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HLAVNÍ BODY

Ústav mezinárodních vztahů se i v roce 2013 zaměřoval na dvě výzkumné oblasti: na základ-
ní výzkum hodnocený podle akademických kritérií kvality a excelence a na aplikovaný vý-
zkum spojený s tvorbou české zahraniční politiky a s ním související veřejné a mediální ak-
tivity, které oslovují české i mezinárodní instituce a odbornou veřejnost.

ZÁKLADNÍ VÝZKUM

• V rámci výzkumných aktivit ÚMV bylo publikováno devět článků v impaktovaných časo-
pisech databáze Web of Science, další čtyři byly přijaty k publikaci a dále vyšlo 12 článků
v recenzovaných časopisech. Výzkumní pracovníci a pracovnice také spolueditovali dvě
knihy v prestižních zahraničních nakladatelstvích, jako jsou Nomos a Peter Lang.
S externími výzkumnými spolupracovníky vydali dalších 12 monografií v několika domá-
cích nakladatelstvích.

• Přes snížení počtu členů a členek výzkumného oddělení v roce 2013 počet citací v pres-
tižní databázi Web of Science narostl o polovinu, což svědčí o dlouhodobé relevanci
a kvalitě výzkumu ÚMV. Narostl také počet prací a citací v databázi Google Scholar.

• Výzkumné oddělení posílilo o dva členy: Tomáše Dopitu se specializací na Balkán,
bezpečnost a gender a Tomáše Profanta se zaměřením na politickou ekonomii a rozvoj.
V kontextu nové vládní metodiky hodnocení byla rozšířena podpora pro publikaci vynika-
jících výsledků výzkumu a snížení administrativní zátěže, pro další podporu výzkumu
z vnějších zdrojů byla také zřízena funkce projektové manažerky, kterou zastává Lenka
Stolárová. Byla rozvinuta a formalizována síť externích spolupracovníků a spolupra-
covnic.

• Z projektů základního výzkumu financovaného Grantovou agenturou ČR v roce 2013 pro-
bíhaly dva rozsáhlé projekty v oblasti bezpečnosti: byl ukončen tříletý projekt a zahá-
jen rozsáhlý čtyřletý projekt a pro rok následující navíc získal širší tým ÚMV nový projekt
výzkumu české zahraniční politiky. Zároveň probíhaly dva postdoktorské projekty,
které budou pokračovat i v následujícím roce.

• Globální dimenzi výzkumu ÚMV potvrdil závěrečný rok projektu RESAREAS – Síť spo-
lupráce při výzkumu mimoevropských oblastí spolufinancovaný Evropským sociálním
fondem, v jehož rámci proběhla řada konferencí, seminářů a přednášek po celé ČR i stáže
výzkumných pracovníků a pracovnic v osmi zemích čtyř kontinentů.
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• Časopis Mezinárodní vztahy pronikl jako první českojazyčný časopis v oblasti politolo-
gie a mezinárodních vztahů do databáze Scopus. Novým šéfredaktorem časopisu
Perspectives se stal Mats Braun. Časopis byl také v roce 2013 zařazen do databáze
JSTOR.

• Ve spolupráci s Metropolitní univerzitou Praha vedl ÚMV v sedmém roce programu spo-
lečného doktorského programu v češtině a angličtině 31 studentů a studentek, mezi ni-
mi je i nový interní doktorand Ústavu mezinárodních vztahů Jan Blažek se zaměřením na
migraci. O kvalitě programu svědčil pro akademický rok 2013/2014 trojnásobný převis
poptávky po studiu nad kapacitou programu.

APLIKOVANÝ VÝZKUM

• Ústav mezinárodních vztahů uskutečňoval aplikovaný výzkum pro potřeby české zahraniční
politiky v tradičních formátech zahrnující tři policy papery, různé konzultace pro Minis-
terstvo zahraničních věcí ČR a tvorbu podkladů pro pravidelné kulaté stoly k české zahra-
niční politice, další pravidelné či výjimečné veřejné a expertní akce, události a média (viz ní-
že).

• V roce 2013 byly úspěšně ukončeny tři rozsáhlejší projekty v rámci programu OMEGA
Technologické agentury ČR zaměřené na efektivitu českého členství v mezinárodních or-
ganizacích, ekonomické vládnutí v eurozóně a čínskou expanzi v EU. Na poslední projekt
v následujícím roce ÚMV získal v soutěži TA ČR OMEGA návazný dvouletý projekt smě-
řující k formulaci české strategie vůči Číně. Dále během roku probíhalo v různém stadiu roz-
pracování šest menších projektů, které ÚMV získal v otevřeném výběrovém řízení TA ČR
BETA.

PARTNEŘI A VEŘEJNÉ AKTIVITY

• Klíčovým partnerem zůstalo stejně jako v minulých letech Ministerstvo zahraničních
věcí ČR, které je mj. zřizovatelem ÚMV a s nímž ústav pojí dlouholetá intenzivní spoluprá-
ce v oblasti výzkumné i v oblasti veřejných aktivit. Nejdůležitějším akademickým partne-
rem v ČR je pro ÚMV Metropolitní univerzita Praha, dále Univerzita Karlova v Praze, Aka-
demie věd ČR, Vysoká škola ekonomická v Praze, Masarykova univerzita v Brně, Univerzita
v Hradci Králové, Univerzita Palackého v Olomouci a řada dalších. Z mezinárodního hle-
diska je nejpodstatnější zapojení ÚMV do mezinárodních sítí, asociací a konsorcií, ja-
ko jsou CEEISA, TEPSA, EPIN, EADI nebo ECPR.

