgánech,
Trans European Policy Studies Association, v jejímž rámci měl ÚMV příležitost
prezentovat doporučení pro lotyšské předsednictví Radě EU v prosinci v Rize, či
European Consortium for Political Research a jeho Standing Group on Internatio-
nal Relations). Důležitým krokem k rozvoji v mezinárodní spolupráci je transfor-
mace a rozšíření ediční rady časopisu Perspectives, která v závěru roku byla zásad-
ně posílena a zahrnuje výrazné osobnosti sociálních věd z celé Evropy.
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Účast na společných projektech
• CENAA, Centre for European and North Atlantic Affairs, Bratislava, Slovensko
• Center for International Relations, Varšava, Polsko
• CERI-Sciences Po, Paříž, Francie
• ETNC, European Think Tank Network on China
• EUISS, European Union Institute for Security Studies, Paříž, Francie
• Faculty of Law, University of Cambridge, Velká Británie
• Faculty of Law, VU Amsterdam, Nizozemsko
• Hartford Seminary, Connecticut, USA
• Heidelberg University, Heidelberg, Německo
• HIIA, Hungarian Institute of International Affairs, Budapešť, Maďarsko
• Hungarian Academy of Sciences, Budapešť, Maďarsko
• Institute of Russian, East European & Central Asian Studies, Chinese Academy of

Social Sciences, Peking, Čína
• Institute of World Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Buda-

pešť, Maďarsko
• IVF, International Visegrad Fund, Bratislava, Slovensko
• Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Ham-

burg, Německo
• OSW, Centre for Eastern Studies, Varšava, Polsko
• Oxford University, Oxford, Velká Británie.
• Project on Democratic Transition, Foreign Policy Research Institute, Philadelphia,

USA
• PISM, Polish Institute of International Affairs, Varšava, Polsko
• SFPA, Slovak Foreign Policy Association, Bratislava, Slovensko
• SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute, Stockholm, Švédsko
• SWP, Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlín, Německo
• TEPSA, Trans European Policy Studies Association, Brusel, Belgie

Společné publikace
• Central European Policy Institute, Bratislava, Slovensko
• Hungarian Academy of Sciences, Budapešť, Maďarsko
• Institute of World Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Buda-

pešť, Maďarsko
• Nadácia Pontis, Bratislava, Slovensko
• OSW, Centre for Eastern Studies, Varšava, Polsko
• Project on Democratic Transition, Foreign Policy Research Institute, Philadelphia,

USA
• Slovak Foreign Policy Association, Bratislava, Slovensko
• The Polish Institute of International Affairs, Varšava, Polsko
• Universität Trier, Německo



22

Účast na konferencích
• Budapest Business School, Budapešť, Maďarsko
• Central Europen University, Budapešť, Maďarsko
• CERI-Sciences Po, Paříž, Francie
• City University of Hong Kong, Čína
• Česko-německá komise historiků, Regensburg a Mnichov, Německo
• EADI – European Association of Development Research and Training Institutes
• ECPR, Glasgow, Velká Británie
• ETNC, European Think Tank Network on China, Brusel, Belgie
• Europäische Akademie, Sankelmark, Německo
• Evropská komise pro demokracii prostřednictvím práva, Rada Evropy
• Faculty of Law, University of Verona, Verona, Itálie
• Faculty of Law, Tartu University, Tartu, Estonsko
• Heidelberg University, Heidelberg, Německo
• Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, Frankfurt nad Mohanem,

Německo
• Hungarian Academy of Sciences, Budapešť, Maďarsko
• Institut für Europäische Politik, Berlín, Německo
• Institute of Russian, East European & Central Asian Studies, Chinese Academy of

Social Science, Peking, Čína
• Konrad Adenauer Stiftung, Drážďany, Německo
• Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Ham-

burg, Německo
• Nadácia Pontis, Bratislava, Slovensko
• Project on Democratic Transition, Foreign Policy Research Institute, Philadelphia,

USA

KONFERENČNÍ ČINNOST A PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ
V ROCE 2014

Stáže
I v roce 2014 trval vysoký zájem o pozice stážistů, celkem šlo o 230 přihlášek,
z nichž bylo přijato 60 nejlepších. Nově rozšířený program Erasmus plus, který ny-
ní zajišťuje studentům stipendium i při absolvování stáže v zahraničí (včetně její-
ho uznání do studia), však zapříčinil znatelnou změnu ve skladbě žadatelů. Výraz-
ně se navýšil počet zahraničních uchazečů, a to včetně studentů ze Slovenské re-
publiky. Mezi přijatými pak byli kromě Čechů a Češek zástupci 13 dalších zemí.
Nadále pokračovalo rozdělení stážistů do skupin „vědecký asistent“, „nezávislý
výzkumník“ a „PR asistent/asistent sociálních médií“, přičemž největší zájem byl
tradičně o pozici vědeckého asistenta, která je přístupná i mladším a méně zkuše-
ným vysokoškolským studentům. Zatímco náplň práce vědeckých asistentů zůsta-
la převážně nezměněna, PR asistenti se více zapojili i do přípravy grafických pod-
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kladů a také se plně rozeběhl projekt tweetování z konferencí. PR práci si vy-
zkoušeli i vědečtí asistenti, a to při pokračující propagaci ÚMV na školách či při
prvním „Dni otevřených dveří ÚMV“. Stejně jako v předchozích letech se stážis-
té zapojovali do různých činností napříč odděleními ÚMV a byli přínosem pro je-
ho aktivity.

Konferenční činnost
Ústav mezinárodních vztahů zaznamenal i v roce 2014 již tradičně vysoký zájem
o pořádané konference, semináře, prezentace či diskusní setkání. ÚMV spoluorga-
nizoval či organizoval 47 akcí, které navštívilo 2145 účastníků.

Mezi nejvýznamnější mezinárodní konference patřila konference „The Prague
Agenda 2014“, která se konala již čtvrtým rokem (4.–5. 12. 2014) a účastnili se jí
přední světoví odborníci v oblasti jaderných zbraní a odzbrojování. Konal se také
již šestý ročník unikátní akce zaměřené na českou zahraniční politiku – „6. Mezi-
národní sympozium ,Česká zahraniční politika‘“ (19.–20. 11. 2015). Ve spolupráci
s Velvyslanectvím Polské republiky proběhl mezinárodní seminář „Central Europe
15 Years After the NATO Enlargement: Security Challenges, Perspectives and Per-
ceptions“ (7. 3. 2014), který byl pořádán u příležitosti 15, resp. 10 let od vstupu ze-
mí „Visegrádské čtyřky“ do NATO.

Z dalších významných akcí je nutno zmínit konferenci „Popular or Populist De-
mocracy in Central Europe?“ (27. 2. 2014), jež byla pořádána s podporou Frie-
drich-Ebert-Stiftung, konferenci „The Visegrad Group in the Post-Lisbon EU: Get-
ting Closer to Move Further“ (30. 4. 2014), která byla realizována s podporou
Mezinárodního visegrádského fondu a týkala se 10. výročí členství zemí V4 v EU,
nebo konferenci „Russia in Motion: Ambitions, Capabilities, and the Search for
Identity“ (10. 6. 2014), jež proběhla za účasti vlivných ruských expertů. S podpo-
rou nadace Konrad-Adenauer-Stiftung v ČR se konala mezinárodní konference
„Germany and the V4. The Ukraine Crisis and Regional Defence Cooperation“
(19. 11. 2014), zaměřená na německou spolupráci se státy V4, tematicky značně
ovlivněná děním na Ukrajině. Ve spolupráci s Heinrich-Böll-Stiftung byla pořádá-
na konference „The Impact of the Crisis in Ukraine on the Future of Arms Con-
trol“ (3. 12. 2014). V rámci projektu RESAREAS (Síť spolupráce při výzkumu mi-
moevropských oblastí) se konala závěrečná mezinárodní konference „Beyond the
North/South and East/West Divides: Understanding Global Inequalities and Di-
versity“ (14. 1. 2014). Ve spolupráci s Velvyslanectvím Korejské republiky v ČR
proběhl seminář „Anti-Corruption Strategy and Experience of the Republic of Ko-
rea“ (6. 3. 2014) a i v roce 2014 pokračovala expertní diskusní setkání zástupců
politických stran se zástupci Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ústavu meziná-
rodních vztahů.

V zahraničí spolupořádal ÚMV tradičně francouzsko-českou expertní konferen-
ci „Ten Years After: An Assessment of the 2004 Enlargement of the European Uni-
on“ (15. 5. 2014, Paříž) s partnerskou institucí CERI-Sciences-Po, Paříž a Fran-
couzským ústavem pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES), věnující se
zhodnocení deseti let evropského vývoje od rozšiřování EU v roce 2004.
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Zcela nově organizoval ÚMV den otevřených dveří (8. 10. 2014) pro širokou ve-
řejnost, při kterém měli návštěvníci možnost debatovat s výzkumnými pracovníky
nebo si prohlédnout knihovnu.

Fundraising
Konference a semináře pořádané ÚMV byly finančně podporovány z různých zdro-
jů. Konference „Beyond the North/South and East/West Divides: Understanding
Global Inequalities and Diversity“ (14. 1. 2014) byla v rámci projektu RESAREAS
financována z prostředků Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.
Díky Mezinárodnímu visegrádskému fondu proběhla konference „The Visegrad
Group in the Post-Lisbon EU: Getting Closer to Move Further“ (30. 4. 2014).
Z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR byly podpořeny konference „The
Prague Agenda 2014“ (4.–5. 12. 2014) a „Russia in Motion Ambitions, Capabiliti-
es, and the Search for Identity“ (10. 6. 2014). Banka ČSOB, a. s., již tradičně pod-
pořila publikaci Česká zahraniční politika v roce 2013. Analýza ÚMV a její pre-
zentaci. Další instituce, které se finančně podílely na organizaci konferencí, byly
Friedrich-Ebert-Stiftung, Praha; Evropská komise; Konrad-Adenauer-Stiftung
v ČR; Heinrich-Böll-Stiftung, Praha, nebo Institut politologických studií Univerzi-
ty Karlovy a projekty Think Visegrad a Česko-polské fórum.

Práce s veřejností
Webové stránky ÚMV dosahují pravidelně velké sledovanosti. Za rok 2014 navští-
vilo webové stránky celkem 62 250 uživatelů, kteří provedli 100 275 návštěv a zob-
razili 340 641 stránek. Průměrná doba jedné návštěvy trvala 2 minuty a 30 sekund.

Více než polovina všech uživatelů navštívila webové stránky z vyhledávačů
(Google, Seznam), avšak přímá návštěvnost činila 25,2 %, což dokazuje, že webo-
vé stránky ÚMV mají již síť svých pravidelných uživatelů. Až 11 % uživatelů za-
jistily sociální sítě (90 % z nich připadlo na Facebook). Většina uživatelů přicháze-
la na web z České republiky (78 %), mezi městy byla nejvýše Praha (48 %).

Ústav mezinárodních vztahů se jako jedna z mála českých institucí intenzivně
věnuje moderním trendům v oblasti sociálních médií a online komunikace. Spek-
trum aktivně využívaných kanálů je široké a zahrnuje sítě a nástroje Facebook,
Twitter, Youtube a Storify.

Na konci roku 2014 dosáhl hlavní kanál Facebooku ÚMV přibližně 3500 fa-
noušků (nárůst o více než 1000 fanoušků oproti roku 2013). Strategií ÚMV navíc
je využívat pouze organické nárůsty (nikoli placenou reklamu), a tak jde opravdu
o nezkreslené množství fanoušků, z nichž asi 85 % aktivně sleduje kanál ÚMV na
Facebooku. Největší aktivitu za celý rok zaznamenal příspěvek upozorňující na člá-
nek Důležité mapy a fakta o Iráku (16. 6. 2014) na blogu Marka Čejky, který popi-
suje konflikt v Iráku pomocí map.

Ústav mezinárodních vztahů vlastní rovněž dva profily na Twitteru pro český
a anglický jazyk. Český profil na konci roku 2014 sledovalo přibližně 600 uživate-
lů, u anglického šlo o 450 osob. Hlavním využitím těchto účtů je však live-twee-
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ting, který jako jedna z mála českých institucí v čím dál širší míře využíváme, a pro-
to je možné sledovat naše akce a konference i v případě, že se jich zájemci nemo-
hou zúčastnit.

Ústav mezinárodních vztahů dále používá Youtube kanál, aby mohl zajistit ma-
ximální přístupnost svého výzkumu a jeho výsledků. Na Youtube jsou uložena
i krátká populární videa („best of“ výběry z proběhlých akcí) a nový formát „pěti-
minutovek“ (krátkých populárně-naučných videí). Ke konci roku 2014 kanál You-
tube zaznamenal již 27 500 zhlédnutí (nárůst o 13 500 oproti roku 2013), čímž se
stal ve svém oboru skoro nejsledovanější institucí. Nejsledovanějším videem byl
záznam diskuse s izraelským spisovatelem Miko Peledem: „Beyond Zionism, Ho-
pe for Freedom & Democracy in Palestine/Israel“ (12. 2. 2014).

V roce 2014 začal ÚMV využívat nový nástroj pro správu sociálních médií –
Storify, a to především pro velké konference, aby mohl na jednom místě archivovat
důležité tweety z projevů hostů společně s videi a fotografiemi – vše přehledně na
jednom místě.

Akce pořádané či spolupořádané Ústavem mezinárodních vztahů

Česká zahraniční politika

12. 2. 2014 – Česká a slovenská zahraniční politika – výzkum, výsledky a mož-
nosti spolupráce

Workshop na témata česko-slovenské vztahy a zahraniční politika – výzkum, vý-
sledky a možnosti spolupráce, ústavně-právní a institucionální aspekty formování za-
hraniční politiky SR nebo institucionální aspekty formování zahraniční politiky ČR.

Garantující výzkumný pracovník: Michal Kořan.
Spolupracující instituce: Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka Fakulty

mezinárodních vztahů VŠE v Praze, Ústav politických vied SAV v Bratislavě, Slo-
venský institut v Praze, pod záštitou velvyslance Slovenské republiky v ČR Petra
Weisse.

Počet účastníků: 40.
Místo konání: Vysoká škola ekonomická, nám. W. Churchilla, Praha.

28. 2. 2014 – Ukrajina
Další ze série setkání zástupců politických stran se zástupci MZV ČR a Ústavu

mezinárodních vztahů, kde se diskutovalo o otázkách týkajících se vývoje na Ukra-
jině, co lze očekávat do budoucna a jaká by měla být strategie ČR v případě ukra-
jinské krize.

Garantující výzkumný pracovník: Ondřej Horký-Hlucháň.
Počet účastníků: 16.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.
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24. 3. 2014 – Příprava zákona o zahraniční službě
Experti politických stran se při tomto setkání věnovali tématu zákona o zahra-

niční službě (ZZS). Zákon se vedle základních principů, na nichž by měla být za-
hraniční služba ČR založena, věnuje „mezerám“ v současné zákonné úpravě jejího
postavení a činnosti a možnostem jejich „zaplnění“ služebním zákonem na jedné
straně a ZZS na straně druhé. Při setkání se pro srovnání experti věnovali i záko-
nům o zahraniční službě vybraných evropských zemí a USA a relevantním pasážím
zákona o vojácích z povolání.

Garantující výzkumný pracovník: Ondřej Horký-Hlucháň.
Počet účastníků: 11.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

1. 9. 2014 – Česká zahraniční politika v roce 2013. Analýza ÚMV
Prezentace každoroční, v roce 2014 již sedmé analýzy české zahraniční politiky

vydávané Ústavem mezinárodních vztahů, knihy Česká zahraniční politika v roce
2013. Analýza ÚMV. Toto vydání bylo rozšířeno o několik dalších analytických ka-
tegorií a poprvé zahrnulo statistickou a přehledovou část, zpracovanou MZV. Díky
prohloubené spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR navíc došlo k nahra-
zení pravidelně vydávané Zprávy o zahraniční politice ČR novým výstupem, který
zachová statistickou rovinu „zprávy“, ale rovněž se nevyhýbá rovině hodnotící
a analytické. Na prezentaci publikace vystoupila většina autorů.

Garantující výzkumný pracovník: Michal Kořan.
Spolupracující instituce: Ministerstvo zahraničních věcí ČR.
Počet účastníků: 90.
Místo konání: Zrcadlový sál Černínského paláce (MZV ČR).

10. 10. 2014 – Koncepční uchopení české zahraniční politiky
Cílem dalšího uzavřeného kulatého stolu bylo jednání a navázání spolupráce

a dialogu mezi přítomnými zástupci politických stran a rezortů v otázce kultivace
zahraničněpolitického prostoru ČR. Prodiskutována byla aktuální inventura české
zahraniční politiky, kterou vede Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

Garantující výzkumný pracovník: Michal Kořan.
Počet účastníků: 11.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

19.–20. 11. 2014 – 6. Mezinárodní sympozium „Česká zahraniční politika“
Již šestý ročník nejrozsáhlejší akce věnované české zahraniční politice. Na sympo-
ziu každoročně vystupují představitelé domácí politické elity i přední zástupci čes-
ké i zahraniční diplomacie. Jedním z cílů akce je umožnit výměnu názorů mezi po-
litickou a akademickou elitou a otevřít diskusi i zástupcům širší veřejnosti. Plenár-
ní zasedání zahájil ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek. Pozvání k diskusi
na téma „Odkaz roku 1989 pro současnou a budoucí zahraniční politiku“ přijali Petr
Drulák, první náměstek ministra zahraničních věcí, Petr Fiala, předseda ODS, Ivan
Gabal, poslanec za KDU-ČSL, a Jiří Zlatuška, poslanec za ANO. V panelu na téma
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„25 let svobodné zahraniční politiky: Poučení z minulosti“ vystoupili prominentní
aktéři a vrcholní zahraničněpolitičtí představitelé – Jan Kavan, bývalý ministr za-
hraničních věcí, Karel Kovanda, mnohonásobný velvyslanec ČR, a Alexandr Vond-
ra, bývalý ministr zahraničních věcí a obrany. Zahraniční pohled na českou zahra-
niční politiku představil profesor Rick Fawn (School of International Relations,
University of St. Andrews). V následujícím panelu se Konrad Szymański, bývalý
člen Evropského parlamentu, spolu s dalšími řečníky věnoval česko-polskému po-
hledu na hodnoty a zahraniční politiku. S velkým zájmem se setkal i panel zaměře-
ný na Čínu a nové příležitosti a výzvy, které představuje pro českou zahraniční po-
litiku.

Díky vytvoření této platformy, kde již od počátku dochází ke splynutí několika
odlišných názorových proudů, se stalo sympozium jednou z nejvyhledávanějších
akcí, což dokládá početná účast nejen domácích, ale i zahraničních odborníků
a hostů z řad veřejné, ale i soukromé sféry.

Garantující výzkumný pracovník: Michal Kořan.
Počet účastníků: 144.
Místo konání: Orientální salonek a Velký sál Černínského paláce (MZV ČR).

Bilaterální vztahy

23. 5. 2014 – Spolupráce s Německem v oblasti obrany a vojenského průmyslu
Uzavřené setkání zástupců Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ministerstva ob-

rany ČR a Ústavu mezinárodních vztahů k otázkám spolupráce s Německem v ob-
lasti obrany a vojenského průmyslu.

Garantující výzkumný pracovník: Vladimír Handl.
Počet účastníků: 16.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

25. 6. 2014 – Setkání Česko-polské analytické platformy
Uzavřené expertní setkání za účasti expertů z českých ministerstev, českých

i polských think-tanků a polských diplomatů. Témata jednání: kompatibilita po-
stojů politických sfér, pozice jednotlivých ministerstev na obou stranách, posto-
je armád, odvětví průmyslu, kompatibilita obrany a kompatibilita struktury ob-
rany.

Spolupracující instituce: Velvyslanectví Polské republiky v České republice.
Garantující výzkumný pracovník: Michal Kořan.
Počet účastníků: 12.
Místo konání: Velvyslanectví Polské republiky v České republice, Valdštejnská

8, Praha 1.
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Evropská unie a regionální spolupráce

17. 1. 2014 – The European External Action Service (EEAS) and Member Sta-
tes Diplomacies: The Limits of Vertical Coordination

Přednáška Christiana Lequesna, profesora politologie na univerzitě Sciences Po
a výzkumného pracovníka CERI v Paříži. Jako diskutant vystoupil i Vojtěch Bel-
ling, státní tajemník pro evropské záležitosti při Úřadu vlády ČR.

Garantující výzkumný pracovník: Petr Kratochvíl.
Spolupracující instituce: Centre français de recherche en sciences sociales (CE-

FRES), Praha.
Počet účastníků: 55.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

24. 1. 2014 – Dopady prosincové Rady EU k Společné bezpečnostní a obranné
politice EU

Již pátým rokem pokračovala na ÚMV série expertních diskusí zástupců poli-
tických stran se zástupci Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ústavu mezinárod-
ních vztahů o tématech české zahraniční politiky. Na prvním takovém setkání roku
2014 byli vzhledem k tématu přítomni i zástupci Ministerstva obrany ČR. Hlavní-
mi diskusními tématy byly zvýšení efektivity, viditelnosti a dopadu CSDP, pro-
hloubení rozvoje schopností (vojenských i civilních) a posílení evropského obran-
ného trhu.