• Ústav mezinárodních vztahů v roce 2013 uspořádal 53 konferencí a seminářů, kterých se
účastnilo 2750 osob. Za zmínku stojí například V. Mezinárodní sympozium „Česká zahranič-
ní politika“, třetí ročník mezinárodní konference „The Prague Agenda: Prospects and Chal-
lenges“, konference „Jiří Dienstbier – Snění o politice“, „The Emerging Africa and the Czech
Republic“ nebo česko-francouzské expertní fórum „A Young Perspective on Political Action:
French-Czech Experiences“. Pokračují též expertní setkávání zástupců politických stran
se zástupci Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ústavu mezinárodních vztahů.
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• Na konferencích ÚMV v roce 2013 vystoupila celá řada známých expertů a expertek ja-
ko např. Ian Anthony, Adrian A. Basora, Patrick Bond, Linton Brooks, Charles Gati, Camil-
le Grand, Piotr Maciej Kaczyński, Christian Lequesne, Roger O’Keefe, Joanne Sharp nebo
Jacques Rupnik, z předních politiků pak např. Rose Gottemoeller, Petr Fiala, Jan Kohout
nebo Karel Schwarzenberg.

• Na počátku roku 2013 byly spuštěny nové webové stránky Ústavu mezinárodních vztahů,
jejichž součástí je i časopis Mezinárodní politika, který byl z tištěného média transformován
v online časopis.

• Ústav mezinárodních vztahů se zapojil do inovativních popularizačních aktivit, napří-
klad Týdne vědy a techniky AV ČR. PR aktivity ÚMV se dynamicky rozvíjejí i na poli nových
médií, k čemuž přispělo i vytvoření samostatné pozice manažera sociálních médií. Profil
ÚMV na Facebooku má přes 2450 příznivců (nárůst je 1250 za rok), účet ÚMV na Twit-
teru má přes 230 fanoušků. ÚMV pokračuje ve zveřejňování videí skrze YouTube – na
konci roku 2013 jich bylo zveřejněno 57, kanál ÚMV na YouTube registruje přes 14 000
zhlédnutí.

• Nakladatelství ÚMV pokračovalo ve vydávání dvou časopisů (Mezinárodní vztahy a Per-
spectives) a vydalo také devět knih.

• V knihovně mírně poklesla registrace nových čtenářů, bylo evidováno 246 nově registro-
vaných uživatelů oproti 293 v roce 2012. Počet čtenářských návštěv se snížil na 1582 v ro-
ce 2013, oproti 2031 návštěvám v roce 2012. Zvýšil se naopak počet partnerských
institucí, s nimiž si knihovna vyměňuje informační prameny (na 497).

• Elektronická databáze knihovny obsahovala k 31. 12. 2013 celkem 76 771 záznamů
všech druhů dokumentů. Při vyhledávání v této databázi prostřednictvím online katalogu po-
ložili uživatelé za rok 1 901 306 dotazů. V rámci pravidelného přispívání knihovny do Sou-
borného katalogu ČR (SK ČR) se minulém roce podařilo zvýšit počet exportovaných zá-
znamů na 6479.

FINANCE A PERSONALISTIKA

• Hospodaření ústavu skončilo jako vyrovnané. Výnosy dosáhly 29 781 tis. Kč. Tvořily je
především veřejné finanční prostředky: příspěvek na dlouhodobý koncepční rozvoj od
Rady pro výzkum a vývoj (9983 tis. Kč) a příspěvek MZV na provoz (8372 tis, Kč). Dále
pak prostředky Grantové agentury ČR (2059 tis. Kč), Technologické agentury ČR (2689
tis. Kč) a OP VK (2099 tis. Kč), výnosy z prodeje publikací (155 tis. Kč), prostředky MK ČR
a prostředky ze zahraničí (Nadace Anny Lindh, Mezinárodní visegrádský fond) a finanční
prostředky získané další a jinou činností.

• Největší podíl z celkových nákladů tvořily mzdové náklady a s tím související sociální ná-
klady. Nezanedbatelný podíl na celkových nákladech představují rovněž náklady vynaložené
na služby.

• V Ústavu mezinárodních vztahů působilo 28 zaměstnanců a zaměstnankyň, zařaze-
ných do tří oddělení, a 123 osob spolupracujících s ÚMV na smluvním základě mimo pra-
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covní poměr. Počet zaměstnanců ústavu tak poklesl o tři. Na činnosti ústavu se podílelo též
60 stážistek a stážistů a dva interní doktorandi.

• Novým ředitelem Ústavu mezinárodních vztahů se stal Doc. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D.,
zástupcem ředitele PhDr. Michal Kořan, Ph.D., a vedoucím výzkumného oddělení Ing.
Ondřej Horký-Hlucháň, Ph.D.
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I. VÝZKUM

Činnost výzkumného oddělení Ústavu mezinárodních vztahů se i nadále zaměřova-
la na celý výzkumný cyklus od identifikace témat základního výzkumu přes hle-
dání teoretických a empirických poznatků až po jejich uplatnění v aplikovaném vý-
zkumu, vzdělávání, osvětě a poradenství pro rozhodovací sféru.Vzhledem k nepříz-
nivému vývoji institucionálního financování vědy a výzkumu i nadále narůstá role
grantových prostředků z národních, unijních i mezinárodních zdrojů a Ústav
mezinárodních vztahů se tomuto trendu v roce 2013 nadále přizpůsoboval i z orga-
nizačního hlediska. V souladu se schválením nové vládní Metodiky hodnocení vý-
sledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné
pro léta 2014 až 2016) kladlo výzkumné oddělení i nadále důraz na vznik vynika-
jících výsledků výzkumu v českém a mezinárodním kontextu.

Výzkumné oddělení ÚMV v roce 2013 pokračovalo v plnění svého poslání jak
v oblasti základního a aplikovaného výzkumu včetně vzdělávání a šíření jejich vý-
sledků, tak i v oblasti poradenství pro rozhodovací sféru.

ZÁKLADNÍ VÝZKUM

Projekty Grantové agentury České republiky
Z projektů základního výzkumu financovaného Grantovou agenturou ČR v roce
2013 probíhaly dva rozsáhlé projekty v oblasti bezpečnosti: byl ukončen tříletý
projekt a zahájen rozsáhlý čtyřletý projekt pro rok následující, navíc širší tým ÚMV
získal nový projekt výzkumu české zahraniční politiky.

Do třetího, posledního roku vstoupil projekt Bezpečnostní multilateralismus ja-
ko instituce: teoretizace a implikace pro střední Evropu pod vedením Michala Ko-
řana. Jeho cílem je nabídnout teoretickou reflexi současné americké zahraniční po-
litiky (nejen) ve vztahu ke střední a východní Evropě. V rámci projektu se podaři-
lo na získané datové základně argumentovat ve prospěch názoru, že současné změ-
ny v transatlantických vztazích nezávisí či nezávisí především na změně v čele ame-
rické administrativy, ale jde o důsledek strukturálních sil ve světovém systému
s tím, že tyto síly mají své dopady i na povahu bezpečnostního multilateralismu
a přeneseně i na střední Evropu a její roli v mezinárodních a transatlantickch vzta-
zích. V rámci projektu byly publikovány čtyři impaktované články v časopise Com-
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munist and Post-Communist Studies a osm v prestižním recenzovaném časopise Ost-
europa, v přípravě jsou dvě monografie. Výzkumný tým představil své závěry na
nejprestižnějších konferencích (International Studies Association, British Interna-
tional Studies Association) v San Diegu, San Francisku, i na řadě dalších význam-
ných mezinárodních fór.

Též k tématu bezpečnosti, konkrétně na téma Globální prohibiční režimy: Roz-
voj teorie a empirická analýza, byl zahájen rozsáhlý čtyřletý projekt pod vedením
Ondřeje Ditrycha, který zahrnuje řadu interních výzkumných pracovníků a pracov-
nic i externích spolupracovníků. Jeho cílem je i komplexní, teoreticky zakotvený,
metodologicky důkladný a empiricky obsáhlý výzkum globálních prohibičních re-
žimů (v současné světové politice, zejména v oblasti bezpečnosti). Vychází ze tří
generací teorie režimů v oboru mezinárodních vztahů. V prvním roce řešení byl
rozvinut teoretický rámec včetně návrhu komparativních kritérií pro analýzu glo-
bálních prohibičních režimů z věcného i právního hlediska. Zároveň byl spuštěn
proces sběru empirických dat a v září 2013 proběhla jako doplňující program tzv.
Pražské agendy na Ministerstvu zahraničních věcí ČR akademická konference s ná-
zvem „Post-Global Zero“, jejíž příspěvky se stanou základem pro monografii.
V rámci projektu Ústav mezinárodních vztahů podnikal kroky pro členství v pres-
tižní síti EU Non-Proliferation Consortium.

Zároveň probíhaly dva postdoktorské projekty, z nichž jeden tříletý byl zahá-
jen v předchozím roce a jeden dvouletý byl zahájen v roce 2013. Cílem postdok-
torského projektu Víta Beneše s názvem Česká politika v EU ve světle teorie rolí je
empirická analýza postoje Česka k EU optikou teoretického a konceptuálního rám-
ce teorie rolí. Kromě sběru a analýzy primárních zdrojů byl použit trojrozměrný
model složek národní role, který byl definován v předchozí teoretické fázi projek-
tu. Prezentace modelu proběhla mj. v dubnu na konferenci ISA v San Francisku.
Spoluautorované příspěvky do projektu s Petrem Drulákem a Sebastianem Harnis-
chem byly již přijaty do impaktovaných časopisů. Pro léta 2014–2016 byl pro ÚMV
získán grant GA ČR Česká zahraniční politika a „post-západní“ globální řád,
v jehož rámci bude sedm výzkumných pracovníků a pracovnic ÚMV prohlubovat
výzkum české zahraniční politiky (hlavní řešitel Michal Kořan).

Konečně projekt Šárky Moravcové Význam humanitární intervence a odpo-
vědnosti za ochranu – případ Libye a Sýrie, který se zabývá vývojem konceptu hu-
manitární intervence na přelomu 21. století se zaměřením na dva aktuální případy;
v prvním roce řešení byl v souladu s návrhem projektu proveden průzkum aktuální
sekundární literatury k tématu humanitární intervence a odpovědnosti za ochranu
(R2P). Vedle teoretického rámce byl taktéž proveden výzkum pro případové studie
a v poslední fázi prvního roku byla provedena komparativní analýza případů Libye
a Sýrie za účelem zhodnocení odlišného postupu řešení krize ze strany mezinárod-
ních organizací.

RESAREAS – Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí
Globální dimenzi výzkumu ÚMV potvrdil závěrečný rok projektu RESAREAS –
Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí spolufinancovaný Evrop-
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ským sociálním fondem, v jehož rámci proběhla řada konferencí, seminářů a před-
nášek po celé ČR i stáže výzkumných pracovníků a pracovnic v osmi zemích čtyř
kontinentů. Projekt, který sdružoval několik různých českých institucí, za ÚMV vý-
zkumně koordinoval Ondřej Horký-Hlucháň a administrativně spravovala Linda
Flanderová, která svoji práci v průběhu roku předala Lindě Bergerové.