Garantující výzkumný pracovník: Michal Kořan.
Počet účastníků: 16.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

27. 2. 2014 – Popular or Populist Democracy in Central Europe?
Mezinárodní konference za účasti řady odborníků z visegrádských zemí a Ně-

mecka, věnovaná tématům „Central European populism in a comparative view“
a „European integration as a source or a solution of populism?“.

Garantující výzkumný pracovník: Vladimír Handl.
Spolupracující instituce: Friedrich-Ebert-Stiftung, Praha.
Počet účastníků: 125.
Místo konání: Velký sál Černínského paláce (MZV ČR).

14. 3. 2014 – Eurozone and the Banking Union
Expertní workshop, na němž byla odborníky z Bulharska, Polska, Rumunska,

nebo také z České národní banky probírána témata „Disentangling sovereign and
banking crises“, „Banking union and the future of Eurozone integration“ nebo „Do-
ing business inside and outside the banking union“.

Spolupracující instituce: Budapest Business School, Centre for Liberal Strategi-
es, Bulharsko, Expert Forum (EFOR), Rumunsko, Institute for Economic and So-
cial Reforms (INEKO) Slovenská republika, PISM, Polsko, a Visegrádský fond.

Garantující výzkumný pracovník: Vít Beneš.
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Počet účastníků: 35.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

23. 4. 2014 – The Europeanization of Environmental Policy in the New Europe
– Beyond Conditionality

Prezentace stejnojmenné knihy Matse Brauna, vydané britským nakladatelstvím
Ashgate, s diskusí.

Garantující výzkumný pracovník: Mats Braun.
Počet účastníků: 23.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

24. 4. 2014 – Promoting Participatory Democracy in Bosnia and Herzegovina:
A Reassessment of the Czech and the European Experience

Mezinárodní panelová diskuse, jejímž cílem bylo představit, hodnotit a vzá-
jemně se učit ze zkušeností dárců a realizátorů evropských a bilaterálních projek-
tů. Diskutovalo se zejména o nástroji předvstupní pomoci (NPP), tranzitní politice
a rozvojové spolupráci české vlády. Z vystupujících je možné zmínit např. Henka
Vissera, projektového manažera z Evropské komise, Generálního ředitelství pro
rozšíření.

Garantující výzkumný pracovník: Ondřej Horký-Hlucháň.
Spolupracující instituce: Directorate General for Enlargement of the European

Commission.
Počet účastníků: 40.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

24. 4. 2014 – Will Britain leave the European Union?
Přednáška Grahama Averyho, University of Oxford; Senior Adviser at the Euro-

pean Policy Centre, Brussels; Honorary Director General of the European Com-
mission, s následnou diskusí.

Garantující výzkumný pracovník: Mats Braun.
Počet účastníků: 38.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

30. 4. 2014 – The Visegrad Group in the Post-Lisbon EU: Getting Closer to
Move Further

Mezinárodní konference, jejímž cílem bylo shrnout závěry dvou a půlročního
projektu, který byl realizován s podporou Mezinárodního visegrádského fondu. Té-
mata konference se týkala 10. výročí členství zemí V4 v EU. Diskutovalo se o vzá-
jemných zkušenostech, budoucnosti EU a vnějším prostředí EU a v závěrečném pa-
nelu vystupující zhodnotili příspěvek ČR ke společné zahraniční a bezpečnostní po-
litice EU.

Spolupracující instituce: Polish Institute of International Affairs (PISM), Hun-
garian Institute of International Affairs (HIIA), Slovak Foreign Policy Association
(SFPA).
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Garantující výzkumný pracovník: Michal Kořan.
Počet účastníků: 75.
Místo konání: Zrcadlový sál Černínského paláce (MZV ČR).

15. 5. 2014 – Ten Years After: An Assessment of the 2004 Enlargement of the
European Union

Tradiční francouzsko-česká expertní konference, věnující se tento rok zhodno-
cení deseti let evropského vývoje od rozšiřování EU v roce 2004. Hlavními tématy
byly společenské vnímání východního rozšíření, transformační síla EU a nové člen-
ské státy a proměna EU po rozšíření.

Garantující výzkumný pracovník: Petr Kratochvíl.
Spolupracující instituce: CERI-Sciences Po, Paříž, Francouzský ústav pro vý-

zkum ve společenských vědách (Centre français de recherche en sciences sociales
– CEFRES).

Počet účastníků: 75.
Místo konání: CERI, rue Jacob, Paříž, Francie.

21. 10. 2014 – What Should the New European Commission Do About the Wes-
tern Balkans?

Česká republika patřila k hlavním zastáncům procesu rozšiřování v oblasti zá-
padního Balkánu. Veřejná podpora rozšíření se však výrazně snižuje jak v ČR, tak
i celé EU. Nově zvolený předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker prohlásil,
že v příštích pěti letech žádné další rozšíření neproběhne. Může se stát, že evropská
veřejnost by mohla blokovat rozšíření o země západního Balkánu mnohem déle než
„jen“ pět let? Cílem akce bylo prezentovat dva policy papery Tomáše Dopity a Ane-
se Makula, zabývající se touto problematikou, a vyvolat veřejnou diskusi.

Garantující výzkumný pracovník: Tomáš Dopita.
Počet účastníků: 30
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

19. 11. 2014 – The V4 and Germany: Potentials and Limits for Future Regio-
nal Cooperation

Seminář, na kterém vystoupili odborníci ze Slovenska, Polska, Maďarska a ČR:
Vladimír Bilčík, Slovak Foreign Policy Association, Bratislava, Konrad Popławski,
Centre for Eastern Studies (OSW), Warsaw, András Hettyey, National University of
Public Service, Budapest, a Vladimír Handl, Ústav mezinárodních vztahů. Diskusi
doplnil Marco Overhaus, Deputy Head of the Research Divison „The Americas“
(a.i.), Stiftung Wissensschaft und Politik, Berlin.

Seminář byl podpořen v rámci projektu „Think Visegrad – V4 Think Tank Plat-
form“.

Garantující výzkumný pracovník: Michal Kořan.
Spolupracující instituce: Think Visegrad, Ministerstvo zahraničních věcí ČR.
Počet účastníků: 48.
Místo konání: Zrcadlový sál Černínského paláce (MZV ČR).
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4. 12. 2014 – Prohlubování integrace eurozóny a diferencovaná integrace
Kulatý stůl na téma instituce EU, který je součástí nové diskusní platformy Národ-

ní konvent o Evropské unii. Jednání se zaměřilo na debatu o českých prioritách ve vzta-
hu k institucionálnímu uspořádání ve stále více diferencované evropské integraci.

Garantující výzkumný pracovník: Vít Beneš.
Spolupracující instituce: Úřad vlády ČR, Ministerstvo zahraničních věcí ČR.
Počet účastníků: 50.
Místo konání: Zrcadlový sál Černínského paláce (MZV ČR).

15. 12. 2014 – Evropská unie jako aktér v mezinárodních vztazích
V rámci interního grantu MUP č. MVES/3/2013 se uskutečnil kulatý stůl a jak ná-

zev napovídá, hlavním tématem byla otázka vnějších vztahů EU vůči vybraným stá-
tům na pozadí konceptu aktérství, který všichni čtyři přednášející přímo či nepřímo
využili ve svých příspěvcích. První prezentace Jana Sádla z MPO se věnovala téma-
tu „Energetické politiky EU vůči Rusku“. Podobně druhá prezentace Lukáše Tichého
z ÚMV a Nikity Odintsova z FSV UK nazvaná „EU jako aktér v energetických vzta-
zích s Íránem: limity a možnosti spolupráce“ se zaměřila na energetickou politiku EU
vůči Íránu. Naopak zbývající dvě prezentace se věnovaly neenergetickým vztahům
EU. Zatímco příspěvek Stanislava Myšičky z FF UHK, nazvaný „Vztahy mezi EU
a ČLR“, byl věnován především obchodním aspektům čínsko-unijní interakce, pří-
spěvek „Zahraniční a bezpečnostní politika EU vůči subsaharské Africe“ od Jana Pro-
uzy z FF UHK se zaměřil na problematiku bezpečnosti ve vztazích mezi EU a země-
mi subsaharské Afriky. Po přednesení příspěvků následovala diskuse.

Garantující výzkumný pracovník: Lukáš Tichý.
Spolupracující instituce: Metropolitní univerzita Praha.
Počet účastníků: 14.
Místo konání: Metropolitní univerzita Praha.

Bezpečnostní problematika

7. 3. 2014 – Central Europe 15 Years After the NATO Enlargement: Security
Challenges, Perspectives and Perceptions

Mezinárodní seminář, který byl pořádán u příležitosti 15, resp. 10 let od vstupu
zemí „Visegrádské čtyřky” do NATO a který byl zaměřen na otázky bezpečnostní
politiky v regionu střední Evropy. Zúčastnili se jej mj. Andrzej Olechowski, býva-
lý polský ministr zahraničních věcí a financí, Alexandr Vondra, bývalý ministr za-
hraničních věcí a obrany ČR a ředitel Centra transatlantických vztahů vysoké ško-
ly Cevro Institut, nebo Marcin Zaborowski, ředitel Polského ústavu pro mezinárod-
ní otázky (PISM).

Spolupracující instituce: Velvyslanectví Polské republiky v České republice.
Garantující výzkumný pracovník: Michal Kořan.
Počet účastníků: 65.
Místo konání: Velvyslanectví Polské republiky v České republice, Valdštejnská

8, Praha 1.
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19. 3. 2014 – Scénáře mezinárodního bezpečnostního prostředí
Uzavřený workshop projektu TA ČR.
Garantující výzkumný pracovník: Ondřej Ditrych.
Počet účastníků: 12.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

14. 4. 2014 – USA a Ruská federace, komparace z pohledu bezpečnostní a stra-
tegické kultury

Prezentace stejnojmenné knihy J. Eichlera a L. Tichého, vydané nakladatelstvím
ÚMV, s diskusí. Hostem autorů byl brig. gen. Zdeněk Jakůbek, náčelník Vojenské
kanceláře prezidenta republiky.

Garantující výzkumný pracovník: Jan Eichler.
Počet účastníků: 42.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

25. 8. 2014 – Aktuální bezpečnostní výzvy v transatlantickém prostoru: Kula-
tý stůl s Francois Heisbourgem

Seminář, jehož hlavním hostem byl Francois Heisbourg z International Insti-
tute for Strategic Studies, Londýn, který rovněž přednesl úvodní slovo, se týkal
současných bezpečnostních výzev v transatlantickém prostoru. Hlavním tématem
diskuse byla probíhající krize na Ukrajině a reakce NATO a EU. Zároveň se dis-
kutující dotkli vedle rizik spojených se situací na „východě“ i potenciálních hro-
zeb přicházejících z jižního směru, zejména s ohledem na působení radikálních
uskupení v širokém oblouku sahajícím od Nigérie přes severní Afriku až na Blíz-
ký východ.

Garantující výzkumný pracovník: Ondřej Ditrych.
Počet účastníků: 14.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

23. 9. 2014 – Euro-středomořský prostor v porevolučním období
Veřejná debata s Ethar El-Katatney, seniorní producentkou v Al Jazeera Media

Network a oceněnou novinářkou, o činnosti televize al-Džazíra a o tom, jakým
problémům čelí redaktoři tohoto nejpopulárnějšího satelitního kanálu na Blízkém
východě. Promítalo se i několik krátkých filmových dokumentů týkajících se
především porevoluční situace v Egyptě. Diskuse byla zaměřena na činnost Mus-
limského bratrstva po svržení prezidenta Mursího, mocenské a hospodářské zá-
jmy představitelů Nejvyšší vojenské rady SCAF, charakter a činnost nevládních
organizací a občanské společnosti, reakce veřejnosti na převrat, porušování lid-
ských práv a demokratických práv v Egyptě v období vlády Mubáraka, Mursího
i Sisiho aj.

Garantující výzkumný pracovník: Jaroslav Bureš.
Počet účastníků: 20.
Místo konání: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1.
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12. 11. 2014 – Vnímání hrozeb v souvislosti s ukrajinským konfliktem
Interní setkání s prezentací Jakuba Groszkowského z varšavského Střediska vý-

chodních studií (OSW) na téma: „Jak se mění vnímání hrozeb ve státech V4 a je-
jich strategické myšlení v oblasti obranné politiky pod vlivem rusko-ukrajinské vál-
ky?“ Prezentace si kladla za cíl ukázat, jak mění anexe Krymu v březnu 2014 a ná-
sledný vojenský konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem vnímání hrozeb v zemích V4.
Autor zkoumal i to, jaký dopad mají tyto události na bezpečnostní a obranné poli-
tiky ve visegrádských státech.

Garantující výzkumný pracovník: Ondřej Horký-Hlucháň.
Spolupracující instituce: Think Visegrad.
Počet účastníků: 5.
Místo konání: malá zasedací místnost ÚMV.

19. 11. 2014 – Germany and the V4. The Ukraine Crisis and Regional Defence
Cooperation

Mezinárodní konference zaměřená na německou spolupráci se státy V4 byla z po-
chopitelných důvodů tematicky značně ovlivněná děním na Ukrajině. Diskutovalo
o tématech: „Germany and the V4: Comparing Approaches to the New Security Si-
tuation; Conclusions Regarding European Security and Defence“, „The Crisis in
Ukraine and the Defence Co-operation Between Germany and the V4“ a „Chances
for an Effective German-V4 Co-operation in Security and Defence Production“.
S hlavním projevem vystoupili Daniel Koštoval, státní tajemník Ministerstva obrany
ČR, a Karl A. Lamers, Deputy Chairman of the Defence Committee of the German
Bundestag, Vice-President of the NATO Parliamentary Assembly, Berlin.

Garantující výzkumný pracovník: Vladimír Handl.
Spolupracující instituce: Konrad-Adenauer-Stiftung v ČR, Ministerstvo zahra-

ničních věcí ČR.
Počet účastníků: 138.
Místo konání: Velký sál Černínského paláce (MZV ČR).

19. 11. 2014 – The Czech-Polish Cooperation in Defence, Security and Milita-
ry Areas

Seminář pořádaný v rámci ročního projektu Česko-polské/Polsko-české analy-
tické platformy za účasti polských odborníků: Jakub Groszkowski, Senior Fellow,
Central European Department, Centre for Eastern Studies (OSW), Tomasz Szat-
kowski, President, National Centre for Strategic Studies, Marcin Terlikowski, Head
of the European Security and Defence Economics project, Polish Institute of Inter-
national Affairs.

Seminář byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci
projektu „Česko-polského fóra“.

Garantující výzkumný pracovník: Michal Kořan.
Spolupracující instituce: Česko-polské fórum, Ministerstvo zahraničních věcí ČR.
Počet účastníků: 52.
Místo konání: Zrcadlový sál Černínského paláce (MZV ČR).
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21. 11. 2014 – Vojenské mise ČR v zahraničí
Cílem tohoto uzavřeného kulatého stolu bylo projednat se zástupci politických

stran, rezortů, Úřadu vlády ČR a Kanceláře prezidenta republiky proces schvalová-
ní vojenských misí do zahraničí s českou účastí, včetně nákladů na tyto mise v per-
spektivě členství ČR v NATO.

Garantující výzkumný pracovník: Michal Kořan.
Počet účastníků: 9.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

3. 12. 2014 – The Impact of the Crisis in Ukraine on the Future of Arms Con-
trol

Mezinárodní konference se zabývala aktuální otázkou, jak vážně bude krize na
Ukrajině podkopávat cestu k méně militarizovanému světu a jak může být situace
zachráněna, aby došlo k pokroku v kontrole jak nekonvenčního, tak konvenčního
zbrojení a aby pokročilo úsilí v oblasti odzbrojení. Na konferenci vystoupil mj.
i Steven Pifer, Director of the Brookings Arms Control Initiative, s hlavním pří-
spěvkem „The Ukraine Crisis, West-Russia Relations and Arms Control“. Svým za-
měřením konference výborně doplnila sérii akcí pod hlavičkou Pražské Agendy,
které odstartovaly hned druhý den.

Garantující výzkumný pracovník: Ondřej Ditrych.
Spolupracující instituce: Heinrich-Böll-Stiftung, Praha.
Počet účastníků: 62.
Místo konání: Zrcadlový sál Černínského paláce (MZV ČR).

4. 12. 2014 – Global Nuclear Disarmament: Normative and Critical Approa-
ches

Mezinárodní akademická konference, která je součástí již čtvrtého ročníku ak-
cí „The Prague Agenda“, se konala za účasti americké náměstkyně ministra zahra-
ničních věcí pro kontrolu zbrojení a mezinárodní bezpečnost Rose Gottemoeller.
Její již pravidelná účast potvrzuje významnou roli, kterou Praha představuje na
mapě jednání o odzbrojení. Konference se zúčastnili i další světoví experti, mj.
T. V. Paul, James McGill Professor of International Relations, Department of Po-
litical Science, McGill University, William Potter, Professor, Director of the James
Martin Center for Nonproliferation Studies, Monterey Institute of International
Studies, Bernd Kubbig, Project Director, Peace Research Institute Frankfurt, Ni-
kolai Sokov, Senior Fellow, Vienna Center for Disarmament and Non-proliferati-
on, Hui Zhang, Senior Research Associate, Project on Managing the Atom, Belfer
Center for Science and International Affairs, Nick Ritchie, Lecturer, Department
of Politics, University of York, Elbridge Colby, Robert M. Gates Fellow, Center for
a New American Security, nebo Tom Sauer, Associate Professor, University of An-
twerp.

Garantující výzkumný pracovník: Ondřej Ditrych.
Spolupracující instituce: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Fakulta sociálních

věd Univerzity Karlovy, Metropolitní univerzita Praha.
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Počet účastníků: 95.
Místo konání: Zrcadlový sál Černínského paláce (MZV ČR).

4. 12. 2014 – Multilateral Turn in Nuclear Disarmament? How to Engage
Other Nuclear-Armed States in Post-New START Cuts

Uzavřený mezinárodní expertní workshop proběhl v rámci akcí „The Prague
Agenda“. Přední světoví odborníci diskutovali o vývoji aktuálních témat, mj. o dů-
ležitosti zapojení Ruska do stávajících diskusí.

Garantující výzkumný pracovník: Ondřej Ditrych.
Spolupracující instituce: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Fakulta sociálních

věd Univerzity Karlovy, Metropolitní univerzita Praha.
Počet účastníků: 42.
Místo konání: Hudební salonek Černínského paláce (MZV ČR).

5. 12. 2014 – The Prague Agenda: Global and Regional Challenges
Již čtvrtý ročník mezinárodní konference, která byla zorganizována v návaznosti

na pražské události z let 2009 a 2010: Projev prezidenta USA Baracka Obamy o je-
ho vizi světa bez jaderných zbraní (duben 2009) a podpis nové dohody mezi USA
a Ruskem o snižování počtu strategických jaderných zbraní (duben 2010). Hlavní
aktuální událostí v oblasti odzbrojení a nešíření bude Hodnotící konference Smlou-
vy o nešíření jaderných zbraní na přelomu dubna a května roku 2015. Konference se
proto věnovala úvahám, jak myšlenky globálního odzbrojení revitalizovat, čím na-
plnit Hodnotící konferenci a jak přistoupit k některým regionálním aspektům jader-
ného odzbrojení. Významnými hosty konference z vládních a mezivládních struktur
byli vysoká představitelka OSN pro odzbrojení Angela Kane, výkonný tajemník Pří-
pravného výboru CTBTO Lassina Zerbo či hlavní poradce a speciální vyslanec Ev-
ropské služby vnější akce pro nešíření a odzbrojení Jacek Bylica.

Garantující výzkumný pracovník: Ondřej Ditrych.
Spolupracující instituce: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Fakulta sociálních

věd Univerzity Karlovy, Metropolitní univerzita Praha.
Počet účastníků: 93.
Místo konání: Velký sál Černínského paláce (MZV ČR).

Ostatní

14. 1. 2014 – Beyond the North/South and East/West Divides: Understanding
Global Inequalities and Diversity

Mezinárodní konference, pořádaná na závěr projektu RESAREAS (Síť spolu-
práce při výzkumu mimoevropských oblastí) realizovaného v rámci Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost financovaného z prostředků Ev-
ropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Hlavním hostem
byl Attila Melegh, Senior Advisor, Central Statistical Office, Budapest and an As-
sociate Professor, Institute of Sociology and Social Policy, Corvinus University,
Budapest.
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Garantující výzkumný pracovník: Ondřej Horký-Hlucháň.
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: 121.
Místo konání: Zrcadlový sál Černínského paláce (MZV ČR).

12. 2. 2014 – Beyond Zionism, Hope for Freedom & Democracy in Palesti-
ne/Israel

Přednáška Miko Peleda, izraelského spisovatele a mírového aktivisty, s násled-
nou diskusí. O tématu s ním diskutoval Tomáš Kraus, tajemník Federace židov-
ských obcí v ČR. Miko Peled je synem generála Mattiho Peleda, aktivního mj. ve
válce roku 1967, a vnukem Avrahama Katsnelsona, sionistického vůdce, který po-
depsal izraelskou deklaraci nezávislosti. Tragický palestinský sebevražedný atentát,
při němž Miko Peled přišelo neteř, ho však přiměl znovu se zamyslet nad izraelsko-
palestinskými dogmaty a objevit druhou pravdu, která se skrývá za Zdí. Dnes, ač je
i nadále učitelem karate, cestuje M. Peled po světě a přednáší o ideji jednotného stá-
tu Izrael, v němž by měli mít Izraelci a Palestinci stejná práva. Svůj koncept i svou
cestu od brance izraelské armády k bojovníkovi za palestinská práva popisuje ve
své knižní prvotině The General’s Son, jejíž představení bylo součástí Peledovy
přednášky.