Ústav mezinárodních vztahů v projektu RESAREAS koordinoval teoreticko-
metodologický tým, který zahrnuje desítky předních českých odborníků a odbor-
nic. Jeho cílem bylo zvýšit kvalitu vědeckých výstupů a výuky prostřednictvím sdí-
lení znalostí teorií a teoretických konceptů a metodologií relevantních pro výzkum
mimoevropských oblastí a posilování kompetencí pro jejich využití nejen v terén-
ním výzkumu v Africe, Asii a Latinské Americe, ale také ve vysokoškolské výuce
a průpravě studentů všech stupňů studia. V květnu 2013 pracovní skupina Reflexe
nezápadního myšlení o politice mj. uspořádala národní konferenci „Reflexe nezá-
padního myšlení“, přičemž se diskutovalo o politických myšlenkách vzešlých z is-
lámského, čínského a jihoamerického prostředí. V říjnu 2013 pak vyšla publikace
Non-Western Reflection on Politics, editována vedoucími skupiny Petrem Drulákem
a Šárkou Moravcovou, kterou vydalo nakladatelství Peter Lang. Pojednává o poli-
tickém myšlení v Africe, Latinské Americe, východní Asii a islámském světě a ana-
lyzuje jak nezápadní koncepty, tak i implementaci západních konceptů ve specific-
kých nezápadních oblastech.

Pracovní skupina Teorie pro studium globálního Jihu pod vedením Ondřeje
Horkého-Hlucháně a Tomáše Profanta nabídla teritoriálním a rozvojovým studiím
zaměření na dva póly: politicko-ekonomický a kulturní, konkrétně pak na globální
politickou ekonomii (včetně globální politické ekologie) a postkoloniální studia
(včetně postrozvojových studií). Průřezově kladla důraz na kulturní citlivost, gen-
der a životní prostředí. V jejím rámci proběhly v květnu workshopy „Provinciali-
sing Europe. Postcolonial Theory in Political Science and International Relations“
(pod vedením Arama Ziaie) a v září „Global Political Economy and Ecology: A Cri-
tical Perspective“ (pod vedením Patricka Bonda). Kromě toho proběhla v září ná-
rodní konference a v lednu 2014, posledním měsíci realizace, projekt uzavřela
mezinárodní konference s názvem „Beyond the North/South and East/West Divi-
des: Understanding Global Inequalities and Diversity“ v prostorách Černínského
paláce, v budově Ministerstva zahraničních věcí ČR. Výsledkem práce skupiny bu-
de monografie v češtině a slovenštině.

Skupina Metodologie pro studium mimoevropských teritorií pod vedením
Víta Beneše sdílela znalosti a zkušenosti s metodologiemi, zvláště pak kvalitativní-
mi, v návaznosti na metodologickou publikaci Jak zkoumat politiku, doplněnou
o participativní metody výzkumu, které jsou obzvláště relevantní pro výzkum roz-
voje a mimoevropských regionů, a o kvantitativní metodologie. V jejím rámci pro-
běhly v květnu semináře „The Challenges of Participatory Research“ s Joanne
Sharp a v prosinci „The Challenges of Qualitative Comparative Analysis“ s Carste-
nem Q. Schneiderem. Výsledkem práce skupiny bude taktéž česká monografie.

Dále v květnu proběhla soutěž o nejlepší studentskou práci v oblasti meziná-
rodních vztahů se zaměřením na mimoevropské oblasti. V roce 2013 účastníci



12

a účastnice projektu uskutečnili zahraniční stáže, konkrétně na Universidad de los
Andes v Bogotě, Tongji University v Šanghaji a China Foreign Affairs University
v Pekingu, Gadjah Mada University v Yogyakartě, University of KwaZulu-Natal
v Durbanu a na Université d’Antananarivo, vyučovali a přednesli několik předná-
šek na českých regionálních univerzitách a sestavili několik metodologických pří-
ruček.

APLIKOVANÝ VÝZKUM

Výzkumné projekty pro potřeby Ministerstva zahraničních věcí ČR
a státní správy
Ústav mezinárodních vztahů uskutečňoval aplikovaný výzkum pro potřeby české
zahraniční politiky v tradičních formátech zahrnující tři policy papery, různé
konzultace pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR a tvorbu podkladů pro pravidel-
né kulaté stoly k české zahraniční politice, další pravidelné či výjimečné veřejné
a expertní akce, události a média (viz níže). Policy paper Ondřeje Ditrycha To Catch
a Fogle se věnuje problematice tradiční špionáže v době zaměření především na ky-
bernetické hroby. Oblastí bezpečnosti a konkrétně protiraketové obrany se zabýval
text Jurije Fedorova ABM Defense & Prospects of a New Russia-US „Reset“. Poli-
cy paper Rudolfa Fürsta Má mít Česká republika dlouhodobou strategii ve vztazích
s Čínou? pak již navazuje na výsledky projektu aplikovaného výzkumu Technolo-
gické agentury ČR, jejichž uživatelem je Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

Celkově v roce 2013 byly úspěšně ukončeny tři dvouleté projekty v rámci
programu OMEGA Technologické agentury ČR zaměřené na efektivitu českého
členství v mezinárodních organizacích, ekonomické vládnutí v eurozóně a čínskou
expanzi v EU. Cílem prvního projektu Navržení systému průběžného vyhodnoco-
vání účelnosti a efektivity členství a působení ČR v mezinárodních organizacích
(léta 2012–2013, hlavní řešitel Michal Kořan) bylo přispět ke zvýšení efektivity té-
to části veřejné politiky, která svým rozsahem zasahuje téměř všechny sféry života
obyvatel ČR, neboť mezinárodní organizace, jichž je ČR členem, pokrývají obrov-
skou škálu oblastí. Výsledkem projektu byly v roce 2013 tři výzkumné zprávy, jež
se zaměřily na komplexní zmapování členství a působení České republiky v mezi-
národních organizacích, SWOT analýzu potenciálu a omezení české státní správy
pro participaci ČR v mezinárodních organizacích a návrh dalších kroků, kritérií
a evaluace stran členství ČR v mezinárodních organizacích. Výzkumné zprávy by-
ly prezentovány v prosinci 2013 pro MZV ČR a po navržených úpravách předány
prostřednictvím tajné spisovny v lednu 2014.