Garantující výzkumný pracovník: Pavel Barša.
Počet účastníků: 57.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

6. 3. 2014 – Anti-Corruption Strategy and Experience of the Republic of Korea
Přednáška J. E. Moon Hayonga, velvyslance Korejské republiky v ČR, s ná-

slednou diskusí.
Spolupracující instituce: Velvyslanectví Korejské republiky v ČR.
Garantující výzkumný pracovník: Michal Kořan.
Počet účastníků: 36.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

18. 3. 2014 – Islám versus modernizace? Náboženství, sekularismus a rozvoj
v Turecku. Pohled Turguta Özala

Prezentace stejnojmenné knihy Erika Siegla, vydané nakladatelstvím ÚMV,
s následnou diskusí. Hostem autora byl Petr Kučera z Ústavu Blízkého východu
a Afriky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Publikace představila neprávem
opomíjeného tureckého politika, který se zasadil o turecké směřování do EU.

Garantující výzkumný pracovník: Vít Beneš.
Počet účastníků: 44.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.
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24. 3. 2014 – Arabský poloostrov na vlnách povstání: Mezi islamismem, poli-
tickou ekonomií a vztahy se Západem

Diskuse s odborníky z Orientálního ústavu (Ondřejem Beránkem a Janem Čuří-
kem) a Ústavu mezinárodních vztahů (Ondřejem Ditrychem) o aktuálním dění
v porevolučním regionu.

Spolupracující instituce: Orientální ústav AV ČR.
Garantující výzkumný pracovník: Ondřej Ditrych.
Počet účastníků: 50.
Místo konání: AV ČR.

10. 6. 2014 – Russia in Motion Ambitions, Capabilities, and the Search for
Identity

Cílem konference bylo představit nezávislé názory ruských expertů a tímto pomo-
ci pochopit současnou situaci a aktuální trendy v ruské společnosti. Tématy odpoled-
ních seminářů byla média v Rusku a ekonomika Ruska – strukturální, kvantitativní a
kvalitativní výzvy a role Ruska ve světové ekonomice. Vystupujícími byli mj. Kon-
stantin von Eggert, bývalý šéfredaktor Radio Kommersant a BBC Russia, analytik Ni-
kolay Petrov, profesor na Higher School of Economics, a dříve též Carnegie Moscow
Center, nebo Natalia Zubarevich, profesorka na Moscow State University.

Garantující výzkumný pracovník: Petr Kratochvíl.
Spolupracující instituce: Ministerstvo zahraničních věcí ČR.
Počet účastníků: 95.
Místo konání: Zrcadlový sál Černínského paláce (MZV ČR).

20. 6. 2014 – Expertní seminář k občanské společnosti
Uzavřený expertní seminář s účastí MZV na témata/otázky: Občanská společ-

nost je obvykle pojímaná jako třetí sektor vedle státu a trhu, má byt nositelem de-
mokracie a občanských hodnot? Staví se do pozice svědomí společnosti. Jak moc
je toto pojetí relevantní? Jaké pojetí politiky implikuje? Kde jsou jeho slabiny? Ja-
ké jsou alternativy?

Garantující výzkumný pracovník: Pavel Barša.
Počet účastníků: 8.
Místo konání: malá zasedací místnost ÚMV.

30. 6. 2014 – Expertní seminář k pojmu politična
Uzavřený expertní seminář s účastí odborníků Ministerstva zahraničních věcí ČR.
Garantující výzkumný pracovník: Pavel Barša.
Počet účastníků: 8.
Místo konání: malá zasedací místnost ÚMV.

5. 9. 2014 – Expertní seminář k celistvým a participativním přístupům k lid-
ským právům, míru a globalizaci

Uzavřený expertní seminář s účastí MZV na témata/otázky: Jak v obecných po-
stojích i v konkrétních nástrojích české zahraniční politiky zohlednit participativní
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přístupy k místním komunitám i dalším aktérům v globálním světě a zkušenost čes-
kých organizací, které je prosazují? Jak vzhledem k mnohosti a nedělitelnosti růz-
ných práv zaujmout celistvý přístup k lidským právům, který bere v potaz i řešení
problémů globální bezpečnosti a ekonomiky?

Garantující výzkumný pracovník: Ondřej Horký-Hlucháň.
Počet účastníků: 8.
Místo konání: malá zasedací místnost ÚMV.

8. 10. 2014 – Den otevřených dveří
Ústav mezinárodních vztahů připravil odpoledne plné zajímavých debat s pra-

covníky ÚMV pro širokou veřejnost. Nechybělo představení knihovny s prohlídkou
a výstava knih k 100. výročí začátku 1. světové války.

Garantující pracovník: Linda Bergerová.
Počet účastníků: 26.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

8. 10. 2014 – China’s Comeback in Former Eastern Europe
Prezentace stejnojmenné knihy nakladatelství ÚMV za účasti editorů Rudolfa

Fürsta a Filipa Tesaře.
Garantující výzkumný pracovník: Rudolf Fürst.
Počet účastníků: 16.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

14. 10. 2014 – The Internal Balance of Power in Current Russia and the Op-
position s Chances to Reach Out to the Society

V rámci 18. ročníku konference Forum 2000 byla zorganizována veřejná před-
náška s následnou diskusí s ruským historikem a politologem profesorem Andre-
yem Zubovem.

Garantující výzkumný pracovník: Petr Kratochvíl.
Spolupracující instituce: Forum 2000.
Počet účastníků: 54.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

20. 10. 2014 – Česká republika, EU a region Blízkého východu
Přednášky vědeckých pracovníků ÚMV s diskusí pro jordánské diplomaty. Pro-

bírána byla různá témata Evropské unie, ČR a EU, střední Evropy i český pohled
na region Blízkého východu a problémy zde.

Garantující pracovník: Linda Bergerová.
Spolupracující instituce: Ministerstvo zahraničních věcí ČR.
Počet účastníků: 9.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.
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III. NAKLADATELSTVÍ

Nakladatelskou činnost (Nakladatelství ÚMV) je možno rozdělit do tří oblastí.
První, tou nejviditelnější, bylo zajišťování předtiskové přípravy dvou časopisů,

které vydává Ústav mezinárodních vztahů, a jejich distribuce. Čtvrtletník Meziná-
rodní vztahy a dvakrát ročně vydávaný časopis Perspectives. Review of Internatio-
nal Affairs si dále udržovaly vysokou obsahovou úroveň, za niž odpovídali jejich
šéfredaktoři. Nakladatelství se podílelo na formální podobě časopisů, kromě exter-
ních grafiků využívalo (v případě Mezinárodních vztahů) i externí redaktorku. Od
podzimu 2014 se začala připravovat transformace Perspectives na New Perspecti-
ves. Interdisciplinary Journal of Central & East European Politics and Internatio-
nal Relations, což se odrazí i ve změně vizuální podoby časopisu (obálka).

Druhou oblastí nakladatelské činnosti bylo vydávání knih (kromě předtiskové
přípravy a tisku jsme také zajišťovali jejich prodej). Pokračovali jsme ve snaze vy-
budovat malé, dynamické, čistě vědecké nakladatelství. Nejdůležitějším a nejná-
ročnějším titulem bylo již sedmé vydání ročenky o české zahraniční politice Česká
zahraniční politika v roce 2013. Analýza ÚMV, která byla poprvé rozšířena o cca
70 tiskových stran statistické a přehledové části (MZV ČR). Došlo tak konečně
k uskutečnění dlouhodobé představy o propojení statistické roviny (Zpráva o za-
hraniční politice ČR, MZV ČR) s rovinou hodnotící a analytickou (Česká zahra-
niční politika v roce…, ÚMV).

Rukopisy aspirující na vydání procházejí dvoukolovým schvalovacím řízením,
v němž desetičlenná Ediční rada nakladatelství ÚMV posuzuje nejprve návrhy na
recenzenty a poté recenzní posudky. V roce 2014 se ediční rada vyjádřila ve čtyřech
kolech k šesti položkám. Každá kniha musí být recenzována dvěma odborníky a ob-
sahovat anglické résumé a další náležitosti.

Třetí oblastí nakladatelské činnosti bylo zajišťování výroby drobných tisků, vá-
zání textů atd. a především poskytování konzultací, nejen redakčních (jazykových
atd.), ale i kalkulačních nebo technicko-výrobních.

V září 2014 byl jmenován interní doktorand ÚMV Jan Blažek do nově vytvoře-
né pracovní pozice asistenta nakladatelství ÚMV. Jeho úkolem je komunikace s po-
tenciálními autory a pomoc s administrativními a technickými úkoly spojenými
s předtiskovou přípravou knih.
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Část časopisů ÚMV byla přímo distribuována předplatitelům, dále je možno ča-
sopisy a knihy ÚMV zakoupit přes e-shop, v recepci ÚMV, v sítích prodejen Aca-
demia, v Karolinu, ve fakultních prodejnách atd.

Celkový počet vydaných knih a brožur: 3 (760 kusů)
Celkový počet vydaných časopisů: 6 (3300 kusů)
Celkový počet vydaných účelových tisků bez separátů a policy paperů: 2 (65 kusů)

1. ČASOPISY

V roce 2014 jsme vydali čtyři čísla čtvrtletníku Mezinárodní vztahy a dvě čísla Per-
spectives.

MEZINÁRODNÍ VZTAHY
Čtvrtletník Mezinárodní vztahy si v roce 2014 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 později publi-
kovány, činil v roce 2014 přibližně 45 % (z 44 rukopisů, které redakce v roce 2013
obdržela, jich bylo či bude publikováno přibližně 20). Vysoký podíl zamítnutých
rukopisů svědčí o přísných kritériích posuzování rukopisů a o kvalitě recenzního ří-
zení. Počet rukopisů, které v roce 2014 obdržela redakce časopisu, byl dostatečný,
i když poněkud nerovnoměrný. Časopis zůstává věrný své ambici zachovávat plu-
ralitu, pokud jde o témata, metodologii či teoretické přístupy. Podobně jako v mi-
nulých letech bylo jedno z čísel monotematické – k příležitosti 10. výročí vstupu
České republiky do EU jsme připravili číslo s názvem „Institucionální a právní
aspekty evropské integrace“ (MV 4/2014). Hostujícím editorem monotematického
čísla byl Tomáš Weiss. Toto monotematické číslo se setkalo s velkým zájmem kva-
litních přispěvatelů, což nebylo v minulosti pravidlem. Poprvé v historii monote-
matických čísel se jej redakce rozhodla představit na veřejné prezentaci, která byla
naplánována na leden 2015.

Časopis je i nadále zařazen do prestižní citační a bibliografické databáze SCO-
PUS společnosti Elsevier. V rámci hodnocení výsledků vědy a výzkumu vládní Ra-
dou pro vědu a výzkum jsou tak články v MV zařazeny do kategorie Jsc a jsou
ohodnoceny minimálně 10 body. Pokračovala spolupráce s plnotextovými databá-
zemi ProQuest, Ebsco a CEEOL.

V průběhu roku byl s pomocí stážistů doplněn on-line archiv časopisu o čísla z let
1992–2000. Webové stránky časopisu se přesunuly na novou doménu mv.iir.cz.

V roce 2014 úspěšně pokračovala spolupráce s externí jazykovou korektorkou
Danielou Iwashitou. Na pozici zástupce šéfredaktora působil do konce listopadu On-
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dřej Ditrych, který byl nahrazen Martinou Varkočkovou (doktorandka Metropolitní
univerzity Praha). Editorem recenzí byl v roce 2014 Tomáš Dopita. Redakční rada
zůstala v roce 2014 beze změn, sešla se celkem čtyřikrát a předsedá jí Jan Karlas.
Bližší informace o časopise jsou na jeho internetových stránkách http://mv.iir.cz/.

Poslední stránky časopisu byly využívány pro inzerci knižní produkce ÚMV, vý-
měnné reklamy či pro inzeráty Metropolitní univerzity Praha.

Šéfredaktor Mezinárodních vztahů: Vít Beneš
Zástupce/zástupkyně šéfredaktora Mezinárodních vztahů: Ondřej Ditrych/Marti-

na Varkočková
Editor recenzí Mezinárodních vztahů: Tomáš Dopita
Cena jednoho čísla byla 95 Kč, roční předplatné 285 Kč (respektive 18,92 €),

průměrný náklad 600 kusů, průměrný počet stran 104.

Články (výběrově):
– Írán: Tři modely pro analýzu jaderných motivací
– Odstrašení a jaderná strategie: Konceptuální analýza
– Spravedlivý důvod k válce z pohledu zakladatelů konfucianismu
– Jihoafrická republika: Nový dárce
– Analýza mnohostranných vyjednávání ve Světové obchodní organizaci
– Vládnutí nestátních ozbrojených aktérů v selhávajících státech: Případ Hizballáhu
– Poskytovatelé humanitární a rozvojové pomoci do Korejské lidově demokratické

republiky
– Environmentální spolupráce v konfliktních oblastech
– Organizovaným zločin a terorismus v postsovětském Čečensku
– Exekutivní vládnutí jako nový model politiky v Evropské unii? Krizová politika

EU a její dopady na politický systém
– Dobrí partneri robia dobré vzťahy: Vnímanie nových členských štátov EÚ
– Vymáhání pravidel v rozšířené, postlisabonské a postkrizové EU: Směrem ke vni-

trounijní kondicionalitě?
– Jmenovité hlasování v Evropském parlamentu
– Pronikání lidských práv do agendy Evropské unie
– Nepoložení předběžné otázky Soudnímu dvoru Evropské unie jako porušení prá-
va na spravedlivý proces

PERSPECTIVES
Během roku 2014 se časopis Perspectives. Review of International Affairs připra-
voval na zásadní změny, které budou probíhat od začátku roku 2015. Jedná se mj.
o modifikaci názvu časopisu, obsahové změny, změnu edičního týmu a nový vizu-
ální styl časopisu. Proto již od posledního čísla roku 2014 na přípravě časopisu spo-
lupracoval se šéfredaktorem Matsem Braunem i Benjamin Tallis, budoucí šéfre-
daktor časopisu, a také Tomáš Profant a Jan Daniel. Všechny tyto změny směřují
k jasnějšímu zakotvení časopisu v regionálním kontextu a k větší otevřenosti vůči
příspěvkům z jiných disciplín. V roce 2014 časopis vycházel podle dosavadního
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formátu ve dvou číslech a nabídka článků k otištění byla ve srovnání s předcháze-
jícími lety relativně konstantní. Míra odmítnutí tak byla o něco vyšší než během
předchozích let a dosahovala cca 40 procent. Recenzenty byli především zahranič-
ní odborníci a podobně i autoři/autorky působili především na zahraničních praco-
vištích, jen dva z publikovaných textů pocházely od autorů na pracovištích v České
republice.

Časopis je začleněn do řady prestižních databází, jako je Scopus, EBSCO, Pro-
Quest, CIAO a IBSS.

Editor Perspectives: Mats Braun
Zástupce šéfredaktora Perspectives: Šárka Kolmašová (Moravcová)/Benjamin

Tallis, Tomáš Profant a Jan Daniel
Editor recenzí Perspectives: Tomáš Profant
Cena za ročník byla 65 EUR, za jedno číslo 40 EUR, náklad 450 kusů, průměr-

ný počet stran 120.

Články (výběrově):
– The EU-Russia Energy Relations under the Prism of the Political Discourse
– The Impact of a Sports Mega-Event on the International Image of a Country: the

Case of Poland Hosting UEFA Euro 2012
– Legitimization Strategies and Japan s Multilateralism Switch
– The Polanyian Perspective Meets the Varieties of Capitalism: Inspecting the Con-

sequences of the Institutional Changes in South Korea since 1997
– Securitization and the Power of Threat Framing
– South Korean Civil Society Organizations as Confidence-Builders? The Experi-

ence with South Korean Civil Society Groupings in the Republic of Korea and the
DPRK

– The Controversy over Humanitarian Intervention and Responsibility to Protect
– Between Sovereignty and Biopolitics: The Case of Enhanced Interrogation Tech-

niques
– Russia and the World: 2015. IMEMO Forecast

2. KNIHY

Nejdůležitějším počinem nakladatelství ÚMV a zároveň edičně nejsložitější bylo
již pravidelné, sedmé vydání ročenky o české zahraniční politice: Česká zahranič-
ní politika v roce 2013. Analýza ÚMV (ed. Michal Kořan). Kromě početného ko-
lektivu autorů a hledání vyváženého konsenzu při editování jejich textů byla v roce
2014 práce ztížena zvýšeným rozsahem textu (o cca 70 tiskových stran statistické
a přehledová části, které dodalo MZV ČR) a zkráceným termínem, daným předem
učeným datem prezentace knihy.

Z ekonomických důvodů jsme při předtiskové přípravě využívali externisty jen
pro grafické práce a zlom, redakční proces jsme zajišťovali sami.
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Od září 2014 je součástí nakladatelství Jan Blažek (doktorand ÚMV) v pozici
asistenta nakladatelství ÚMV. Jeho úkolem je komunikace s potenciálními autory
a pomoc s administrativními a technickými úkoly spojenými s předtiskovou přípra-
vou knih. Podílel se již na vypracování nových procedurálních pravidel shrnutých
v příloze Směrnice ÚMV č. 22 (Publikace knih v nakladatelství ÚMV), spoluvy-
tvořil autorské dotazníky, které unifikují počáteční fázi publikace knih, a přispěl
k formování nového Etického kodexu nakladatelství ÚMV a Pokynů pro formální
zpracování publikace.

Kromě redakční přípravy knih bylo zpracováno výrazně více policy paperů
oproti minulým rokům.

Pro vědecké pracovníky a pracovníky dalších oddělení ústavu byly podle potře-
by poskytovány různé konzultace ohledně nových možných titulů, možnosti jejich
vybavení (grafy, ilustrace atd.), předběžné kalkulace a jejich odhady atd. Dále byly
zajišťovány drobné tisky, editace ad hoc, vazby atd.

Každá kniha byla minimálně jednou anoncována (celostránkově) ve čtvrtletníku
Mezinárodní vztahy, knihy v anglickém jazyce i v Perspectives. Knihovně a konfe-
renčnímu servisu byly dodávány podklady ke každé knize (obálka a blok knihy v pdf,
ikona, anotace), aby mohly být dále knihovnicky či propagačně využívány. Oznamo-
vací povinnost ze zákona byla zajišťována smlouvou se čtrnáctideníkem Knižní no-
vinky a anotace byly dále zasílány do agentury ISBN v Národní knihovně ČR.

Pokračovala pravidelná skartace, byla dokončena likvidace archivu měsíčníku
Mezinárodní politika (přestal vycházet v papírově podobě koncem roku 2012). Ve
spolupráci s knihovnou ÚMV či Konferenčním servisem jsme vybírali a dodávali
dle potřeby přebytky staré knižní a časopisecké produkce, které jsou nabízeny jak
dalším knihovnám k doplňování jejich fondů, tak na propagačních akcích ÚMV na
vysokých školách, a také jsou volně k odebrání pro návštěvníky knihovny ÚMV,
resp. budovy ÚMV.

PŘEHLED VYDANÝCH PUBLIKACÍ ZA ROK 2014

A. Zahraniční politika České republiky

Michal Kořan a kol.
Česká zahraniční politika v roce 2013. Analýza ÚMV
(váz., ISBN 978-80-87558-19-5)

B. Ostatní tematika

Miroslav Tůma
Jak dál v jaderném nešíření a odzbrojování
(brož., ISBN 978-80-87558-20-1)
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C. Účelové tisky

a) Zprávy
Zpráva o činnosti ÚMV za rok 2013 (verze tištěná jako V2 a verze ve spirále)

b) Účelové tisky
– Policy paper
• Odehrává se na Ukrajině občanská válka? (Vít Beneš)
• Karabakh’s Twenty Years Crisis: The EU Should Do More (Ondrej Ditrych)
• How Should We Deal with the Discrimination and Dysfunction in Bosnia and Her-

zegovina? Towards a New European Approach (Tomáš Dopita)
• What’s next for Turkey? Lessons of the 2014 presidential elections (Zoltán Egeresi)
• Jak spojit síly lidských práv, rozvojové spolupráce a transformační zkušenosti

v zahraniční politice? (Ondřej Horký-Hlucháň)
• Transition Experience 2.0: A New Way to Close the Gap Between the Central Eu-

ropean Human Rights and Development Policies (Ondřej Horký-Hlucháň)
• Can the European Public Block the Enlargement to the Western Balkans? (Anes

Makul)
• Ensuring the Stability of Central Asia after the 2014 Withdrawal from Afghanis-

tan (Nikita Odintsov)
• Turmoil in Egypt: a Proxy Cold War among the Gulf States? (Máté Szalai)

c) Ostatní tisky
– Telefonní seznam (červen 2014)
– Separáty a další tisky podle potřeb
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IV. KNIHOVNA

Knihovna ÚMV plní funkci informačního centra pro obor mezinárodní vztahy a po-
skytuje uživatelům informační, knihovnické, výpůjční, bibliografické a v omeze-
ném rozsahu i rešeršní služby. Dlouhodobě se zaměřuje na podporu využívání
elektronických informačních zdrojů a podporuje různé formy elektronické komuni-
kace s uživateli.

Knihovna profiluje svůj fond pro obor mezinárodní vztahy a příbuzné obory.
Shromažďuje českou odbornou literaturu v co možná největší úplnosti a výběrově
zahraniční tituly především angloamerické provenience. Akvizice je zajišťována ne-
jenom z rozpočtu ústavu, ale také z grantových programů, rozvojových projektů,
výzkumných záměrů apod. Přesto je většina informačních pramenů dlouhodobě do
fondu získávána bezplatně formou darů, v rámci meziknihovní výměny a také
z vlastní produkce. V uplynulém roce to bylo 83 % fondu. K 31. 12. 2014 obsaho-
vala elektronická databáze knihovny celkem 78 585 záznamů všech druhů doku-
mentů. Záznamy byly z hlediska obsahové i formální správnosti průběžně kontro-
lovány a výběrově také postupně exportovány do Souborného katalogu ČR (SK
ČR). Od září 2014 již probíhaly exporty do SK ČR v novém formátu MARC21. Za
rok 2014 bylo vyexportováno a po kontrolách v SK ČR následně přijato celkem
4358 záznamů. Na základě uzavřených dohod pokračovalo vkládání/zasílání člán-
ků z časopisů Mezinárodní vztahy a Perspectives do databází CEEOL, EBSCO, Pro-
Quest a Scopus.

Uživatelé mají dále k dispozici přístup do externích elektronických databází. Část
z nich byla opět velmi výhodně zajištěna v rámci zapojení knihovny do tří projektů,
jejichž nositeli jsou Národní knihovna ČR (NK ČR) a Centrum informačních a kni-
hovnických služeb VŠE (CIKS VŠE). Další elektronické zdroje jsou získávány náku-
pem nebo je využíván bezplatný přístup. Uživatelsky příjemné vyhledávání ve 44
prohledatelných licencovaných i volných elektronických zdrojích umožňuje Jednot-
ná informační brána pro mezinárodní vztahy (JIB IReL) provozovaná s podporou
Ministerstva kultury ČR (MK ČR). Brána IReL zároveň obsahuje vybrané zahranič-
ní a české odborné plnotextové a bibliografické zdroje, odkazy na relevantní webo-
vé stránky včetně Euro-Tezauru (European-Thesaurus on International Relations
and Area Studies) přístupného v 9 jazycích. V online katalogu na stránkách ústavu
položili uživatelé za uplynulý rok 269 338 dotazů. Portál IReL navštívilo v průběhu
roku 1790 uživatelů a konkrétně bylo pro katalogy ÚMV zadáno 35 093 dotazů.
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Knihovna v uplynulém roce podala tři samostatné projekty v rámci programu
Veřejné informační služby knihoven – VISK a získala na ně dotace MK ČR:

1) Přechod knihovního systému Clavius na formát MARC21
V souladu s cílem projektu se v rámci automatizovaného knihovnického systému
Clavius, který knihovna používá, uskutečnil přechod z formátu UNIMARC na
MARC21. Přechod včetně všech kontrol proběhl ve stanoveném termínu. Byly tak
zajištěny podmínky pro lepší datovou kompatibilitu se Souborným katalogem ČR
pro export záznamů knih a ročenek a zrychlení těchto exportů, pro zajištění podmí-
nek pro export záznamů článků do databáze ANL i pro datovou kompatibilitu s při-
pravovaným Centrálním portálem knihoven.

2) Rekatalogizace specializovaného fondu knihovny ÚMV
Retrospektivní katalogizace byla časově náročná, protože neprobíhala dle bibliogra-
fických záznamů, ale vždy s knihou v ruce. Před vlastním zahájením projektu se us-
kutečnila podrobná věcná revize fondu a byly vyřazeny tituly, které jsou zastaralé
nebo neodpovídají sledované tematice. V rámci projektu se podařilo zpracovat všech
plánovaných 2400 záznamů. Katalogizační záznamy byly postupně kontrolovány
a následně byly exportovány do SK ČR. Kromě Souborného katalogu ČR jsou reka-
talogizované tituly vyhledatelné v OPACu knihovny (http://katalog.iir.cz/) a v jed-
notné informační bráně IReL (http://irel.jib.cz/).

3) Zabezpečení provozu a aktualizace oborové brány IReL
V rámci projektu byl zajištěn standardní provoz oborové brány IReL zaměřené na
mezinárodní vztahy a světovou politiku a zabezpečena průběžná aktualizace zpřís-
tupňovaných zdrojů a služeb. Podařilo se také dále rozšířit nabídku tematicky od-
povídajících českých a zahraničních informačních zdrojů.

KNIŽNÍ FOND

Databáze knihovny obsahovala k 31. 12. 2014 53 499 záznamů monografií, sborní-
ků a ročenek. Záznamy byly kontrolovány z hlediska obsahové i formální správ-
nosti a průběžně exportovány do SK ČR. V průběhu roku 2014 bylo do fondu kni-
hovny zařazeno 661 nových titulů, 350 (53 %) bylo získáno koupí, 172 (26 %) vý-
měnou, 132 (20 % darem), 7 (1 %) bylo z produkce ústavu. Dále vzrostl podíl no-
vě získaných titulů v angličtině (63,4 %), druhým nejčastějším jazykem byla češti-
na (18,3 %), němčina (6,5 %) a slovenština (5,4 %). Zastoupeny byly opět i další
jazyky (francouzština, ruština, polština, španělština atd.).

Prostřednictvím protokolu Z39.50 a na základě profilu v JIB byly stahovány zá-
znamy ze zahraničních i z českých knihoven. Možnost přebírání záznamů byla vy-
užívána z Library of Congress, z NK ČR a z JIB. Stažené záznamy byly následně
upraveny a doplněny dle interních pravidel knihovny. U řady titulů byly, z důvodu
unikátnosti složení fondu, vytvářeny vlastní záznamy.
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Katalogizační záznamy plně odpovídají mezinárodním katalogizačním pravid-
lům. Pro obsahové zpracování jsou používány deskriptory Euro-Tezauru. Do kata-
logizačních záznamů byly stejně jako v předchozích letech doplňovány odkazy na
recenze knih v časopisech vydávaných naším ústavem, ve vybraných titulech pe-
riodik získávaných do fondu anebo dohledaných v průběhu akvizice. Vkládání ano-
tací a obsahů bylo výrazně omezeno, doplňovány byly anotace a obsahy pouze
u publikací ústavu, u jiných titulů jen výjimečně. Zastaveno bylo také doplňování
odkazů na obálky knih.

V průběhu roku pokračovala obsahová revize fondu a návazně zpětná katalogi-
zace knih a ročenek z fondu Knihovny ÚMV, kterou prováděly pracovnice knihov-
ny. Využívány a případně doplňovány byly existující záznamy autorit. Pro věcné
zpracování byly využívány deskriptory z Euro-Tezauru. Deskriptory byly výběrově
doplňovány klíčovými slovy. Za rok 2014 bylo zrekatalogizováno 2400 knih a ro-
čenek (2308 knih, 92 ročenek).

V souvislosti s probíhající rekatologizací se zdvojnásobil počet odpisů. Z kni-
hovního fondu bylo vyřazeno 5456 knih. Do odpisů bylo zařazeno dalších 396 ti-
tulů získaných darem, které byly duplicitní anebo tematicky neodpovídaly profilu
fondu. Tituly byly nabídnuty pracovníkům ÚMV, knihovnám a veřejnosti. Zájem-
cům bylo předáno celkem 864 titulů knih.

V letních měsících proběhla pravidelná revize Příruční knihovny. V průběhu re-
vize byly opraveny chyby a nesrovnalosti v řazení fondu. Při revizi byly dohledány
a zkontrolovány všechny tituly, které jsou v příručním fondu evidovány. Zároveň
byly vyřazeny některé neaktuální publikace a nahrazeny novými aktuálními. Zajiš-
těna byla také pravidelná revize výpůjček výzkumných pracovníků ÚMV.

Po celý školní rok se každých čtrnáct dní ve studovně uskutečňovala výstavka
nových knih a dokumentačních materiálů. Jednou za dva měsíce proběhla kontrola
nejnovějších přírůstků knihovny a jejich bibliografický soupis Přírůstky knihovny
byl uveřejněn na stránkách knihovny a na stránkách brány IReL. Do každého čísla
časopisu Mezinárodní vztahy bylo vybíráno cca 30 záznamů novinek knihovny pře-
vážně angloamerické provenience vztahujících se prioritně k tematice mezinárod-
ních vztahů.

ČASOPISECKÝ FOND A DATABÁZE

Fond k 31. 12. 2014 obsahoval 428 titulů periodik. Největší počet titulů byl získán
meziknihovní výměnou 236 (55 %), darem knihovna dostala 105 titulů (25 %), na-
koupeno bylo 78 titulů (18 %) a 9 (2 %) bylo z produkce ústavu (ÚMV/UMPE).
218 titulů (51 %) bylo v angličtině, 78 (18 %) v češtině, 51 (12 %) v němčině, 20
(5 %) ve francouzštině, 20 (5 %) v ruštině, 13 (3 %), ve slovenštině, 14 (3 %) bylo
vícejazyčných a 14 (3 %) v ostatních jazycích. V záznamech titulů jsou informace
o archivovaných ročnících, poslední roky jsou rozepisovány po jednotlivých čí-
slech. Záznamy jsou také doplněny informací o databázích, v nichž jsou přístupné
plné texty, popř. pouze bibliografické záznamy s abstrakty článků.
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Fond nyní obsahuje 166 (39 %) aktivních titulů. Z toho 107 bylo pořízeno vý-
měnou, 36 darem, 21 koupí, 2 vydává ústav. Z nich u 27 časopisů a dále 3 ročenek
byl zajištěn přístup k elektronické verzi. Plné texty dalších časopisů jsou dostupné
v rámci kupovaných databází (EBSCO, JSTOR, ProQuest). Titulů, které jsou pouze
archivovány, je 262 (61 %), 57 z nich bylo kupovaných, 129 získaných výměnou,
69 darem a 7 bylo vydáváno ústavem.

Na rok 2014 bylo objednáno 21 titulů periodik (6 českých, 15 zahraničních)
a 2 tituly byly objednány pouze v elektronické podobě. Dále bylo objednáno 6 da-
tabází. Za výrazně zvýhodněných podmínek byl zajištěn přístup do multioboro-
vých, 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 TAMTAM fy
Anopress (grantový projekt VISK8/A; NK ČR). Předplácen byl přístup do digitální-
ho archivu časopisů JSTOR, do elektronické knihovny časopisů Elektronische Zeit-
schriften Bibliothek (EZB) a databáze Bohemika ČTK. Pokračovalo využívání vy-
davatelského přístupu do mediální databáze NewtonIT fy NEWTON media.

Do studovny bylo z archivu půjčeno celkem 158 jednotlivých čísel periodik.
Z českých časopisů šlo zejména o Mezinárodní politiku a Historii a vojenství. Ze
zahraničních o Foreign Affairs a International Affairs. Z časopisů vystavených ve
studovně je trvalý zájem o Mezinárodní vztahy a Foreign Affairs.

V průběhu celého roku probíhala kontrola doplňování seznamu seriálů v SK ČR.
Zastavena byla aktualizace Seznamu titulů novin a časopisů s internetovými adre-
sami.

DOKUMENTAČNÍ FOND A ELEKTRONICKÉ ZDROJE

Databáze knihovny obsahovala k 31. 12. 2014 25 927 záznamů článků, drobných
tisků a elektronických zdrojů. Analytický rozpis byl zajišťován pouze u časopisů vy-
dávaných v ústavu, kromě toho byly katalogizovány dostupné články v časopisech
a kapitoly v knihách našich autorů. Do katalogu knihovny bylo zapsáno 241 časo-
piseckých článků. Polovina z nich (50 %) v češtině, 33 % v angličtině, 4 % v něm-
čině, 4 % ve slovenštině, 2 % ve francouzštině, 7 % článků bylo v dalších jazycích.
Katalogizace drobných tisků byla minimalizována. Do fondu bylo zařazeno 41 ti-
tulů, z toho 27 (67 %) v angličtině, 10 (24 %) v češtině, 4 (9 %) v dalších jazycích.
Dále bylo zapsáno 82 titulů elektronických zdrojů, z toho 89 % v angličtině. Do zá-
znamů jsou doplňovány internetové adresy a odkazy na elektronický archiv kni-
hovny, kam jsou ukládány plné texty dokumentů z výměny a volně přístupné ma-
teriály z internetu. V rámci budování elektronického archivu byly kromě ukládání
nových souborů nadále kontrolovány a doplňovány plné texty elektronických zdro-
jů (včetně obsahů knih a ročenek), o které knihovna přišla při nehodě serveru v ro-
ce 2012.
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EXTERNÍ KONTAKTY

V databázi knihovny bylo evidováno 501 záznamů institucí s obdobně zaměřeným
knihovním fondem. Jejich počet oproti roku 2013 vzrostl o 4 instituce. Spolupra-
cujícím knihovnám byly v průběhu roku zasílány časopisy: Mezinárodní vztahy
(44 institucím) a Perspectives (82 institucím). Vybraným institucím byly dále za-
slány některé publikace našeho ústavu v celkovém počtu 71 kusů, přičemž největší
zájem byl o tyto knihy: USA a Ruská federace: komparace z pohledu bezpečnostní
a strategické kultury (11 ks), Energetická politika v rozšírenej Európskej únii (4 ks)
a Islám versus modernizace? (4 ks).

Zdarma byla recipročně získána značná část knihovního fondu. Pravidelně kni-
hovna získává dohodnuté tituly periodik a řadu odborných publikací. Nejefektivněj-
ším způsobem výměny publikací však zůstává i nadále individuální žádosti o kon-
krétní publikace. V analyzovaném období jsme nejvíce publikací ze zahraničí získa-
li z polských institucí (Polski Instytut Spraw Miedzynarodowych, Warszawa – 20
publikací; Uniwersytet Warszawski, Warszawa – 16 publikací; Centralna Biblioteka
Wojskowa, Warszawa – 10 publikací), ze slovenských institucí (Štátna vedecká kniž-
nica Prešov – 8 publikací; Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy, Brati-
slava – 8 publikací; Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava – 5 pub-
likací; Univerzitná knižnica, Trnavská univerzita – 3 publikace), z německých insti-
tucí (Hessische Stiftung Friedens-und Konfliktforschung, Frankfurt am Main – 10
publikací; ZBW – Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften, Kiel –
8 publikací), z amerických institucí (University of Pittsburgh – 6 publikací, Council
on Foreign Relations, New York – 2 publikace; Department of State, U.S.A., Office of
the Historian Bureau of Public Affairs, Washington – 2 publikace) a z ruských insti-
tucí (Institut naučnoj informacii po obščestvennym naukam, Moskva – 10 publika-
cí). Velmi dobrá výměnná spolupráce fungovala i s dalšími institucemi jako např. Ad-
visory Council on International Affairs, Hague – 8 publikací.

Na území ČR nejaktivnější výměna probíhala s Vojenským historickým ústavem
– 12 publikací, Knihovnou společenských věd T.G. Masaryka v Jinonicích – 8 pub-
likací, Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy – 6 publikací, Institutem Václava
Klause, o.p.s. – 5 publikací a Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR – 3 publikace.

Na základě dohod byly i v roce 2014 články z časopisů Mezinárodní vztahy
a Perspectives zaslány do databází: CEEOL, EBSCO, ProQuest a Scopus.

SLUŽBY

Ve studovně je k dispozici sedm počítačů s připojením na internet, se vstupem do
interního online katalogu knihovny a do jednotného rozhraní online elektronických
zdrojů knihovny. Kapacita studovny může být rozšířena až o deset míst, ze kterých
je možné se připojit prostřednictvím vlastního notebooku do lokální bezdrátové sí-
tě. Uživatelé si zvykli na rostoucí počet elektronických zdrojů a běžně je využívají.
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V roce 2014 byl zaznamenán další pokles počtu zhotovených placených kopií,
celkem jich bylo zhotoveno 1369, oproti 1848 ks v roce 2013. Pokles počtu zhoto-
vených placených kopií je způsoben tím, že tištěné zdroje uživatelé v posledních le-
tech stále více skenují a fotografují. Vzhledem k tomu byl snížen počet samoobsluž-
ných kopírek v kopírovací místnosti ze čtyř na dvě.

Z počítačů, které jsou přístupné ve studovně, je nastaven vstup do elektronic-
kých verzí kupovaných zahraničních časopisů a do plnotextových a bibliografic-
kých databází, jako jsou EBSCO, JSTOR a ProQuest. Čtenářům jsou k dispozici
návody na práci s těmito elektronickými zdroji. Návody na práci s databázemi
a údaje o plných textech titulů v nich obsažených byly pravidelně aktualizovány. Ve
studovně jsou přístupné také informační prameny na CD-ROM nosičích (databáze,
encyklopedie, atlasy, slovníky, ročenky atp.).

Registrace nových čtenářů byla na zhruba stejné úrovni, jako v roce 2013, nově
bylo registrováno 226 uživatelů. Počet čtenářských návštěv se mírně snížil v souvis-
losti s dalším mírným omezením otevíracích hodin studovny pro externí uživatele
a dosáhl počtu 1322 návštěv. Nadále platí, že do knihovny se nejčastěji registrují
studenti vysokých škol.

Počet výpůjček, které byly poskytnuty v rámci meziknihovní výpůjční služby ji-
ným knihovnám, zůstal v porovnání s rokem 2013 nezměněn, bylo zapůjčeno
71 publikací. Mírný pokles byl zaznamenán v rámci meziknihovních výpůjček
z českých knihoven pro naše interní uživatele, bylo půjčeno 24 titulů oproti 33 vý-
půjčkám v roce 2013, také počet výpůjček ze zahraničních knihoven poklesl, naši
výzkumní pracovníci si vyžádali 13 dokumentů, ve srovnání s 24 v roce 2013. V ob-
lasti absenčních výpůjček došlo k mírnému poklesu, v roce 2014 bylo při dodržo-
vání přísných výpůjčních podmínek půjčeno 316 publikací.

Rešeršní činnost knihovny byla v roce 2014 výrazně omezena. Byla převážně
zaměřena na vyhledávání citací v databázích WOS, Scopus a EBSCO a dále na vy-
hledávání informací o odborných časopisech v databázích JCR, Scopus a ERIH a re-
šerší pro portál IReL.

Proběhla pravidelná kontrola záznamů zasílaných vědeckými pracovníky do RIV
(Rejstřík informací o výsledcích – IS VVI). V roce 2014 bylo zadáno 53 konferencí
a workshopů a celkem 67 záznamů publikací (11 záznamů titulů publikovaných
v návaznosti na projekty Grantové agentury ČR (GA ČR), 45 záznamů titulů k pro-
jektům Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT), 11 k projektům Tech-
nologické agentury ČR (TA ČR).
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Tabulka č. 3

Článek Kniha Konfe- Článek Kapi- Ostatní Výz- Celkem
v perio- rence, ve tola kumná

diku work- sbor- v knize zpráva
shopy níku

GA ČR 9 2 2 13

MŠMT 20 7 49 1 16 1 94

TA ČR 1 2 2 1 7 13

Celkem 30 11 53 1 17 1 7 120

Průběžně byly aktualizovány internetové stránky knihovny. Na stránkách jsou k di-
spozici soubory informací a online odkazů, které se tematicky týkají mezinárodních
vztahů.

V souvislosti se zajišťováním provozu a aktualizace oborové brány IReL knihovna
aktualizovala zapojené prohledatelné a odkazové databáze a vystavené plnotextové
a bibliografické elektronické zdroje. Zajišťovala pravidelnou správu a aktualizaci
uživatelských účtů.

Pravidelně zde byly aktualizovány knižní novinky s odkazem na tematicky za-
jímavou nejnovější publikaci. Kromě přehledů Novinky v Knihovně Ústavu mezi-
národních vztahů a Novinky v Odborné knihovně Metropolitní univerzity jsou od ro-
ku 2014 pravidelně vystavovány také Novinky v knihovně Anglo-American Univer-
sity a Novinky v Dokumentačním centru České zahraniční politiky. Nabízeny zde
byly i přehledy vyřazených a duplicitních titulů z fondů knihoven.

Dále byla upravena, aktualizována a výrazně rozšířena nabídka brány IReL
v rámci záložky Další zdroje. Především nabídka plných textů knih, časopisů a po-
licy papers vydaných v ÚMV. Pravidelně byly zveřejňovány odkazy na videa z te-
maticky odpovídajících konferencí a přednášek. Aktualizovány byly přehledy a se-
znamy zdrojů ke sledovaným tématům. Vznikla nová skupina Mezinárodní vzta-
hy na vysokých školách, která informuje o školách vyučujících mezinárodní vzta-
hy a jim podobné programy. Dále byla založena skupina Seznamy recenzovaných
výsledků výzkumu pracovníků ústavu uplatňovaných v rámci RIV.