Rovněž byl ukončen projekt aplikovaného výzkumu Ekonomické vládnutí v eu-
rozóně: scénáře dalšího vývoje a implikace pro ČR. Vliv ČR na proces institucio-
nalizace eurozóny a na její rodící se hospodářskou a fiskální politiku. Řešiteli
projektu byli Vít Beneš a Mats Braun. Cílem projektu bylo zmapovat na základě do-
savadních debat scénáře možného vývoje eurozóny, s ohledem na dopad na Českou
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republiku. Hlavním výsledkem výzkumu v roce 2013 se stala výzkumná zpráva
identifikující, hodnotící a optimalizující nástroje a strategie, jež může ČR aplikovat
ve snaze prosadit svůj vliv na proces tvorby institucí a politik eurozóny. Využívá
mj. i poznatky získané z analýzy nástrojů a strategií, které ve vztahu k eurozóně
uplatňují další tři nečlenové eurozóny (Velká Británie, Polsko a Švédsko).

Rudolf Fürst vedl pětičlenný širší tým dvouletého projektu Politická a ekono-
mická expanze Číny do Evropy (do východní, střední, jižní Evropy a na Balkán):
Strategické poznatky pro ČR a její aktualizaci agendy s ČLR. Druhá výzkumná
zpráva Český národní zájem v Číně: Návrh české strategie obsahuje analýzu evrop-
sko-čínských vztahů v době hospodářské a politické expanze ČLR do Evropy po ro-
ce 2000, návrh dlouhodobé koncepce české politiky vůči ČLR v návaznosti na po-
litiku EU a využití podpory EU a posílení pozice ČR v ČLR. Součástí projektu je
i série přednášek na vysokých školách a zejména monografie publikovaná v nakla-
datelství Ústavu mezinárodních vztahů. Na tento projekt získal řešitel v soutěži TA
ČR OMEGA návazný dvouletý projekt s názvem Čína ve východní části Evropy:
Česká strategie sebeprosazení, který bude realizován v letech 2014–2016.

Dále během roku probíhalo v různém stadiu rozpracování šesti menších pro-
jektů, které ÚMV získal v otevřeném výběrovém řízení TA ČR BETA. Dva z nich,
zaměřené na roli Německa v EU a energetickou politiku Ukrajiny, byly ukončeny,
jeden, hodnotící efektivitu české podpory disentu, pokračoval a tři byly zahájeny
v oblastech scénářů mezinárodní politiky, české strategie pro region MENA a uplat-
nění českých transformačních zkušeností v rozvojové spolupráci.

Koncem dubna byl ukončen za účasti Vladimíra Handla a Elsy Tulmets projekt
Nová role Německa v EU, budoucnost osy Berlín–Paříž a perspektivy vícerychlost-
ní Evropy z hlediska zahraničněpolitických zájmů ČR, který ÚMV realizoval s Ma-
sarykovou univerzitou v Brně. Jeho cílem bylo zamyslet se nad aktuálním stavem
a dalším vývojem „německo-francouzského motoru“ evropské integrace, definovat
pravděpodobné scénáře dalšího vývoje a na tomto základě identifikovat výhody a ne-
výhody konkrétních variant pro ČR. Poté byl koncem července ukončen dvouletý
projekt Analýza plnění evropských závazků Ukrajiny v oblasti energetiky pod vede-
ním Petra Kratochvíla. Ve třetí finální etapě projektu byla dokončena práce na vý-
zkumné zprávě, byl dopsán úvod a závěr výzkumné zprávy. Zároveň byla sepsána do-
poručení pro Evropskou unii a Českou republiku, která se svým obsahem vztahují
k problematice plnění evropských závazků v oblasti energetiky ze strany Ukrajiny.

Své poloviny dosáhl v roce 2013 projekt Miroslava Nožiny Zhodnocení efekti-
vity české podpory opozici a disentu v Barmě, Bělorusku, na Kubě a v Podněstří.
V tomto roce proběhly kromě analýzy průzkumu v Barmě zejména studijní cesty
do Podněstří a na Kubu, kde byly získány dokumenty a podpůrné materiály, zázna-
my z konzultací a interview s experty, pracovníky vládních a nevládních organiza-
cí zabývajících se daným problémem, představiteli disentu a občanskými aktivisty
jako základ pro závěrečnou výzkumnou zprávu.

Ze tří nových projektů TA ČR BETA, v jehož veřejných soutěžích Ústav meziná-
rodních vztahů uspěl v konkurenci dalších nabídek, byl nejprve ve spolupráci s Ori-
entálním ústavem AV v říjnu zahájen projekt Komplexní strategie ČR vůči regionu
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MENA. Cílem předkládaného projektu je poskytnout analýzu několika vybraných té-
mat (mj. transformace islámských hnutí v kontextu blízkovýchodních revolucí, jižní
Středomoří v kontextu evropské dluhové krize, klíčové procesy ve východním Stře-
domoří: syrský konflikt a izraelsko-palestinský konflikt, bezpečnostní aspekty politik
EU), která projektový tým považuje za klíčová pro vývoj oblasti jižního a východní-
ho Středomoří v období let 2013–2020. Poté byl v říjnu zahájen tříletý projekt Scé-
náře vývoje mezinárodního bezpečnostního prostředí pod vedením Ondřeje Dytri-
cha, jenž naváže na první díl seriálu scénářů světové politiky publikovaný v roce před-
chozím. Projekt si klade za cíl přispět k tvořivému promýšlení možných budoucností
mezinárodního bezpečnostního prostředí, rozšiřování prostoru úvah o tom, jak přispí-
vat k naplnění jejich optimálních variant, a zkoušení zažitých předpokladů, na jejichž
základě jsou projekce tohoto prostředí v bezpečnostní komunitě obvykle vytvářeny.
A konečně v listopadu byl započat jednoletý projekt koordinovaný Tomášem Profan-
tem s názvem Analýza možností a způsobů uplatnění transformační zkušenosti ČR
v bilaterální i multilaterální rozvojové spolupráci, jehož cílem je zlepšit uplatnění
transformačních zkušeností zejména v rozvojové politice Evropské unie.