Nově zde začala fungovat sekce Zahraniční politika, kde jsou od června 2014
vystavovány měsíční dokumentační přehledy Česká zahraniční politika, které pra-
covnice knihovny sestavují ze záznamů zpracovaných Dokumentovým centrem
ÚMV. Většina zařazených dokumentů je volně dostupná na internetu a odkazy na
jejich plné texty jsou součástí záznamů (příklad viz obr.).
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Pro propagaci brány byly v roce 2014 využity vybrané konference a semináře pro-
bíhající v ÚMV a na MZV. Informace o ní byla zahrnuta do přednášky pro poslu-
chače Diplomatické akademie. Prostor dostala taktéž na Dni otevřených dveří ÚMV.
Pro informování knihovnické komunity byly zpracovány příspěvky přednesené na
konferenci a seminářích:
• Knihovny současnosti
• České oborové brány
• Okna oborů dokořán! Proč a jak využívat oborové brány & jak dál v CPK?
• Seminář k řešení projektu LR1308
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Graf č. 1: Přírůstek knih a ročenek za rok 2014 podle jazyka
(celkem 661 knihovních jednotek)

Graf č. 2: Přehled časopisů a novin archivovaných v roce 2014
podle způsobu nabytí (celkem 428 titulů)
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Graf č. 3: Přehled počtu aktivních/neaktivních titulů časopisů
ve fondu knihovny v letech 2004–2014

Graf č. 4: Přehled rekatalogizace starého fondu knih
a ročenek v letech 2007–2014
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V. FINANCE A PERSONALISTIKA

V roce 2014 působilo v ÚMV 25,86 zaměstnanců (v průměrném přepočteném poč-
tu), zařazených do tří oddělení, a 105 osob spolupracujících s ÚMV. Tyto osoby pů-
sobily jednak na smluvním základě mimo pracovní poměr, jednak v orgánech ústa-
vu, redakčních radách ústavních publikací, ediční radě nakladatelství a v oborové
radě studijního programu „Mezinárodní a teritoriální studia“. Zastupovali relevant-
ní státní orgány, veřejnoprávní instituce, tuzemská a zahraniční vědecká a pedago-
gická pracoviště, nadace, občanská sdružení a další subjekty činné ve výzkumu
mezinárodních vztahů a v oblasti tvorby české zahraniční politiky. Na činnosti
ÚMV se částečně podílelo též 60 stážistů a 3 doktorandi a doktorandky.

Hospodaření ústavu skončilo jako vyrovnané. Příjmy tvořily veřejné finanční
prostředky z rozpočtových kapitol MŠMT ČR (institucionální prostředky) a MZV
ČR (příspěvek na provoz), Grantové agentury ČR, Technologické agentury ČR, dá-
le finanční prostředky na grantové projekty získané ze zahraničních zdrojů a fi-
nanční prostředky získané vlastní hospodářskou činností.

Celkové výnosy dosáhly výše 28 578 tis. Kč a celkové náklady taktéž výše 28 578
tis. Kč.
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Výnosy v roce 2014 (v tis. Kč)

Položka Částka

Institucionální prostředky 8 583

Příspěvek MZV na provoz 10 436

Projekt OPVK 115

Účelové prostředky – projekty 4 285
z toho GA ČR (korekce o FÚUP) 3 220

TA ČR 849
účelové prostředky MZV 216

Prostředky Ministerstva kultury ČR 346

Prodej publikací 154

Metropolitní univerzita 341

Zahraniční projekty 1 245
z toho nadace A. Lindh 558

Mezinárodní visegrádský fond 687

Ostatní příjmy 3 071

Fond účelově určených prostředků – čerpání 2

Výnosy celkem 28 578
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Výnosy v roce 2014
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Porovnání výnosů v letech 2009–2014 (v tis. Kč)

Položka Výnosy
2009 2010 2011 2012 2013 2014

Institucionální prostředky 14 274 14 227 15 766 9 384 9 983 8 583

Příspěvek MZV na provoz
včetně konferencí 12 521 10 552 9 721 8 957 8 372 10 436

Projekt NPV II / Od
r. 2014 dotace z MK
(VISK 3,5,8) 3 196 3 196 1 488 0 0 346

Projekt OPVK 1 318 2 099 115

Účelové prostředky
– projekty (bez FÚUP) 1 599 1 883 2 626 4 298 4 748 4 285

Prodej publikací 1 069 839 629 510 155 154

Metropolitní
univerzita Praha 372 511 561 551 356 341

Zahraniční projekty 901 1 238 932 856 762 1245

Ostatní příjmy 879 1 580 2 027 3 265 3 427 3 071

Fond účelově určených
prostředků (tvorba) 0 0 -1 300 0 -476 0

Fond účelově určených
prostředků (čerpání) 1 400 0 0 417 355 2

Celkem 36 211 34 026 32 450 29 556 29 781 28 578
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Náklady v roce 2014 (v tis. Kč)

Položka Výzkumný Ost. Projekty Celkem
záměr prov.

náklady

Materiál 261 854 169 1 284
z toho publikace 261 208 169 638

kancel. + hyg. potřeby 223 223
dr. hm. majetek (do 40 tis.) 184 184
PC materiál, tonery 217 217
PHM 22 22

Energie 722 722

Opravy a údržba 287 287

Cestovné 153 427 779 1 359

Občerstvení konference 47 184 8 239

Služby 370 4 214 739 5 323
z toho databáze, SW 307 11 318

telefon + internet 99 423 522
ediční náklady 408 408
poštovní poplatky 84 84
ostatní provozní náklady 271 2 992 728 3 991
(včetně konferencí)

Mzdy 5 700 3 976 565 10 241

OON 1 573 1 575 3 148

SP, ZP, tvorba SF 2 052 1 692 439 4 183

Náhrada mzdy za nemoc 1 1

Odpisy 306 306

Ostatní náklady 1 474 11 1 485

Náklady celkem 8 583 15 710 4 285 28 578



61

Náklady (v roce 2014)

Výše uvedený graf přibližuje strukturu nákladů (v %) v závislosti na zdrojích fi-
nancování.
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Porovnání nákladů v letech 2009–2014 (v tis. Kč)

Položka Náklady
2009 2010 2011 2012 2013 2014

Materiál 1 740 1 852 1 999 1 621 1 428 1 284

Energie 749 907 873 767 824 722

Opravy a údržba 656 275 236 109 168 287

Cestovné 1 526 906 1 215 1 065 1 026 1 359

Občerstvení konference 38 260 168 282 262 239

Služby 5 597 5 063 5 248 5 463 6 300 5 323

Mzdy 14 969 14 284 13 839 12 189 11 523 10 241

OON 3 581 3 346 1 807 2 521 2 834 3 148

SP, ZP 5 746 5 479 5 020 4 617 4 466 3 978

Tvorba sociálního fondu 299 286 275 225 226 205

Odpisy 520 499 376 481 384 306

Ostatní náklady 811 886 481 394 340 1 486

Celkem 36 232 34 043 31 537 29 734 29 781 28 578

Stav fondů Ústavu mezinárodních vztahů k 31. 12. 2014 (v tis. Kč)

Fond Zůstatek

Sociální fond 53

Fond účelově určených prostředků – institut. prostředky 1 002

Fond účelově určených prostředků – TA ČR 0

Fond účelově určených prostředků – GA ČR 99

Rezervní fond 6 967

Fond reprodukce investičního majetku 12 474

Celkem 20 595
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RADA ÚSTAVU MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ, v. v. i.

Předseda rady: Prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D. (do 19. 3.)
Doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D. (od 25. 6.)

Místopředseda rady: Ing. Jiří Schneider (do 20. 6.)
Doc. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D. (od 25. 6.)

Členové rady: Prof. PhDr. Pavel Barša, M.A., Ph.D.
Doc. MPhil. Jozef Bátora, Ph.D.
Doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA., Ph.D. (od 29. 5.)
PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil., Ph.D.
Prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D. (od 28. 5.)
Ing. Ondřej Horký-Hlucháň, Ph.D.
PhDr. Michal Kořan, Ph.D.
Doc. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D.
Prof. Jacques Rupnik, M.A., Ph.D.
Ing. Jiří Schneider
Jiří Šedivý, M.A., Ph.D. (do 27. 5.)

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

Předseda rady: PhDr. Jiří Kuděla, Ph.D. (do 30. 6.)
Mgr. David Král (od 1. 7.)

Členové rady: JUDr. Petr Kaňka
Ing. Josef Kreuter, CSc.
Ing. Eva Matyášová (do 9. 3.)
Ing. Libor Stein (od 15. 10.)
Ing. Oldřich Zajíček

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)
Petr Drulák (ÚMV, Praha)
Tim Haughton (University of Birmingham)
Bořek Hnízdo (Fakulta sociálních věd UK, Praha)
Ondřej Horký-Hlucháň (ÚMV, Praha)
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Jan Hřích (Metropolitní univerzita Praha)
Vincenc Kopeček (Ostravská univerzita, Ostrava)
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 (stálý zástupce České republiky při NATO)
Šárka Waisová (Fakulta filozofická ZU, Plzeň)
Tomáš Weiss (Fakulta sociálních věd UK, Praha)
Šárka Zemanová (Vysoká škola ekonomická, Praha)
Jiří Zemánek (Právnická fakulta UK, Praha)

REDAKČNÍ RADA PERIODIKA PERSPECTIVES

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

Francis Beer (University of Colorado, USA)
Dorothee Bohle (Středoevropská univerzita, Budapešť, Maďarsko)
Tanja Börzel, Freie Universität Berlin, Německo)
Vladimír Handl (ÚMV, Praha)
Karen Henderson (Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov

Institut evropských studií a mezinárodních vztahů, Komenského uni-
verzita, Bratislava, Slovensko)

Petr Jehlička (The 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 (stálý zástupce České republiky při NATO)
Wolfgang Wessels (Universität zu Köln, Německo)
Andrei V. Zagorski (Institute for Applied International Research, Moskva,

Rusko)
Jan Zielonka (University of Oxford, Velká Británie)
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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. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D. (ÚMV)
PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU, Brno)
Doc. 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 fa-
kulta 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. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D. (Ústav mezinárodních vztahů, Praha)
Prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. (Fakulta mezinárodních vztahů VŠE, Praha)
Prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU, Brno)
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. (Fakulta sociálních věd UK, Praha)
Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D. (Filozofická fakulta UP, Olomouc)
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SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU MEZINÁRODNÍCH
VZTAHŮ, V. V. I.

Ředitel: Doc. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D.
Statutární zástupce ředitele: PhDr. Michal Kořan, Ph.D.

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

Ing.Vít Beneš, Ph.D.
Doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA, Ph.D. (1,2)
Mats Braun, M.A., Ph.D. (do 31. 8.)
JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D. (0,5) (od 8. 10.)
Mgr. Jan Daniel (0,5) (od 1. 9.)
PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil., Ph.D. (0,8)
Mgr. Tomáš Dopita (0,5)
Prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D. (do 31. 3.)
Doc. PhDr. Jan Eichler, CSc.
Ing. Rudolf Fürst, Ph.D.
JUDr. Vladimír Handl, CSc. (0,5)
Mgr. Šárka Kolmašová (Moravcová), Ph.D. (0,3)
PhDr. Miroslav Nožina, Ph.D. (1,2)
Mgr. Tomáš Profant (0,5)
Mgr. Lukáš Tichý (0,5) (od 1. 7.)
PhDr. Věra Veselá, Ph.D. (0,5) (do 31. 1.)

II. Oddělení vnějších služeb
Vedoucí oddělení: PhDr. Eliška Klementová, Ph.D. (do 31. 8.)

Ing. Linda Bergerová (od 1. 9.)
Pracovníci oddělení:
Sekretariát: Mgr. Jan Hrubín

Alena Jakobcová
Konferenční servis: Ing. Kristýna Tamchynová (0,75)
Nakladatelství: Dagmar Červinková (0,3)

PhDr. Vladimír Trojánek
Knihovna: Mgr. Kateřina Bláhová (0,9)

Mgr. Eva Husáková
PhDr. Helena Kolátorová

Zastoupení Nadace Anny Lindh v ČR: PhDr. Jaroslav Bureš (0,25) (1. 3.–31. 10.)
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III. Oddělení vnitřních služeb
Vedoucí oddělení: JUDr. Petr Kaňka
Ekonomický úsek: Ing. Libor Stein

Dagmar Červinková (0,5)
Technický úsek: Ing. Karel Vacek
Provozní úsek: Nela Bendová (0,5) (od 1. 2.)

Bc. Michaela Jaroščiaková (0,37)
Mgr. Karel Rosecký (0,55)

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

Mgr. Jan Blažek Mgr. Sabina Domaskina
Mgr. Lukáš Tichý

SEZNAM OSOB SPOLUPRACUJÍCÍCH S ÚSTAVEM
MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ, V. V. I. , NA SMLUVNÍM
ZÁKLADĚ MIMO PRACOVNÍ POMĚR

Ian Antony Vladimír Bartovic
Mike Bourne Michael Brtnický
Vít Dostál Jan Došek
Yuri Fedorov Barbora Fialová
Jakub Groszkowski Zuzana Gruberová
Jan Hornát Tereza Hrychová
Nikola Hynek Michaela Ježová
Ladislav Kadlec Zuzana Kasáková
Michal Kolmaš Petr Komers
Petra Kuchyňková Ivana Litošová
Jan Ludvík Petr Manoušek
Marcel Mojžíš Lucia Najšlová
Vlastimil Nečas Ingeborg Němcová
Tereza Novotná Jana Peterková
Gabriela Pleschová Kateřina Rudincová
Jan Růžička Lucie Říhová
Steven Saxonberg Petr Skalník
Ondřej Soukup Lenka Stolárová
Mária Strašáková Vít Střítecký
Karel Svoboda Katarína Šrámková
Petr Štengl Dana Švejdová
Eva Tenzin Filip Tesař



Eliška Tomalová Miroslav Tůma
Zdeněk Veselý Cindy Vestergaard
Petr Vilímek Karel Vokál
Štěpánka Zemanová Petr Zenkner
Rok Zupančič
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PŘÍLOHA

AKTIVITY VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ A PRACOVNIC
ÚSTAVU MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V ROCE 2014

Prof. PhDr. Pavel BARŠA, M.A., Ph.D.

Příspěvky na konferencích a seminářích
• Beyond the North/South and East/West Divides: Understanding Global Inequaliti-

es and Diversity. Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Černínský palác, Praha, 14. 1.
2014.

• The Czech-Israeli Forum 2014. Session: Middle East Peace Process: International
Dynamics, External Actors, 1. 7. 2014.

• 6th International Symposium „Czech Foreign Policy“. 25 years of a Free Foreign
Policy. Session: Values and Foreign Policy: Czech and Polish Views. Ústav mezi-
národních vztahů, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Praha, 19.–20. 11. 2014.

• Zahraniční politika lidských práv pro 21. století. Panelové vystoupení v bloku
Česká historická zkušenost a zahraniční politika lidských práv. Ministerstvo za-
hraničních věcí ČR, Černínský palác, Praha, 18. 12. 2014.

Publicistika a mediální vystoupení
• Jak přemostit tu velkou propast. Lidové noviny, Orientace, 10. 5. 2014, s. 30/X.
• Lenin, Wilson, Masaryk, Hašek. Lidové noviny, Orientace, 28. 6. 2014, s. 22/II.
• Od Sarajeva k Osvětimi. Lidové noviny, Orientace, 9. 8. 2014, s. VII/25.
• Válčení jako sedavé zaměstnání. A2. Kulturní čtrnáctideník, 2014/18 s. 18.
• Válka s Islámským státem, A2. Kulturní čtrnáctideník, 2014/23, s. 28.
• Hledání sdílené paměti. Biograf (60) 2014, 12 odst.
• Arabský Střední východ v bodu nula? A2larm, 22. 7. 2014.
• O xenofobii a selhání levice. Právo, Salon, 18. 12. 2014, s. 3.
• Za konflikt v Gaze je více odpovědný Izrael. Rozhovor pro Českou pozici s Pře-

myslem Houdou. Česká pozice. Informace pro svobodné lidi, 6. 9. 2014.
• ČT – ČT24, Události, komentáře – spor o Krym. Rozhovor s Martinem Veselov-

ským, 7. 3. 2014.
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Ing. Vít BENEŠ, Ph.D.

Odborná publikační činnost – výstupy hodnocené RVVI
• Role Theory in Symbolic Interactionism: Czech Republic, Germany and the EU.

Cooperation and Conflict, s. 1–20 (spoluautor Sebastian Harnisch).
• Czech Metaphors about Europe: Havel vs Klaus. Journal of International Relati-

ons and Development, s. 1–24 (spoluautor Petr Drulák).
• Evropský rozměr české zahraniční politiky. In: Kořan, Michal (ed.): Česká zahra-

niční politika v roce 2013. Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů,
s. 53–80.

• Der tschechische „Zuschauer“ und der deutsche „Anführer“: Tschechische Rol-
lenkonzeptionen in der EU. In: Harnisch, Sebastian–Schild, Joachim (eds.):
Deutsche Außenpolitik und internationale Führung. Ressourcen, Praktiken und
Politiken in einer veränderten Europäischen Union. Baden-Baden: Nomos,
s. 223–250 (spoluautor Vladimír Handl).

• Scénáře vývoje mezinárodního bezpečnostního prostředí (2020). Výzkumná zprá-
va. Ditrych, Ondřej et al. Výstup z grantu TA ČR pro MZV ČR (odtajněno a zve-
řejněno v upravené podobě).

Odborná publikační činnost – ostatní výstupy
• An Ever-Closer Eurozone and its Consequences for Differentiated Integration in

Europe. In: Blockmans, Steven (ed.): Differentiated Integration in the EU: From
the Inside Looking Out. Brussels: Centre for European Policy Studies, s. 12–25
(spoluautor Mats Braun).

• Odehrává se na Ukrajině občanská válka? Policy Paper ÚMV, 12/2014.
• Česká republika a SZBP/SBOP: Od pasivní absorpce k aktivní transformaci čes-

ké zahraniční politiky. Studie pro Zastoupení EK. Praha: Ústav mezinárodních
vztahů, s. 213–238 (spoluatoři Petr Kratochvíl a Mats Braun).

• Instituce EU: Prohlubování integrace eurozóny a diferencovaná integrace. Ope-
rativní analýza pro MZV ČR.

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

šitel).
• Scénáře vývoje mezinárodního prostředí. Grantový projekt TA ČR (spoluřešitel).
• Česká zahraniční politika a „post-západní“ globální řád. Grantový projekt GA

ČR (spoluřešitel).
• Time for the Third Step. The V4+ and the Eurozone Accession. Mezinárodní vise-

grádský fond (hlavní řešitel).
• Instituce EU: diferencovaná integrace. Ministerstvo zahraničních věcí ČR (hlav-

ní řešitel).
• Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí – RESAREAS. Grantový pro-

jekt OP VK (spoluřešitel).



Příspěvky na konferencích a seminářích
• European integration as a top-down project of elites and the role of national

parliaments. Popular or Populist Democracy in Central Europe? Praha, 27. 2.
2014.

• EEAS: Building New Common Diplomacy? Konference JDI Youth Dialogue
2014, MZV ČR, Praha, 7. 4. 2014.

• Institutional Adaptation and Preferences: the Czech Republic and the Institutional
Structure of the CFSP. The Visegrad Group in the Post-Lisbon EU. Getting Clo-
ser to Move Further, Praha, 30. 4. 2014.

• Jaké jsou šance euroskeptických stran dostat se do Evropského parlamentu – bu-
de to mít vliv na další směřování EU? Seminář Zastoupení Evropské komise, Ev-
ropský dům, Praha, 7. 5. 2014.

• Ten Years After: an Assessment of the 2004 Enlargement of the European Union.
Towards a more differentiated Europe, CERI-Sciences Po, Paříž, 15. 5. 2014.

• 10th CEEISA Convention. Temporality and Othering in Role Theory: The Czech
EU Policy. Cluj-Napoca, Rumunsko, 12.–14. 6. 2014.

• Hra o Ukrajinu – EU vs. Rusko. Seminář Zastoupení Evropské komise, Evropský
dům, Praha, 19. 6. 2014.

• ECPR General Conference 2014. Temporality and Othering in Role Theory: The
Czech EU Policy, Glasgow, Velká Británie, 3.–6. 9. 2014.

• Jaké jsou výzvy a priority pro nový Evropský parlament? Seminář Zastoupení Ev-
ropské komise, Evropský dům, Praha, 10. 9. 2014.

• On the Way towards the Eurozone? Workshop v rámci projektu Time for the Third
Step. The V4+ and the Eurozone Accession, Budapest Business School, Budapešť,
Maďarsko, 30. 10. 2014.

• Co nového EU přinese nová Komise? Seminář Zastoupení Evropské komise. Ev-
ropský dům, Praha, 4. 11. 2014.

Další odborná činnost
• Konzultace pro výzkumníky z Chinese Academy of Social Sciences, ÚMV, 17. 3.

2014.
• Konzultace pro státního tajemníka Tomáše Prouzu, 16. 4. 2014.
• Konzultace pro Jana Thompsona (Velvyslanec Velké Británie v ČR) a Paula Gas-

kella (úřad ministerstva zahraničí Velké Británie), 6. 6. 2014.
• Konzultace pro výzkumníky z China Institutes of Contemporary International Re-

lations (Peking), ÚMV, 26. 9. 2014.
• Přednáška pro studenty Danube Summer Institute (Texas A&M, CIFE), ÚMV, 9. 8.