Zahraniční projekty
V roce 2013 se ÚMV zapojil do bezprecedentního projektu sítě středoevropských –
visegrádských – výzkumných 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 spoluzodpovědný za koordinaci českého členství. Podílel se na vypracování
šesti krátkodobých a čtyř dlouhodobých analýz, stejně jako na přijetí tzv. non-visegrad
fellow. Spolupráce v rámci platformy Think Visegrad je potvrzena i pro rok 2014.

Kromě toho ÚMV nadále vedl strategický grant V4 in the Post-Lisbon EU: Get-
ting Closer to Go Further. V roce 2013 se v rámci tohoto projektu mj. odehrály dvě
konference – v Budapešti a v Bratislavě. Středoevropskou dimenzi projektové spo-
lupráce ještě doplňuje zapojení ÚMV do Česko-polské/Polsko-české analytické
platformy, jež podala úspěšnou projektovou přihlášku k Česko-polskému fóru na
analýzu možností spolupráce v oblasti bezpečnostní, obranné a zbrojní.

Konečně v návaznosti na projekt The Impact of the European External Action
Service on National diplomacies, který koordinují European Policy Centre (Bru-
sel) a Finnish Institute of International Affairs (Helsinky) a na kterém se podílel Vít
Beneš, vyjde v prestižním nakladatelství Ashgate v ediční řadě „Globalisation, Eu-
rope, Multilateralism“ kniha z názvem The European External Action Service and
National Diplomacies: from Complementarity to Convergence? editorek Rosy Bal-
four, Cateriny Carta and Kristi Raik s kapitolou výzkumného pracovníka ÚMV.

Interní projekty ÚMV
Každoroční analýzy zahraniční politiky
Šestým rokem pokračoval projekt každoročních hloubkových analýz české zahra-
niční politiky, na nichž se podílí většina členů a členek výzkumného oddělení a ně-
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kteří externí autoři a autorky. Šestá publikace s názvem Česká zahraniční politika
v roce 2012. Analýza ÚMV byla prezentována za účasti hostů z MZV ČR, Senátu
Parlamentu ČR a Úřadu vlády ČR v rámci V. Mezinárodního sympozia „Česká za-
hraniční politika“ ve velkém sále Černínského paláce (MZV ČR) na počátku listo-
padu 2013.

Centrum mezinárodní bezpečnosti
Vzhledem k dočasnému personálnímu oslabení výzkumného oddělení byla činnost
Centra mezinárodní bezpečnosti vyvíjena především po dvou výzkumných osách
určených zaměřením dvou rozsáhlých projektů Ústavu mezinárodních vztahů, kte-
ré financuje Grantová agentura ČR, a to Bezpečnostní multilateralismus jako insti-
tuce: teoretizace a implikace pro střední a východní Evropu (pod vedením Mi-
chala Kořana) a Globální prohibiční režimy: Rozvoj teorie a empirická analýza
(pod vedením Ondřeje Ditrycha). CMB se rovněž podílelo na organizaci konferen-
ce „Prague Agenda 2013“. Pro rok 2014 je plánováno posílení bezpečnostního vý-
zkumu.

Projektový management a podpora činnosti výzkumného oddělení
Výzkumné oddělení posílilo o dva členy: na základě výsledků výběrového řízení
na podzim nastoupili a v činnosti výzkumného oddělení do roku 2014 pokračují dva
noví výzkumní pracovníci. Zatímco Tomáš Dopita se specializuje na bezpečnost
a emancipaci na západním Balkánu, genderovou rovnost a problematiku meziná-
rodních institucí, režimů a norem, Tomáš Profant se zaměřuje především na vzta-
hy mezi globálním Jihem a Severem, postkoloniální a postrozvojový přístup a po-
litickou ekonomii EU.

Vzhledem k narůstající konkurenci a trendům ve financování výzkumu ve pro-
spěch projektového financování na úkor institucionální podpory se výzkumné od-
dělení v roce 2013 zaměřilo na posílení kapacit výzkumu i ulehčení administra-
tivní zátěže. Významnou roli v tomto procesu hraje vyhrazení personálních kapa-
cit pro projektový management, který na základě výběrového řízení zastává od
srpna 2013 Lenka Stolárová s cílem posílit externí financování a internacionaliza-
ci vědy a výzkumu. Zároveň byla posílena technická podpora výzkumu optimaliza-
cí IS/IT a elektronizací některých agend. V září 2013 proběhlo školení k publika-
cím v impaktovaných časopisech a monografiích ve špičkových nakladatelstvích na
prvním výjezdním zasedání výzkumného oddělení, byla vypracována analýza změn
RIV a kompletní seznam časopisů s příslušným hodnocením jako orientační měřít-
ko pro cílení publikací. Samotné výsledky výzkumu jsou také lépe šířeny jak pro-
střednictvím nových internetových stránek, tak i sociálními sítěmi a video kanály.