2014.
• Přednáška pro studenty Europa-Universität Viadrina, ÚMV, 17. 10. 2014.
• Prezentace pro jordánské diplomaty, ÚMV, 23. 10. 2014.
• Posudek studie pro Research Institute of the German Council on Foreign Relati-

ons (DGAP).
• Posudek článku pro Journal of International Relations and Development.
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Publicistika a mediální vystoupení
• Anketa: Fiskální pakt a Česká republika. Rozhovory Mezinárodní politiky, 25. 3.

2014.
• Prašivé NATO? Poučení z ukrajinské krize. Mezinárodní politika, 6/2014.
• Expert se vysmál „majdanové turistice“ západních politiků. A ukázal na jeden vel-

ký omyl. Parlamentní listy, 10. 3. 2014.
• ČT – ČT24, Studio ČT24, 22. 4. 2014.

Pedagogická činnost
• Kurz „Metodologie výzkumu mezinárodních vztahů“, Metropolitní univerzita

Praha.
• Přednáška v rámci kurzu 2SM630 „The EU as an actor in international relations“,

Vysoká škola ekonomická, Praha, 9. 4. 2014.

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

Odborná publikační činnost – výstupy hodnocené RVVI
• Belligerent Reprisals in Non-International Armád. Conflicts. International and

Comparative Law Quarterly, 2014/1, s. 1–35.
• Mezinárodní právo obětí terorismu: slibný vývoj, nebo zbytečné tříštění systému?

Právník, 2014/1, s. 1–22.
• Nevina či vina? Případ Gotovina. Trestněprávní revue, 2014/3, s. 61–65.
• Princip nulla poena sine lege z pohledu evropského systému ochrany lidských

práv. Jurisprudence, 2014/1, s. 3–9.
• Mezinárodněprávní aspekty aktuálního vývoje na Krymu. Jurisprudence, 2014/3,

s. 34–41.
• Responsibility While Protecting – An Alternative to R2P, or a Return to its Original

Ethos? Czech Yearbook of Public and Private International Law, Vol. 5, s. 23–35.
• Boj proti terorismu z pohledu ochrany lidských práv. Praha: Aleš Čeněk.
• Lidskoprávní rozměr české zahraniční politiky. In Kořan, Michal (ed.): Česká za-

hraniční politika v roce 2013. Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů,
s. 350–366.

• Ensuring Human Security in Armed Conflicts: The Role of Non-State Actors and
its Reflection in Current International Humanitarian Law. In: Ryngaert, Cedric–
Noortman, Math (eds.): Human Security and International Law The Challenge of
Non-State Actors. Intersentia, s. 29–52.

• The standard of Equivalent Protection as a Standard of Review. In: Gruszczynski,
Lukasz–Werner, Wouter (eds.): Deference in International Courts and Tribunals.
Standard of Review and Margin of Appreciation. Oxford: Oxford University Press,
s. 272–288.

• Constitutional Entrenchment of Social Rights in Europe: Their Definition. In:
Baez, Narcoso Leandro Xavier–Šturma, Pavel–Mozetič Vincius Almada–Faix,



Martin (eds.): Mecanismos internacionais e internos de efetividade dos dereitos
fundamentais. Joacab, s. 271–288.

• Post-Second World War Trials in Central and Eastern Europe. In: Bergsmo,
Morten–Wui Ling Cheah–Ping Yi (eds): Historical Origins of International
Criminal Law, Vol. II. Brusel: Torkel Opsahl Academic Epublisher, s. 697–
734.

Výzkumné projekty
• Česká zahraniční politika a „post-západní“ globální řád. Grantový projekt GA

ČR (spoluřešitelka).
• Globální prohibiční režimy: Rozvoj teorie a empirická analýza. Grantový projekt

GA ČR (spoluřešitelka).

Příspěvky na konferencích a seminářích
• Post-World War II Trials conducted in Central and Eastern Europe. The Historical

Origins of International Criminal Law, Hongkong, 1.–2. 3. 2014.
• Constitutional Entrenchment of Social Rights in Europe: Their Definition. Pro-

tecting Economic and Social Rights in times of Economic Crisis: What Role For
The Judges. Ouro Preto, Brazílie, 5.–6. 2014.

• Enhancing Human Security in Armed Conflicts – the Role of Non-State Actors
and its Reflection in Current IHL. Human Security: Past Experiences and Future
Prospects, Oxford, Velká Británie, 25.–27. 7. 2014.

• The Use of Force by the Russian Federation in Crimea. Workshop on Internatio-
nal Law Aspects of the Crimean Crisis, Heidelberg, Německo, 1.–3. 9. 2014.

• The Annexation of Crimea. Law. Territory and Conflict Resolution, Verona, Itálie,
21. 11. 2014

• Haagské právo. Právnická fakulta UK, Praha, 7. 11. 2014.
• Odpovědnost za ochranu. ČČK, Praha, 4. 10. 2014.

Další odborná činnost
• Členka externího týmu expertů v oblasti české zahraniční politiky, MZV ČR.
• Členka Meziministerské komise pro implementaci mezinárodního humanitárního

práva, MZV ČR.
• Členka Evropské komise pro demokracii prostřednictvím práva Rady Evropy za

Českou republiku, MZV ČR.
• Posudek pro Časopis pro právní vědu a praxi.
• Posudek pro Mezinárodní vztahy.
• Posudek pro Israel Law Review.
• Posudek pro European Journal of International Law.

Pedagogická činnost
• Kurz „Mezinárodní právo veřejné“, semináře, Právnická fakulta UK, Praha.
• Kurz „Mezinárodní humanitární právo“, Právnická fakulta UK, Praha.

74



75

• Kurz „Selected Topics from the Theory of Human Rights“, Právnická fakulta UK,
Praha.

Mgr. et Mgr. Jan BLAŽEK
Odborná publikační činnost – výstupy hodnocené RVVI
• Multilaterální rozměr české zahraniční politiky. In: Kořan, Michal (ed.): Česká za-

hraniční politika v roce 2013. Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů,
s. 269–285.

Odborná publikační činnost – ostatní výstupy
• Recenze. Dušan Drbohlav a kol. (2010): Migrace a (i)migranti v Česku: Kdo

jsme, odkud přicházíme, kam jdeme?. Mezinárodní vztahy, 3/2014, s. 43–47.
• Evropa: Migrace, sekuritizace, emancipace. Mezinárodní politika, 8/2014.

Výzkumné projekty
• Western Education – A Tool for Europeanization of Ukraine. Mezinárodní vise-

grádský fond (spoluřešitel).

Příspěvky na konferencích a seminářích
• Democratization of global politics from below. Příspěvek na konferenci Interna-

tional Conference of Young Scholars, VŠE, Praha, 30. 5. 2014.
• Role of Czech alumni of Western Universities in the Society, Kyjev, Ukrajina,

26.–28. 11. 2014.

Publicistika a mediální vystoupení
• Izrael není obětí. Deník Referendum, 12. 8. 2014.
• Aktuálně.cz – DVTV – téma: migrace v Evropě, s Lucií Sládkovou na téma mi-

grace, 27. 8. 2014.
• Krátké vyjádření pro Slovenský rozhlas na téma migrační krize v jižní Evropě

Další odborná činnost
• Účast na Arab-European Young Leaders Forum, Vídeň, 23.–25. 6. 2014.
• Pasivní účast na workshopu: Ontologie radikální demokracie, FF UK, Praha, 17. 10.

2014.
• Účast na kulatém stole v rámci Národního konventu na téma migrace, Praha, 25. 11.

2014.
• Vypracování projektu a sepsání výzkumné zprávy: Role of Czech alumni of Wes-

tern Universities in the Society,

Pedagogická činnost
• Přednáška a seminář v magisterském kurzu „Teorie mezinárodních vztahů“ na té-

ma Sociální konstruktivismus, Metropolitní univerzita Praha, 18. a 25. 11. 2014.
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• Hostující přednášející na téma: Volný pohyb osob a evropská azylová politika,
Metropolitní univerzita Praha (pobočka Hradec Králové), 3. 12. 2014.

Mats BRAUN, M.A., Ph.D.

Odborná publikační činnost – výstupy hodnocené RVVI
• Europeanization of Environmental Policy in the New Europe: Beyond Conditio-

nality. Farnham: Ashgate.
• EU Climate Norms in East-Central Europe. JCMS: Journal of Common Market

Studies, Vol. 52, No. 3, s. 445–460.

Odborná publikační činnost – ostatní výstupy
• Česká republika a SZBP/SBOP: Od pasivní absorpce k aktivní transformaci čes-

ké zahraniční politiky. Studie pro Zastoupení EK. Praha: Ústav mezinárodních
vztahů, s. 213–238 (spoluautoři Petr Kratochvíl a Vít Beneš).

• An Ever-Closer Eurozone and its Consequences for Differentiated Integration in
Europe. In: Blockmans, Steven (ed.): Differentiated Integration in the EU: From
the Inside Looking Out. Brussels: Centre for European Policy Studies, s. 12–25
(spoluautor Vít Beneš).

JUDr. PhDr. Marek ČEJKA, Ph.D.

Odborná publikační činnost – výstupy hodnocené RVVI
• Komplexní strategie ČR vůči regionu MENA. První výzkumná zpráva. Výstup

z grantu TA ČR pro MZV ČR, nepublikováno (spoluautoři Ondřej Beránek, Jan
Čuřík a Ondřej Ditrych).

• Komplexní strategie ČR vůči regionu MENA. Druhá výzkumná zpráva. Výstup
z grantu TA ČR pro MZV ČR, nepublikováno (spoluautoři Ondřej Beránek, Jan
Čuřík a Ondřej Ditrych).

• Scénáře vývoje mezinárodního bezpečnostního prostředí (2020). Výzkumná zprá-
va. Ditrych, Ondřej et al. Výstup z grantu TA ČR pro MZV ČR (odtajněno a zve-
řejněno v upravené podobě).

Výzkumné projekty
• Komplexní strategie České republiky vůči regionu MENA. Grantový projekt TA

ČR (spoluřešitel).
• Scénáře vývoje mezinárodního bezpečnostního prostředí. Grantový projekt TA ČR

(spoluřešitel).
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Příspěvky na konferencích a seminářích
• Přednáška v rámci školení důstojníků Generálního štábu AČR na téma izraelsko-

palestinského konfliktu, Praha, 7. 11. 2014.
• Přednáška o izraelsko-palestinském konfliktu pro Vzdělávací centrum židovského

muzea, pobočka Brno, 23. 10. 2014.
• Přednáška na sympoziu organizovaném Sudetoněmeckým krajanským sdružením,

Dům národnostních menšin, Praha, 17. 12. 2014.

Další odborná činnost
• Práce v rámci externího poradního týmu ministra zahraničních věcí ČR.
• Několik desítek konzultací s náboženskými autoritami islámu a judaismu + kon-

zultace s odborníky na amerických univerzitách v rámci Fulbrightova stipendia.

Publicistika a mediální vystoupení
• Česko-palestinské vztahy po výbuchu a před ním. MF Dnes, Kavárna, 18. 1. 2014.
• Jeruzalémské vraždy a selhání mírového procesu. MF Dnes, 20. 11. 2014.
• Vojenské zásahy Izraele spíše zvyšují popularitu Hamásu, míní politolog. Rozho-

vor. iDnes, 14. 7. 2014.
• Třetí intifáda zatím nevypukla, útočí spíš osamělí vlci (rozhovor). iDnes, 20. 11.

2014.
• Vraždění v mešitách a synagogách. Lidové noviny, 19. 11. 2014.
• Násilí v Izraeli přiživují jak islámští, tak židovští radikálové. Lidovky.cz, 22. 11.

2014.
• Politolog Čejka: Radikálové v Iráku jsou horší než al-Káida. Obama dělá laciná

gesta. Rozhovor. iHNed, 18. 6. 2014.
• Černé labutě nad Irákem. A2, č. 14, 2014.
• Liberální imámové. A2, č. 22, 2014.
• Na blokádu Pásma Gazy doplácejí civilisté. Rozhovor. A2larm!, 23. 7. 2014.
• ČRo – Radiožurnál, Stalo se dnes – komentář k izraelsko-palestinskému konflik-

tu, 18. 7. 2014.
• ČRo – ČRo 6, Názory a argumenty – islám v USA, 7. 12. 2014.
• Radio Wave – válka ve Svaté zemi, 3. 8. 2014.
• Radio Proglas – izraelsko-palestinský konflikt, 12. 12. 2014.

Pedagogická činnost
• Kurz „Izrael a Palestina“, Fakulta sociálních studií MU, Brno.
• Kurz „Náboženství a politika na Blízkém východě“, Fakulta sociálních studií MU,

Brno.
• Kurz „Radicalism in Europe“, Fakulta sociálních studií MU, Brno.
• Vedení závěrečných prací na Fakultě sociálních studií MU, Brno.
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Mgr. Jan DANIEL

Odborná publikační činnost – ostatní výstupy
• Lebanon – Resilient, For Now: EU Action Needed as Refugee Crisis Stokes Ten-

sions. European Security Spotlight, 1/2014.

Příspěvky na konferencích a seminářích
• Přednáška o české zahraniční politice vůči Blízkému východu, Ústav mezinárod-

ních vztahů, Praha, 20. 10. 2014.

Publicistika a mediální vystoupení
• Islámský stát sjednotil země, které se nemohou ani vystát. iHned.cz, 24. 9. 2014.
• Bez vyhlídky na budoucnost: Syrští uprchlíci v Libanonu. A2larm, 5. 12. 2014.

Pedagogická činnost
• Kurz „Regional Security Studies“, Institut politologických studií Fakulty sociál-

ních věd UK, Praha.
• Vedení bakalářské práce, Institut politologických studií Fakulty sociálních věd

UK, Praha.
• Vedení práce stážisty na ÚMV.

Další odborná činnost
• Konzultace s Timurem Gökselem, American University of Beirut, Bejrút, 25. 11.

2014.
• Konzultace s Mario Abu-Zeidem, Carnegie Center, Middle East, Bejrút, 11. 12. 2014.
• Další konzultace a rozhovory s členy různých agentur OSN v Libanonu, pracov-

níky NGOs a místními novináři – listopad a prosinec 2014.
• Posudek článku pro Politologický časopis.

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

Odborná publikační činnost – výstupy hodnocené RVVI
• Security Community: A Future for a Troubled Concept. International Relations,

Vol. 28, No. 3, s. 350–366.
• Bezpečnostní rozměr české zahraniční politiky. In: Kořan, Michal (ed.): Česká za-

hraniční politika v roce 2013. Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů,
s. 81–96 (spoluautor Jan Eichler).

• Scénáře vývoje mezinárodního bezpečnostního prostředí (2020). Výzkumná zprá-
va. Ditrych, Ondřej et al. Výstup z grantu TA ČR pro MZV ČR (odtajněno a zve-
řejněno v upravené podobě).

• Tracing the Discourses of Terrorism. Identity, Genealogy and State. Basingstoke:
Palgrave.
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• Komplexní strategie ČR vůči regionu MENA. První výzkumná zpráva. Výstup
z grantu TA ČR pro MZV ČR, nepublikováno (spoluautoři Ondřej Beránek, Ma-
rek Čejka a Jan Čuřík).

• Komplexní strategie ČR vůči regionu MENA. Druhá výzkumná zpráva. Výstup
z grantu TA ČR pro MZV ČR, nepublikováno (spoluautoři Ondřej Beránek, Ma-
rek Čejka a Jan Čuřík).

Výzkumné projekty
• Globální prohibiční režimy: Rozvoj teorie a empirická analýza. Grantový projekt

GA ČR (hlavní řešitel).
• Scénáře vývoje mezinárodního bezpečnostního prostředí. Grantový projekt TA ČR

(hlavní řešitel).
• Česká zahraniční politika a „post-západní“ globální řád. Grantový projekt GA

ČR (spoluřešitel).

Pedagogická činnost
• Kurzy „Theories of International Relations“, „Securitty and Defence Integration

in Europe and Transatlantic Relations“, „Grand Strategies“, „Contemporary Per-
spectives on Terrorism“. Fakulta sociálních věd UK, Praha.

• Vedení diplomových a doktorských prací, Fakulta sociálních věd UK, Praha.

Publicistika a mediální vystoupení
• ČT – ČT24, Události, komentáře – téma: sankce, 20. 3. 2014.
• ČT – ČT24, Horizont – téma: terorismus, 3. 7. 2014.
• ČT – ČT24, Studio ČT24 – téma: NATO a USA ve vztahu k Iráku a Ukrajině, 8. 7.

2014.
• ČRo – ČRo Plus – téma: původ válek, 8. 5. 2014.
• ČRo – Radiožurnál – téma: sankce, 2. 9. 2014.
• Aktuálně.cz – DVTV – téma: sankce, 6. 8. 2014.
• SRo – Radiožurnal – téma: Catherine Ashton, 12. 5. 2014.
• Pravidelný blog ditrych.blog.ihned.cz. Blogový příspěvek „Sankce fungují“, z 15. 9.

2014 (http://ditrych.blog.ihned.cz/c1-62800760-sankce-funguji) s asi 10 500 přís-
tupy.

Mgr. Tomáš DOPITA

Odborná publikační činnost – výstupy hodnocené RVVI
• Balkánský rozměr české zahraniční politiky. In: Kořan, Michal (ed.): Česká za-

hraniční politika v roce 2013. Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů,
s. 165–176.
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Odborná publikační činnost – ostatní výstupy
• Úroveň zahraničněpolitických priorit: Západní Balkán. In: Kratochvíl, Petr–Be-

neš, Vít–Braun, Mats et. al. (2014): Česká republika a SZBP/SBOP: Od pasivní
absorpce k aktivní transformaci české zahraniční politiky. Studie pro Zastoupení
EK. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, s. 48–55.

• How Should We Deal with the Discrimination and Dysfunction in Bosnia and
Herzegovina? Towards a New European Approach. Policy paper IIR, 10/2014.

• The Czech and Polish Foreign Policy Towards the Western Balkans. OSW,
11/2014, nepublikováno.

Výzkumné projekty
• Česká republika a SZBP/SBOP: Od pasivní absorpce k aktivní transformaci čes-

ké zahraniční politiky. Grantový projekt podpořený zastoupením Evropské komi-
se v ČR (spoluřešitel).

• Scénáře vývoje mezinárodního bezpečnostního prostředí. Grantový projekt TA ČR
(spoluřešitel).

Příspěvky na konferencích a seminářích
• The Transfer of European Norms to Bosnia and Herzegovina. Seminar: Promoting

Participatory Democracy in Bosnia and Herzegovina: A Reassessment of the
Czech and European Experience, Praha, 24. 4. 2014.

• The Europeanization of the Czech Republic s Foreign Policy Towards the Western
Balkans: Identity of Interests, But No Transformation of Identity? The Visegrad
Group in the Post-Lisbon EU. Getting Closer to Move Further, Praha, 30. 4. 2014.

• Balkánský rozměr české zahraniční politiky. Česká zahraniční politika v roce
2013. Analýza ÚMV, Praha, 1. 9. 2014.

Další odborná činnost
• Konzultace pro Think Visegrad: Short term analysis: Current state of economic

and social stability in the Balkans in light of the unrest in Bosnia and Herzegovi-
na – Possible New EU Approach and Intensified V4 Contribution.

• Posudek článku pro Perspectives.

Publicistika a mediální vystoupení
• Současné protesty jsou jiné, protože u nich teče krev, říká expert na Bosnu. Ihned.cz,

12. 2. 2014.
• BBC – Studio Zet – Současné nepokoje v Bosně a Hercegovině, rozhovor, 18. 2.

2014.
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Prof. Ing. Petr DRULÁK, Ph.D.

Odborná publikační činnost – výstupy hodnocené RVVI
• The Richness of the Liberal Tradition in International Relations: Karl Deutsch on

political community and the European integration. International Relations, Vol.
28, No. 3, s. 333–349 (spoluautor Radka Druláková).

• Czech Metaphors about Europe: Havel vs Klaus. Journal of International Relati-
ons and Development, s. 1–24 (spoluautor Vít Beneš).

Doc. PhDr. Jan EICHLER, CSc.

Odborná publikační činnost – výstupy hodnocené RVVI
• Strategie a strategická kultura na počátku 21. století. Vojenské rozhledy, Vol. 23,

No. 4, s. 142–151.
• Od Hirošimy po Bělehrad; válka a mír v druhé polovině 20. století. Praha: Karo-

linum.
• Intermezzo: Edvard Beneš a Charles de Gaulle – problém politického vůdcovství.

In: Jan Němeček a kol.: Československo-sovětská smlouva 1943. Praha: Historic-
ký ústav, s. 121–139.

• Bezpečnostní rozměr české zahraniční politiky. In: Kořan, Michal (ed.): Česká za-
hraniční politika v roce 2013. Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů,
s. 81–96 (spoluautor Ondřej Ditrych).

Odborná publikační činnost – ostatní výstupy
• 1. světová válka – příčiny a význam pro současnost. In: Sto let od počátku první

světové války. Institut Václava Klause, No. 13, s. 21–38.

Publicistika a mediální vystoupení
• Vojenská intervence není houska na krámě. Právo, 15. 1. 2014.
• Padesátá intervence se jmenuje Sangaris. Právo, 23. 1. 2014.
• Jak to bylo se Saddámem a iráckou ropou. Právo, 29. 1. 2014.
• Jak to bylo s válkou proti Srbsku. Právo, 14. 2. 2014.
• Jak to bylo s údery na Afghánistán. Právo, 21. 2. 2014.
• Putin jako propagátor síly v praxi. Právo, 6. 3. 2014.
• Takže na problémy opět zaděláno. Právo, 8. 3. 2014.
• My a NATO. Právo, 12. 3. 2014.
• Češi do Afriky? Nová úskalí. Právo, 7. 4. 2014.
• Kořeny ukrajinské krize očima liberálních amerických profesorů. Právo, 22. 4. 2014.
• Ukrajina očima britských expertů. Právo, 29. 4. 2014
• Změní se dislokace sil NATO? Právo, 7. 5. 2014.
• Cesta od trpaslíka k dospělému silákovi. Právo, 24. 5. 2014.
• Kauza Krym jako tvrdá geopolitika na pokračování. Právo, 5. 6. 2014.
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• Američtí profesoři se přou o Rusko. Právo, 11. 6. 2014.
• Výročí války: co je jinak a co se opakuje. Právo, 17. 6. 2014.
• Domobrana je pro Česko inspirativní. Právo, 25. 6. 2014.
• Jak se o Irák přou někdejší premiéři. Právo, 4. 7. 2014.
• Afghánistán – sociální inženýrství, které nevyšlo. Právo, 16. 7. 2014.
• Vrací se studená válka? Právo, 13. 8. 2014.
• Rifkind a Ivanov: Jak z krize ven? Právo, 19. 8. 2014.
• Vzpomínky na starého Bushe. Právo, 12. 9. 2014.
• Proč je Islámský stát rakovina. Právo, 30. 9. 2014.
• Pád berlínské zdi a nenaplněná velká šance. Právo, 9. 10. 2014.
• Jak Gorbačov tahal za kratší konec slámky. Právo, 22. 10. 2014.
• Jak vidí Obamův exporadce kauzu Putin. Právo, 24. 11. 2014.
• Miladu Horákovou si za terč vybral státní terorismus. Právo, 9. 12. 2014.
• Jak to je s hodnotami Západu? Právo, 11. 12. 2014.
• S čím asi přijdou američtí republikáni? Právo, 18. 12. 2014.
• ČT – ČT24, Horizont – Z evropské ultrapravice jde strach, 28. 3. 2014.
• ČT – Před 20 lety byl dopaden nejhledanější terorista: Carlos neboli Šakal, 14. 8.

2014.
• ČT – ČT24, Horizont – Ruská armáda jako mocenský nástroj, 22. 8. 2014.
• ČT – ČT24 – Islamisté jako vážná hrozba, 11. 9. 2014.
• ČT – ČT24, Hyde park – Islámští radikálové v ofenzivě, 26. 9. 2014.
• ČT – ČT24 – Rozhodování o ceně má vždy politickou souvislost, 10. 10. 2014.
• ČT – ČT24, Události, komentáře – Rukojmí v Sydney, 15. 12. 2014.

Pedagogická činnost
• Kurz „Mezinárodní bezpečnostní vztahy“, Fakulta mezinárodních vztahů VŠE,

Praha.
• Kurz „Mezinárodní bezpečnostní vztahy po konci studené války“, Fakulta mezi-

národních vztahů VŠE, Praha.
• Vedení 4 dizertačních, 10 bakalářských a 10 diplomových prací na Fakultě mezi-

národních vztahů VŠE, Praha.

Další odborná činnost
• Posudky šesti dizertačních prací (3 na Fakultě mezinárodních vztahů, VŠE, Pra-

ha; 1 na Fakultě sociálních věd UK, Praha; 1 na Univezitě Obrany, Brno; 1 na Po-
licejní akademii, Praha).

Ing. Rudolf FÜRST, Ph.D.

Odborná publikační činnost – výstupy hodnocené RVVI
• Česká politika na Dálném východě. In: Kořan, Michal (ed.): Česká zahraniční po-

litika v roce 2013. Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, s. 236–247.
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• Czech-Chinese Relations: Evaluation of Economic Ties. In: Szunomár, Ágnes
(ed.): Chinese Investments and Financial Engagement in Visegrad Countries:
Myth or Reality? Budapest: Institute of World Economics, s. 74–88.

• The Visegrád Countries Political Relations with China: Goals, Results and Pro-
spects. In: Szunomár, Ágnes (ed.): Chinese Investments and Financial Engage-
ment in Visegrad Countries: Myth or Reality? Budapest: Institute of World Eco-
nomics, s. 127–143 (spoluautoři Tamás Matura a Richard Turcsányi).

• Význam a koherence iniciativy ČLR + 16 postkomunistických zemí. Výzkumná
zpráva. Výstup z grantu TA ČR, interní dokument MZV, nepublikováno (spoluau-
toři Filip Tesař, Gabriela Pleschová a Karel Svoboda).

Výzkumné projekty
• Čína ve východní části Evropy: Česká strategie sebeprosazení. Grantový projekt

TA ČR (hlavní řešitel).
• Scénáře vývoje mezinárodního bezpečnostního prostředí. Grantový projekt TA ČR

(spoluřešitel).
• Chinese Financial Assistance in the Visegrad Countries: Myth or Reality? Mezi-

národní visegrádský fond (spoluřešitel).

Příspěvky na konferencích a seminářích
• A case study on Czech-Chinese relations. Chinese Financial Assistence in V4

Countries, Varšava, Polsko, 15. 6. 2014.
• The Czech experience in cooperation with China in the format 1+16. The Com-

prehensive Cooperation between Visegrád Group and China. China Social Scien-
ce Forum: China – CEE Relations, Beijing, ČLR, 11.–12. 9. 2014.

• CEE–China Relations, Presentation of the Monograph Fürst-Tesar. Second Inter-
national Forum on China – Central and Eastern Europe, Institute of Russian, East
European & Central Asian Studies, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing,
ČLR, 16.–17. 10. 2014.

• Czech Experience in Relations with China, Relations of EU Member States with
China. European Think Tank Network on China (ETNC) jointly organised by Ifri
and Elcano, Ifri s office in Brussels. Brusel, Belgie, 15. 11. 2014.

• The Czech-Chinese „restarting“ political relations and its domestic media percep-
tion. 6th International Symposium „Czech Foreign Policy“ 25 Years of a Free Fo-
reign Policy, účast v panelu China: New Opportunities and Challenges for the
Czech Foreign Policy? Praha, 19. 11. 2014.

• Czech-Chinese Relations with a special Focus on Chinese FDI. Chinese Invest-
ments and financial engagement in Visegrad Countries, MTA KRTK and Central
Europen University, Budapešť, Maďarsko, 27. 11. 2014.

• Čínsko-evropské vztahy a formát 1+16. Prezentace grantového projektu TA ČR
a monografie, VŠE, Praha, 3. 12. 2014.

• Čína objevuje Střední Evropu. Přednáška, Česko-čínská společnost, Městská kni-
hovna, Praha, 26. 3. 2014.
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• Čínská ekonomika, vztahy s EU a nový formát spolupráce s post-komunistickými
státy Evropy 1+16. VŠE, Praha, 9. 4. 2014.

• Česko-čínské vztahy a Varšavská iniciativa (formát 1+16). VŠE, Středisko mezi-
národních studií, Praha, 3. 12. 2014.

Publicistika a mediální vystoupení
• Jidáš Zaorálek prodává Tibet? Mezinárodní politika, 2. 5. 2014.
• Pozdně rokoková noblesa české politiky lidských práv v Číně. iHned, Názory, 28.

10. 2014.
• Ohlédnutí za česko-čínskou fraškou. A2larm, 10. 11. 2014.
• ČRo – ČRo Plus – Pořad Media Plus, Hongkong a média, 4. 10. 2014.
• ČT – ČT24, Horizont – Studentské stávky v Hongkongu, 30. 9. 2014.
• ČT – ČT24, Studio ČT24 – Další protesty v Hongkongu, 10. 10. 2014.
• ČT – ČT24 – Prezident Zeman letí do Číny, 23. 10. 2014.
• ČT – ČT24 – Komentář: ČLR v HDP dostihla USA, 10. 12. 2014.
• Čína: Panelová diskuse k aktuální otázce současného vývoje české zahraniční po-

litiky vůči Čínské lidové republice a k otázce vztahu lidských práv a „ekonomic-
ké“ diplomacie obecně. Galerie DOX, Praha, 29. 5. 2014.

Pedagogická činnost
• Kurz „Post-maoistická reformní Čína“, Ústav politologie Filozofické fakulty UK,

Praha.
• Vedení diplomové práce. Karolína Pechová: Problematika přístupu zahraničních

firem na trh v ČLR: Případová studie českých firem v období 1999–2000. Metro-
politní univerzita Praha.

Další odborná činnost
• Recenzní posudek pro Acta FF UK, ZČU.

JUDr. Vladimir HANDL, CSc.

Odborná publikační činnost – výstupy hodnocené RVVI
• Germany s New Role in the EU: The Future of the Berlin-Praxis in Terms of the

Czech Foreign-Political Interests. Brno: Masaryk University (spoluaotoři Filip
Černoch, Vladan Hodulák, Oldřich Krpec, Petr Ocelík, William E. Paterson, Elsa
Tulmets a Vít Michal).

• Spolková republika Německo v české zahraniční politice. In: Kořan, Michal (ed.):
Česká zahraniční politika v roce 2013, Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárod-
ních vztahů, s. 97–115.

• Der tschechischer „Zuschauer“ und der deutsche „Anführer“: Tschechische Rol-
lenkonzeption in der EU. In: Harnisch, Sebastian–Schild, Joachim (eds.): Deuts-
che Außenpolitik und internationale Führung. Ressourcen, Praktiken und Politi-
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ken in einer veränderten Europäische Union. Baden-Baden: Nomos, s. 223–250
(spoluautor Vít Beneš).

• Česká republika a SZBP/SBOP: Od pasivní absorpce k aktivní transformaci čes-
ké zahraniční politiky. Editoři Petr Kratochvíl, Vít Beneš a Mats Braun. Studie pro
Zastoupení EK. Praha: Ústav mezinárodních vztahů.

Odborná publikační činnost – ostatní výstupy
• Germany and Viegrad Group: An Open Question? V4/Review, 11. 12. 2014.

Výzkumné projekty
• Česká zahraniční politika a „post-západní“ globální řád. Grantový projekt GA

ČR (spoluřešitel).
• Scénáře vývoje mezinárodního bezpečnostního prostředí. Grantový projekt TA ČR

(spoluřešitel).
• Česká republika a SZBP/SBOP: Od pasivní absorpce k aktivní transformaci čes-

ké zahraniční politiky. Grantový projekt podpořený Zastoupením Evropské komi-
se v ČR (spoluřešitel).

Příspěvky na konferencích a seminářích
• Vystoupení na panelu: The V4 and Germany: Potentials and Limits for Future Re-

gional Cooperation. 6. International Symposium „Czech Foreign Policy“, MZV
ČR, Praha, 19. 11. 2014.

• Die künftige Rolle der Erweiterungspolitik als Instrument der EU-Außenpolitik
und Deutschland aus tschechischer Sicht. Aktuelle Herausforderungen für die
deutsche Europapolitik: Vertiefung, Erweiterung, Nachbarschaft, Berlín, Němec-
ko, 25.–26. 11. 2014.

• Die deutsch-tschechischen Beziehungen 1989–2014 aus politischer und wirts-
chaftlicher Sicht. Tschechen und Deutsche zwischen 1989 und 2014, Sankelmark,
Německo, 28.–30. 11. 2014.

• Česká zahraniční politika 1990–2014. Přednáška pro Diplomatickou akademii
MZV ČR, Praha, 31. 10. 2014.

• Überwiegt die Freude? Ein Perspektivwechsel auf die Deutsche Wiedervereini-
gung. Veřejná přednáška, KAS, Drážďany, Německo, 18. 11. 2014.

• Česká zahraniční politika vůči Německu, Rakousku a Visegrádské skupině. Před-
náška pro Diplomatickou akademii MZV ČR, Praha, 8. 12. 2014.

Další odborná činnost
• Konzultace v rámci programu „inventura české zahraniční politiky“, vztahy ČR

k Německu, květen 2014.
• Dvakrát konzultace s Čínskou delegací (s Rudolfem Fürstem).
• Přednáška pro Diplomatickou akademii Jordánska, Praha, 20. 10. 2014.
• Posudek článku pro časopis Naše společnost, Sociologický ústav AV ČR.
• Posudek pro malou obhajobu disertační práce Vladimíra Berouna, VŠE.
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Pedagogická činnost
• Kurz „Zahraniční politika SRN I, II“, Institut mezinárodních studií Fakulty sociál-

ních věd UK, Praha.
• Kurz „Česká zahraniční politika po roce 1990“, Institut mezinárodních studií Fa-

kulty sociálních věd UK, Praha.
• Kurz „Transformation of Communist Successor Parties in Central Europe and In-

fluence of the West European Leftists“, Institut mezinárodních studií Fakulty so-
ciálních věd UK, Praha.

• Proseminář „Politologie a mezinárodní vztahy“, Institut mezinárodních studií Fa-
kulty sociálních věd UK, Praha.

• Kurz „Vztahy Československa/České republiky k německy mluvícím zemím I, II“,
Institut mezinárodních studií Fakulty sociálních věd UK, Praha.

• Vedení čtyř diplomových a jedné bakalářské práce, Institut mezinárodní studií Fa-
kulty sociálních věd UK, Praha.

Ing. Ondřej HORKÝ-HLUCHÁŇ, Ph.D.

Odborná publikační činnost – výstupy hodnocené RVVI
• The Czech government scholarship programme for students from developing

countries – Evaluation findings and policy reflections. Evaluation and Program
Planning 43, s. 83–92 (spoluautoři Tereza Němečková, Tereza Krylová, Jiří Hej-
krlík, Klementína Jílková).

• „Nothing is imposed in this policy!“ The construction and constriction of the Eu-
ropean Neighbourhood. Alternatives: Global, Local, Political 39 (3): forthcoming
(spoluautor Petr Kratochvíl).

• Rozvojový rozměr české zahraniční politiky. In: Kořan, Michal (ed.): Česká za-
hraniční politika v roce 2013. Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů,
s. 327–349.

• Subsaharská Afrika v české zahraniční politice. In: Kořan, Michal (ed.): Česká za-
hraniční politika v roce 2013. Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů,
s. 248–265 (spoluautorka Kateřina Rudincová).

Odborná publikační činnost – ostatní výstupy
• Transition Experience 2.0: A new way to close the gap between the Central Euro-

pean human rights and development policies. In: Gembická, Simona (ed.): Inter-
national Conference Booklet. Development and Democracy, s. 160–169.

• Transition Experience 2.0: A new way to close the gap between the Central Euro-
pean human rights and development policies. IIR Policy Paper, 12/2014.

• Jak spojit síly lidských práv, rozvojové spolupráce a transformační zkušenosti
v zahraniční politice? Policy Paper ÚMV, 6/2014.
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Výzkumné projekty
• Česká zahraniční politika a „post-západní“ globální řád. Grantový projekt GA

ČR (spoluřešitel).
• Analýza možností a způsobů uplatnění transformační zkušenosti ČR v bilaterální

i multilaterální rozvojové spolupráci. Grantový projekt TA ČR (spoluřešitel).
• Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí – RESAREAS. Grantový pro-

jekt OP VK (koordinátor).
• K většímu souladu lidskoprávní politiky, rozvojové spolupráce a humanitární po-

moci české zahraniční politiky. Ministerstvo zahraničních věcí ČR (hlavní řešitel).

Příspěvky na konferencích a seminářích
• The outcomes of the RESAREAS project in the field of theory on non-European

territories, Beyond the North/South and East/West Divides: Understanding Global
Inequalities and Diversity, Praha, 14. 1. 2014.

• Critical perspectives on development policies of the CEE countries A typology of
the underlying theories and their consequences for other non-DAC donors. 14th

EADI General Conference, Bonn, Německo, 23.–26. 6. 2014.
• Development cooperation of the Central and Eastern European countries from

a postcolonial perspective. 10th CEEISA Convention, Cluj-Napoca, Rumunsko,
12.–14. 6. 2014.

• Česká zahraniční politika v roce 2013. Analýza ÚMV. Praha, 1. 9. 2014.
• Roundtable Human Rights in the Czech Transition and Development Cooperati-

on: Challenges and Opportunities, Forum 2000, Praha, 14. 10. 2014.
• Roundtable V4 partners in development cooperation. International Conference De-

velopment and Democracy, Pontis Foundation, Bratislava, Slovensko, 15. 10. 2014.
• Veřejná debata Koncept lidských práv a zahraniční politika České republiky. Ma-

sarykova demokratická akademie, Praha, 25. 11. 2014.
• The Europeanisation of the CEECs development policy: Story of a wedding bet-

ween an academic concept and a political enterprise. Transferts as a political en-
terprise, Centre Marc Bloch, Berlín, Německo, 27. 11. 2014.

Další odborná činnost
• Člen externího poradního týmu ministra zahraničních věcí pro oblast zahraniční

a evropské politiky České republiky.
• Člen poradního týmu pro metaevaluace zahraniční rozvojové spolupráce.
• Opportunities for Central-European countries in the African policy of the EU and

the possibility of the reinforced participation of their companies in the implemen-
tation of EU Development Aid Schemes in Sub-Saharan Africa, podíl na výzkum-
né zprávě pro Think Visegrad.

• Konzultace pro Alaa Youssef, Political Advisor of the UfM Secretary General, 10. 3.
2014.

• Konzultace pro Giedrius Galasukas, Head of EaP Divison, MFA Lithuania, 19. 11.
2014.



88

• Posudky pro European Political Science Review a International Journal of Eco-
nomic Policy in Emerging Economies.

Publicistika a mediální vystoupení
• Rádio Slovensko, K věci, 7. 4. 2014.

Pedagogická činnost
• Vedení dizertační práce Kateřiny Struhové, studentky společného doktorského

programu s Metropolitní univerzitou Praha.

Mgr. Šárka KOLMAŠOVÁ (MORAVCOVÁ), Ph.D.

Výzkumné projekty
• Význam humanitární intervence a odpovědnosti za ochranu – případ Libye a Sý-

rie. Grantový projekt GA ČR (hlavní řešitel).

PhDr. Michal KOŘAN, Ph.D.

Odborná publikační činnost – výstupy hodnocené RVVI
• Politický kontext a tvorba zahraniční politiky. In: Kořan, Michal (ed.): Česká za-

hraniční politika v roce 2013. Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů,
s. 19–33.

• Visegrádská spolupráce, Polsko, Slovensko a Rakousko v české zahraniční politi-
ce. In: Kořan, Michal (ed.): Česká zahraniční politika v roce 2013. Analýza ÚMV.
Praha: Ústav mezinárodních vztahů, s. 116–134.

Výzkumné projekty
• Česká zahraniční politika a „post-západní“ globální řád. Grantový projekt GA

ČR (hlavní řešitel).
• Visegrad Group in the Post-Lisbon EU: Getting Closer to Move Further. Projekt

Mezinárodního visegrádského fondu (hlavní řešitel).
• Bezpečnost, obrana a zbrojařský průmysl – spolupráce mezi Českou republikou

a Polskem: Potenciál, limity a regionální aspekty. Projekt Česko-polské/Polsko-
české analytické platformy (hlavní řešitel).

Příspěvky na konferencích a seminářích
• Přednáška Czech Foreign Policy na School of Advanced International Studies,

Johns Hopkins University, Washington D. C., USA, 7. 4. 2014.
• Prezentace v panelu U.S.-Czech Political and Security Relations: Writing the Next

Chapter. Konference Strengthening U.S. – Czech Strategic Relations: A Road map for
the Future, Center for European Policy Analysis, Washington, D. C., USA, 1. 5. 2014.
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• Přednáška Czech Foreign and Security Policy of the New Government, Centre for
Eastern Studies, Varšava, Polsko, 27. 5. 2014.

• Vystoupení v panelu Management of the European area between Russia and NA-
TO, konference NATO 2020: ALLIANCE RENEWED – challenges for non-
members of the Alliance, Bratislava, Slovensko, 15. 10. 2014

• Vyzvané vystoupení v rámci konference Does Democracy Matter, organizované
Foreign Policy Research Institute, Wilson Center, Washington D.C., USA, 20. 10.
2014.

• Prezentace na panelu Defence budgets and why defence matters v rámci konfe-
rence Save the Defendence in Visegrad, Bratislava, Slovensko, 1. 12. 2014.

• Prezentace doporučení asociace TEPSA pro lotyšské předsednictví Radě EU. Ri-
ga, Lotyšsko, 4. 12. 2014.