Nad rámec členů a členek výzkumného oddělení byl formalizován systém ex-
terní spolupráce se stálými i novými posilami, který umožňuje preferenční přístup
ke knihovním a podpůrným službám, účast na projektech Ústavu mezinárodních
vztahů, mediální vystupování, konzultace a potenciál pro možné zařazení do vý-
zkumného oddělení. Ke konci roku 2013 mezi externí spolupracovníky Ústavu
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mezinárodních vztahů patřili Michael Brtnický, Jan Hornát, Daniel Novotný, Kate-
řina Rudincová, Vít Střítecký, Filip Tesař, Eliška Tomalová, Elsa Tulmets, Martina
Varkočková a Barbora Veselá. Ústav mezinárodních vztahů tak opět lépe pokrývá
interně zejména bezpečnostní problematiku a oblast politické ekonomie a externě
další téma a teritoria.

DOKTORSKÉ STUDIUM – SPOLUPRÁCE
S METROPOLITNÍ UNIVERZITOU PRAHA

Ve spolupráci s Metropolitní univerzitou Praha Ústav mezinárodních vztahů v sed-
mém roce programu společného doktorského programu v češtině a angličtině
vedl 31 studentů a studentek (z toho tři mají v akademickém roce 2013/2014 studi-
um přerušeno). Z nich 19 studuje v prezenční formě a 12 ve formě kombinované.
Mezi ně se řadí i nový interní doktorand ÚMV Jan Blažek se zaměřením na al-
ternativní vize politické komunity v mezinárodních vztazích, migrace a etické teo-
rie mezinárodních vztahů. Stávající interní doktorand Lukáš Tichý dosáhl význam-
ných publikačních úspěchů, včetně kategorie impaktovaných časopisů.

O kvalitě doktorského programu svědčí pro akademický rok 2013/2014 také
trojnásobný převis poptávky po studiu nad kapacitou programu: k přijímacímu ří-
zení na akademický rok 2013/2014 se přihlásilo celkem 28 studentů (11 na český
a 17 na anglický program), celkem o šest více než v roce předchozím. Přijato bylo
10 studentů, do akademického roku 2013/2014 se jich zapsalo pět, přičemž tři stu-
denti studují v prezenční formě studia a dva v kombinované formě studia. Státní
doktorské závěrečné zkoušky se konaly v roce 2013 dvakrát, a to v únoru 2013 (čty-
ři studenti) a v září 2013 (dva studenti). Zkoušky úspěšně absolvovalo všech šest
studentů.

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU

Hodnocení výsledků výzkumu ÚMV za rok 2013 je rozděleno do čtyř kategorií:
1) kvantitativní zhodnocení počtu vybraných výsledků kvalifikovaných dle Metodi-
ky Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) (viz tabulku č. 1); 2) komplexní hod-
nocení RVVI pro rok 2012 (za léta 2007–2011); 3) vnitřní kritéria ÚMV; 4) sledo-
vání publikačních aktivit v databázi Web of Science a Google Scholar.

1) Hlavním ukazatelem výsledků ÚMV zůstává pro rok 2013 Hodnocení vý-
sledků výzkumu a vývoje, uznávaných dle platné metodiky hodnocení výzkumu
RVVI. Předběžné výsledky u stěžejních kategorií za rok 2013 odpovídají tomu, že
se výzkumné oddělení úspěšně adaptovalo na posílení výzkumu v oblasti apli-
kovaného výzkumu i v oblasti grantových projektů, s důrazem na excelentní vý-
sledky, které jsou podle metodiky nejvýše hodnoceny.
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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 zahraničním/českém impaktovaném časopisu 9

Stať v zahraničním/českém recenzovaném časopisu 12

Odborná kniha 14

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace 7

Konkrétně bylo v rámci výzkumných aktivit ÚMV publikováno devět článků
v impaktovaných časopisech databáze Web of Science, další čtyři byly přijaty
k publikaci. Mezi časopisy jsou takové špičky v oborech bezpečnostních a evrop-
ských studií jako Journal of Common Market Studies a Security Dialogue, dále
pak Energy Policy, Historical Social Research, Communist and Post-Communist
Studies nebo domácí Sociologický časopis. Dále vyšlo 12 článků v recenzova-
ných časopisech Politics in Central Europe, Mezinárodní vztahy, Trestněprávní
revue, Právník, Jurisprudence a Vojenské rozhledy. Výzkumní pracovníci a pra-
covnice také spolueditovali dvě knihy v prestižních zahraničních nakladatel-
stvích, jako jsou Nomos a Peter Lang. S externími spolupracovníky vydali dalších
12 monografií v několika domácích nakladatelstvích, zejména ve vlastním nakla-
datelství a dále pak v nakladatelstvích Barrister & Principal, Karolinum nebo Oe-
conomia. Výzkumní pracovníci a pracovnice dále přispěli řadou samostatných ka-
pitol a pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR vypracovali sedm výzkumných
zpráv, které obsahují utajované skutečnosti (přehled konkrétních publikačních vý-
stupů je k dispozici v příloze této výroční zprávy Aktivity pracovníků Ústavu mezi-
národních vztahů v roce 2013, v částech nazvaných Odborná publikační činnost –
výsledky hodnocené RVVI).

Všechny tyto výsledky tedy přispívají k naplňování koncepce dlouhodobého
rozvoje ÚMV jako veřejné výzkumné organizace či dalších konkrétních granto-
vých projektů podporovaných dalšími poskytovateli.

2) K datu uzávěrky nebyla dostupná data komplexního hodnocení výzkumu
a vývoje, prováděného každoročně Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace
(RVVI). Za referenční období 2007–2011 efektivita výzkumu (podíl vynalože-
ných prostředků vůči výsledkům výzkumu) přesáhla o jednu třetinu celostátní
průměr ČR.