Další odborná činnost
• Konzultace v rámci 5. česko-slovenského diskusního fóra, Kroměříž, 6. 10. 2014.
• Hlavní autor analýzy projektu Think Visegrad: V4 and Germany. Spoluautoři:

A. Hettyey, K. Poplawski, V. Biľčík.

Publicistika a mediální vystoupení
• Viktor Orbán a kyvadlo. Natoaktual.cz, 23. 9. 2014.
• Krajiny V4 by sa nemali prekvapovať. Pravda.sk, 1. 7. 2014.
• Ukraine-Krise entzweit Visegrád-Staaten. Schwerpunkt, 12. 6. 2014.
• ČT – ČT24, Studio ČT24 – Ukrajina na pokraji občanské války, 20. 2. 2014.
• ČT – ČT24, Studio ČT24 – Referendum na Krymu, 17. 3. 2014.
• ČT – ČT24, Studio ČT24 – Kerry a Lavrov jednali o Ukrajině, 31. 3. 2014.
• ČT – ČT24, Události, komentáře – Středoevropští prezidenti v Praze, 11. 12. 2014.
• ČRo – Radiožurnál – Česká diplomacie musí vysvětlovat některé výroky hlavy

státu na adresu muslimů, 13. 6. 2014.
• TV C-SPAN – Tactics for Promoting Democracy, 20. 10. 2014.
• Debating V4: Divided ve fall… Central European Policy Institute, 4. 7. 2014.

Doc. Mgr. Ing. PETR KRATOCHVÍL, Ph.D.

Odborná publikační činnost – výstupy hodnocené RVVI
• Von Falken und Russlandfreunden. Die tschechische Debatte über die EU-Sank-

tionen. Zeitschrift Osteuropa, 9–10/2014, s. 67–78.
• The Ideational Clinch of the Roman Catholic Church and the EU. The Europea-

nization of the Catholic Clergy’s Discourse. Journal of Language and Politics,
Vol. 13, Issue 1, 2014, s. 171–197 (spoluautor Tomáš Doležal).

• Politics and Religion in Europe: The Case of the Roman Catholic Church and the
European Union. Central European Journal of International and Security Studi-
es, Vol. 7, Issue 4, April 2014 (spoluautor Tomáš Doležal).



90

• „Nothing is imposed in this policy!“ The Construction and Constriction of the Eu-
ropean Neighbourhood. Alternatives: Global, Local, Political 39 (3): forthcoming
(spoluautor Ondřej Horký-Hlucháň).

• The EU-Russia Energy Relations under the Prism of the Political Discourse. Per-
spectives, Vol. 22, No. 1, s. 5–32 (spoluautor Lukáš Tichý).

• Česká politika a EU: vize, nebo simulakra? In: Petr Hlaváček (ed.): České vize Ev-
ropy? Manuál k naší evropské debatě. Praha: Academia, s. 268–271.

• Česká republika a SZBP/SBOP: Od pasivní absorpce k aktivní transformaci čes-
ké zahraniční politiky. Studie pro Zastoupení EK. Praha: Ústav mezinárodních
vztahů (spoluautoři Vít Beneš a Mats Braun).

• Rusko a východní sousedství EU. In: Scénáře vývoje mezinárodního bezpečno-
stního prostředí (2020). Výzkumná zpráva. Ditrych, Ondřej et al., s. 38–48.
Výstup z grantu TA ČR pro MZV ČR (odtajněno a zveřejněno v upravené po-
době).

• Ukrajinská krize: Dopady a rizika pro Českou republiku. Studie realizovaná
s podporou MZV ČR, březen–duben 2014 (spoluautoři Jurij Fjodorov, Jurij, Lu-
cia Najšlová a Karel Svoboda).

Další odborná publikační činnost
• The European Union and the Roman Catholic Church: the Alliance of the Throne

and the Altar Revisited? Politics and Religion Journal, Vol. 8, No. 2, s. 213–238
(spoluator Tomáš Doležal).

Výzkumné projekty
• Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí – RESAREAS. Grantový pro-

jekt OP VK (spoluřešitel).
• Konfliktní integrace: reakce národních parlamentů a politických stran na konku-

renční vize Evropské unie. Grantový projekt VŠE Praha (spoluřešitel).
• Bezpečnostní, politické a ekonomické dopady ukrajinské krize na ČR. Mezinárod-

ní visegrádský fond (hlavní řešitel).
• Česká republika a SZBP/SBOP: Od pasivní absorpce k aktivní transformaci čes-

ké zahraniční politiky. Grantový projekt podpořený Zastoupením Evropské komi-
se v ČR (hlavní řešitel).

• Scénáře vývoje mezinárodního bezpečnostního prostředí. Grantový projekt TA ČR
(spoluřešitel).

• Evropská unie jako autonomní aktér v energetických vztazích. Interní grant MUP
MVES/3/2013 (spoluřešitel).

Účast na konferencích a seminářích
• Úvodní slovo, konference Beyond the North/South and East/West Divides: Un-

derstanding Global Inequalities and Diversity, MZV ČR, Praha, 14. 1. 2014.
• Úvodní slovo, seminář The European External Action Service (EEAS) and Member

States Diplomacies: The Limits of Vertical Coordination, ÚMV, Praha, 17. 1. 2014.
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• Přednáška na konferenci Europa zehn Jahre nach der EU-Osterweiterung, Europe
Direct, München, Německo, 10. 3. 2014.

• Předseda panelu, Regional Dimensions of Domestic Violenc. International Studi-
es Association, Annual Convention, Toronto, Kanada, 28. 3. 2014

• Prezentace Competing Spaces of Democracy in Europe: The Eurozone Crisis and
the EU s Democratic Deficit. International Studies Association, Annual Conventi-
on, Toronto, Kanada, 30. 3. 2014.

• Úvodní přednáška, konference The Visegrad Group in the Post-Lisbon EU. Get-
ting Closer to Move Further, MZV ČR, Praha, 30. 4. 2014.

• Přednáška na konferenci Social Perceptions of the Eastern Enlargement, CERI-
Sciences Po, Paříž, Francie, 15. 5. 2014.

• Přednáška na letní škole Populism and Democracy, Summer School of European
Studies, Telč, 28. 8. 2014.

• Přednáška na konferenci East European Crisis: Scenarios and EU Response, Mi-
nisterstvo zahraničních věcí Slovenska, Slovak Foreign Policy Association, Brati-
slava, Slovensko, 27. 10. 2014.

• Úvodní projev, konference „The Prague Agenda 2014“, MZV ČR, Praha, 4.–5. 12.
2014.

Pedagogická činnost
• Přednáškový cyklus „Introduction to International Relations“. Diplomatic Acade-

my, Ministry of Foreign Affairs of Armenia, Jerevan, 24. 2.–7. 3. 2014.
• Magisterský kurz „Religion and World Politics“, Fakulta sociálních věd UK, Praha.
• Pravidelné přednášky pro Diplomatickou akademii MZV ČR, Praha.
• Pravidelný neformální metodologický seminář pro postgraduální studenty oboru

Mezinárodní politické vztahy, Fakulta mezinárodních vztahů VŠE, Praha.
• Kurz „Teorie mezinárodních vztahů a evropské integrace“, společný doktorský

program Ústavu mezinárodních vztahů v Praze a Metropolitní univerzity Praha.
• Kurz „Theories of International Relations and European Integration“, společný

doktorský program Ústavu mezinárodních vztahů v Praze a Metropolitní univer-
zity Praha.

• Magisterský kurz „Teorie mezinárodních vztahů“, Středisko mezinárodních studií
Jana Masaryka Fakulty mezinárodních vztahů VŠE, Praha.

• Vedení dizertační práce Hanny Vasilevich, Lukáše Tichého, Jana Blažka a Sabiny
Domaskiny, studujících společného doktorského programu s Metropolitní univer-
zitou Praha.

• Vedení dizertační práce Lenky Porázikové a Jany Hovorkové, studujících v dok-
torském programu Mezinárodní politické vztahy Středisko mezinárodních studií
Jana Masaryka Fakulty mezinárodních vztahů VŠE, Praha.

• Řada posudků na disertační a diplomové práce.

Další odborná činnost
• Předseda Akademické rady Diplomatické akademie Ministerstva zahraničních vě-

cí ČR.
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• Místopředseda Rady Ústavu mezinárodních vztahů, v. v. i.
• Člen Akademického senátu Akademie věd ČR.
• Člen Vědecké rady Fakulty sociálních věd UK, Praha.
• Člen Vědecké rady Metropolitní univerzity Praha.
• Člen Oborového panelu pro oblast politických a právních věd Grantové agentury ČR.
• Člen Expertní hodnotící komise (Omega) Technologické agentury ČR.
• Člen Oborové rady pro obor Politologie a mezinárodní vztahy, Filozofická fakul-

ta Západočeské university Plzeň.
• Člen Oborové rady pro obor Mezinárodní vztahy a evropská studia, Metropolitní

univerzita Praha.
• Člen externího týmu expertů v oblasti české zahraniční politiky (MZV ČR).
• Člen International Studies Association (ISA USA).
• Člen International Political Studies Association (IPSA).
• Člen Central and East European International Studies Association (CEEISA).
• Zvláštní představitel Ústavu mezinárodních vztahů v European Consortium for

Political Research (ECPR).
• Zástupce Ústavu mezinárodních vztahů v Trans European Policy Studies Asso-

ciation (TEPSA).
• Člen redakční rady Lithuanian Annual Strategic Review.

Publicistika a mediální vystoupení
• Špatná image může Čechy vyjít draho. Lidové noviny, 3. 5. 2014.
• Kyjev: Desiatky mŕtvych. A zmrazené účty. Hospodárské noviny, 21. 2. 2014.
• Európu chce viesť „staviteľ mostov. Hospodárské noviny, 27. 5. 2014.
• Staré členské krajiny ovládli euroskeptici. Hospodárské noviny, 27. 5. 2014.
• Kyjev je o krok bližšie k únii. HN online, 17. 9. 2014.
• Putin sjednotitel. Nacionalismus jako nová imperiální ideologie Ruska. Právo, Sa-

lon, 28. 5. 2014.
• Co se o Ukrajině dozvíte v ruské TV. iHNED.cz, 4. 3. 2014.
• EU, post-Soviet republics meet on partnership plan. Washington Post, 24. 4.

2014.
• 3 mýty o situaci na Ukrajině, kterým věří Západ. EurActiv.cz, 21. 3. 2014.
• ČT – interview Daniely Drtinové, 20. 2. 2014.
• ČT – ČT24 – Mezinárodní bezpečnostní konference k 15. výročí vstupu ČR do

NATO, 12. 3. 2014.
• ČT – ČT24 – Evropské volby 2014, 7. 5. 2014.
• ČT – ČT24 – Putin nechce pravomoci k vyslání armády, 24. 6. 2014.
• ČT – ČT24, Horizont – Rýsuje se na východní Ukrajině mír?, 13. 10. 2014.
• Aktuálně.cz – DVTV – Viník pádu boeingu se nenajde, 9. 9. 2014.
• ČRo – Radiožurnál – Bude palestinská ambasáda přesunuta?, 3. 1. 2014.
• ČRo – Radiožurnál – Palestinci se omluvili za výbuch a zbraně v rezidenci vel-

vyslance, 14. 1. 2014.
• ČRo – Eskalující násilí na Ukrajině, 23. 1. 2014.
• ČRo – Radiožurnál – Kyjev opět ovládlo násilí, 20. 2. 2014.
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• ČRo – Radiožurnál – Největší krize mezi Západem a Ruskem od doby studené
války, 13. 3. 2014.

• ČRo – Radiožurnál – EU a NATO mají podle M. Zemana odradit Rusko preven-
tivními akcemi, 11. 4. 2014.

• ČRo – Radioforum – Má být hlavní prioritou Západu stabilní Rusko, nebo Rusko
demokratické?, 15. 4. 2014.

• ČRo – Den podle Tomáše Pavlíčka – Ženevská jednání o řešení ukrajinské krize,
17. 4. 2014.

• ČRo – ČRo Plus, Ranní Plus – Začíná summit Východního partnerství a některých
členů EU, 24. 4. 2014.

• ČRo – Radiožurnál – EU schválila protiruské sankce, 12. 9. 2014.
• ČRo – Radiožurnál – Šedesát minut, Velmi chladné setkání, 11. 11. 2014.
• Rádio Slovensko – Radiožurnál – Rozšíření pravomocí ruské kontrarozvědky, 15. 1.

2014.
• Rozhlas a televize Slovenska – Přijme NATO Gruzii?, 9. 4. 2014.
• Rozhlas a televize Slovenska – Proruští separatisté propustili prvních 1200 ukra-

jinských vojáků, 8. 9. 2014.
• Rozhlas a televize Slovenska – Napětí ve vzduchu, 30. 10. 2014.
• Rádio Express – Krym je pre Ukrajinu už nenávratne preč, 27. 10. 2014.
• Czech Foreign Policy: Shift in the Values? The Virtual Forum for Visegrad + Stu-

dies, 4. 12. 2014.

PhDr. Miroslav NOŽINA, Ph.D.

Odborná publikační činnost – výstupy hodnocené RVVI
• Zhodnocení efektivity české podpory opozici a disentu v Barmě, Bělorusku, na Ku-

bě a v Podněstří. Výzkumná zpráva. Grantový projekt TAČR.

Odborná publikační činnost – ostatní výstupy
• Metamfetamin. Dobytí Asie. Bulletin Národní protidrogové centrály Policie ČR,

3/2014.
• King Rama VII of Siam’s Official Visit to Czechoslovakia in 1934. King Prajad-

hipok’s Institute in cooperation with the Ministry of Foreign Affairs of the Czech
Republic and the Institute of International Relations in Prague, Nothamburi –
Bangkok.

Výzkumné projekty
• Zhodnocení efektivity české podpory opozici a disentu v Barmě, Bělorusku, na Ku-

bě a v Podněstří. Grantový projekt TA ČR (hlavní řešitel).
• Globální prohibiční režimy: Rozvoj teorie a empirická analýza. Grantový projekt

GA ČR (spoluřešitel).
• Svět v době Karla IV. Orientální ústav ČSAV/MK ČR (participace na projektu).
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Příspěvky na konferencích a seminářích
• Drogová geopolitika. VŠE, Praha, 12. 12. 2014.

Další odborná činnost
• Konzultace pro Generální inspekci bezpečnostních sborů MV ČR (opakova-

ně).
• Konzultace – kpt. Jana Possová, Národní protidrogová centrála Služby kriminální

policie a vyšetřování PČR (opakovaně).
• Konzultace – Wanaporn Panyachatraksa, King Prajadhipok s Institute Bangkok.

Praha, 7. 9. 2014.
• Konzultace – Natthapon Pungtham, Global Intercommunication Bangkok. Praha,

7. 9. 2014.
• Konzultace – Mark Galeotti, Center for Global Affairs, New York University,

School of Professional Studies, Praha–NY, říjen 2014.
• Posudek dizertační práce Petr Pojman: Ruskojazyčný organizovaný zločin. Vnitř-

ní modernizace a zahraniční expanze. Institut mezinárodních studií Fakulty soci-
álních věd UK, Praha.

• Posudek dizertační práce: Dluhoš, Marek: Vorové v zákoně – vůdcové zločinců po-
stsovětského světa (od perestrojky k dnešku). Institut mezinárodních studií Fakul-
ty sociálních věd UK, Praha.

• Posudky na osm diplomových prací na Metropolitní univerzitě Praha.

Publicistika a mediální vystoupení
• Rozhovor s Vietnamci: respektovaný muž to zařídí. Lidové noviny, 11. 8. 2014.
• Tišitelé duševní bídy. Živá historie, květen 2014, s. 36–39.
• Božští vládcové Angoru. Živá historie, prosinec 2014, s. 60–63.
• ČRo – ČRo Plus, Co týden dal – situace v Thajsku, 23. 5. 2014.
• ČRo – Týden ve světě – tribunály Rudých Khmerů a odsouzení Khieu Samphana

a Nuon Chea, 8. 8. 2014.
• ČRo – ČRo Plus, Co týden dal – Situace v Barmě, 14. 11. 2014.
• Slovenský rozhlas – Situace v Thajsku, 23. 5. 2014.
• Thai PBS Channel (thajská televize) – král Pradjadhipok, 7. 9. 2014.

Pedagogická činnost
• Přednáška „Etnologie Indočíny – Politická antropologie“, Ústav etnologie Filozo-

fické fakulty UK, Praha.
• Přednáška „Úvod do studia Thajska, Laosu a Kambodže“, Katedra asijských stu-

dií Metropolitní univerzity Praha.
• Přednáška „Antropologie kriminality“, Ústav etnologie Filozofické fakulty UK,

Praha.
• Aktivní vedení 12 diplomových prací na Metropolitní univerzitě Praha.
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Mgr. Tomáš PROFANT

Odborná publikační činnost – výstupy hodnocené RVVI
• Analýza možností a způsobů uplatnění transformační zkušenosti ČR v rozvojové

spolupráci ČR. Výzkumná zpráva pro MZV ČR, nepublikováno.

Odborná publikační činnost – ostatní výstupy
• Recenze. Sandel, Michael (2013): Co si za peníz nekoupíte. Praha: Biz Books. Po-

litologická Revue, Vol. 11, No. 1, s. 221–226.
• Recenze. Laclau, Eresto (2012): Emancipace a radikální demokracie. Praha: Ka-

rolinum. Studia Politica Slovaca, Vol. 7, No. 1, s. 83–87.
• Recenze. Graber, David (2013): Fragmenty anarchistické antropologie. Praha:

tranzit.cz. Sociální studia, Vol. 11, No. 1, s. 183–187.
• Recenze. Karim, Lamia (2011): Microfinance and its Discontents. Mineapolis and

London: University of Minesota Press. Perspectives. Review of International Af-
fairs, Vol. 21, No. 2, s. 106–111.

• Recenze. Kalpana, Wilson (2012): Race, Racism and Development. Interrogating
history, discourse and practice. London and New York: Zed Books. Forum for De-
velopment Studies, Vol. 41, No. 3, s. 565–573.

• Recenze. Ellen Meiksins Wood (2011): Původ kapitalismu. Praha: SOK a Svobo-
da servis, Středoevropské politické studie, Vol. 15, No. 4.

• Potential for Cooperation: Polish and Czech Standpoints on the Banking Union.
Policy Paper, No. 16, PISM and IIR, August 2014.

Výzkumné projekty
• Analýza možností a způsobů uplatnění transformační zkušenosti ČR v bilaterální

i multilaterální rozvojové spolupráci. Grantový projekt TA ČR (hlavní řešitel).

Příspěvky na konferencích a seminářích
• The Depoliticizing Discourse of Pontis Foundation. Responsible Development in

a Polycentric World, EADI, Bonn, Německo, 24. 6. 2014.
• Beyond North and South. Nature, Environment, Sustainable Development: The

Case for India, MUP, Praha, 24. 10. 2014.

Publicistika a mediální vystoupení
• Polemika: Absence (auto)cenzury přispívá k diskriminaci menšin. Česká pozice,

1. 4. 2014.
• Polemika: Ak inak o Afrike, tak v kontexte. Respekt, 3. 9. 2014.
• Potrebná antiučebnica. A2, 4/2014.
• Politika Dál nic. A2larm.cz, 12. 3. 2014.
• Anketa DR: Slovenští autoři k volbě prezidenta. Deník Referendum, 15. 3. 2014.
• Prečo krízu takmer nikto nečakal. Pravda, 29. 10. 2014, JeToTak.sk – Blog Kri-

tická ekonómia, 30. 10. 2014, Deník Referendum, 31. 10. 2014.
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• Alternatívy rastu. Pravda, 1. 10. 2014, JeToTak.sk – Blog Kritická ekonómia, 2. 10.
2014.

• Eurokomisári v konflikte záujmov. Pravda, 15. 10. 2014.
• Bol rok 1989 bezvýznamný? Pravda, 12. 11. 2014.
• Rast HDP a pocit šťastia. Pravda, 3. 12. 2014.
• Argument, ktorý si zaslúži diskurz. JeToTak.sk – Blog Kritická ekonómia, 23. 1.

2014, Deník Referendum, 24. 1. 2014.
• Keynesiánsky pohľad na pebiehajúcu krízu. JeToTak.sk – Blog Kritická ekonómia,

13. 3. 2014.
• Dobrý anjel kapitalizmu. JeToTak.sk – Blog Kritická ekonómia, 25. 3. 2014.
• Odmietnuť konšpirácie neznamená byť nekritický. JeToTak.sk – Blog Kritická eko-

nómia, 12. 6. 2014, Deník Referendum, 6. 5. 2014.
• Win, Everjoice (2014): Ak to nepasuje do modrého štvorca, treba to vyhodiť! Otvo-

rený list mojej priateľke donorke. JeToTak.sk – Blog Kritická ekonómia, 18. 6. 2014
(překlad spolu s Jarmilou Cifrovou).

• Anti-hegemonický pohľad na transformáciu v roku 1998. JeToTak.sk – Blog Kri-
tická ekonómia, 1. 8. 2014.

• Trhy nie sú morálne neutrálne. JeToTak.sk – Blog Kritická ekonómia, 3. 9. 2014.
• Tváre alternatívnej ekonomie. JeToTak.sk – Blog Kritická ekonómia, 4. 9. 2014,
Deník Referendum, 6. 9. 2014.
• Konflikt záujmov v novej Európskej komisii. JeToTak.sk – Blog Kritická ekonó-

mia, 16. 10. 2014, Deník Referendum, 17. 10. 2014.
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