3) Na konci roku 2013 bylo provedeno vnitřní hodnocení výzkumných pracov-
níků a pracovnic dle krátkodobých (ročních) kritérií, která se soustředí na kvan-
tifikaci odborné činnosti a na kvalitativní posouzení jedné jejich mimořádně zdaři-
lé práce. Dlouhodobá kritéria (tříletá) hodnotí to, jak jednotliví výzkumní pra-
covníci zvyšují svou kvalifikaci a celkovou odbornou úroveň a jakým způsobem
plní své úkoly vzhledem k uskutečňování výzkumného záměru ÚMV. Splnění dlou-
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hodobých kritérií spočívá ve splnění alespoň dvou ze tří níže uvedených úkolů ne-
bo v alespoň dvojnásobném splnění kteréhokoli z těchto úkolů: článek v zahranič-
ním impaktovaném časopise; odborná monografie, vydaná u prestižního zahranič-
ního nakladatelství (kdy je pracovník hlavní či jediný autor); zvýšení vědecké či vě-
decko-pedagogické kvalifikace, tj. dosažení hodnosti Ph.D., docentury nebo profe-
sury. V roce 2013 bylo ukončeno tříleté hodnotící období u devíti výzkumných pra-
covníků a pracovnic, plnění dlouhodobých kritérií projednala v listopadu 2013 Ko-
mise pro pracovní záležitosti ÚMV a na základě jejího doporučení rozhodl ředitel
o prodloužení spolupráce.

4) Publikační aktivity výzkumných pracovníků jsou každoročně sledovány i pro-
střednictvím bibliografických záznamů jejich prací v databázích Web of Science
(WOS) (viz tabulku č. 2 a graf č. 1) a Google Scholar (viz tabulku č. 3 a graf č. 2).
Přes snížení počtu členů a členek výzkumného oddělení v roce 2013 počet citací
v prestižní databázi Web of Science narostl o polovinu. Nadále tedy pokračuje
trend kvantitativního nárůstu (počet článků a dalších výstupů výzkumných pracov-
níků ÚMV zahrnutých v databázi WOS) a zejména také nárůstu kvalitativního (po-
čet citovaných děl a počet citací v databázi WOS). O podobném trendu svědčí i vý-
sledky z databáze Google Scholar. Tyto údaje ilustrují trvalou relevanci a dy-
namicky se zvyšující dopad práce výzkumných pracovníků ÚMV na českou
a zejména také mezinárodní výzkumnou komunitu.

Tabulka č. 2: Počet článků, citovaných titulů a citací
výzkumných pracovníků ÚMV ve WOS (vždy k lednu 2009–2013)

Počet článků Počet citovaných titulů Počet citací

2009 52 97 163

2010 65 146 241

2011 72 188 335

2012 70 204 383

2013 95 299 576
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Graf č. 1: Počet článků, citovaných titulů a citací
výzkumných pracovníků ÚMV ve WOS (vždy k lednu 2009–2013)

Tabulka č. 3: Citace a odkazy výzkumných pracovníků ÚMV
v Google Scholar (vždy k lednu 2009–2013)

Počet odkazů celkem Počet citací celkem

2009 1828 961

2010 1673 1155

2011 1791 1490

2012 1935 1698

2013 2084 2127
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Graf č. 2: Citace a odkazy výzkumných pracovníků ÚMV
v Google Scholar (vždy k lednu 2009–2013)
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II. PARTNEŘI A KONFERENCE

Ústav mezinárodních vztahů v roce 2013 navázal na rozsáhlou spolupráci s part-
nery v České republice i v mezinárodním prostředí. Spolupráce probíhala jak na
úrovni institucionální, tak na úrovni individuální. Zejména v ČR se ÚMV snaží pů-
sobit jako zastřešující platforma pro diskuse o výzkumu mezinárodních vztahů či
zahraniční politice. Spolupráce s institucemi české státní správy se jako v minu-
losti odvíjela zejména se zřizovatelem ÚMV – Ministerstvem zahraničních věcí
ČR, a to především s Kanceláří strategie, analýz a projektového řízení, oproti mi-
nulým rokům však byla komunikace prohloubena i rozšířena na další odbory na
úroveň ředitelů odborů a sekcí a zároveň byla i rozšířena komunikace s dalšími
institucemi (zejména Ministerstvo obrany ČR a Úřad vlády ČR). Z hlediska mezi-
národní spolupráce ÚMV působí v hlavních evropských i mezinárodních sítích,
sdružujících na institucionální či individuální úrovni výzkum mezinárodních vzta-
hů a evropských studií (CEEISA, ISA, TEPSA, ECPR, EPIN, EADI). V roce 2013
se ÚMV nově zapojil do projektu European Global Strategy a rovněž do sítě Think
Visegrad. Nadále pokračuje prestižní spolupráce s pařížským CERI (Sciences Po),
s nímž ÚMV každoročně pořádá pravidelné semináře a konference (v Paříži
a v Praze), v rámci spolupráce na projektech byla realizována i konference v Bu-
dapešti.

Z hlediska institucionálního partnerství s českými akademickými pracovišti by-
la opět nejdůležitější spolupráce s Metropolitní univerzitou Praha a společné zajiš-
ťování doktorského studia s touto univerzitou, v roce 2013 ve společném doktor-
ském programu působilo 31 studentů. V roce 2013 pokračovalo zapojení ÚMV do
dvouletého projektu RESAREAS – The Cooperation Network for Research of the
Non-European Areas / Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí (viz
část věnovanou tomuto projektu v rámci kapitoly Výzkum).

Ústav mezinárodních vztahů pořádal či spolupořádal roku 2013 přes pět desítek
konferencí a seminářů (53). Pokračovala řada úspěšných akcí, v prvé řadě již
V. Mezinárodní sympozium „Česká zahraniční politika“ (12.–13. 11. 2013), dále
pak byl ve spolupráci s MZV realizován třetí ročník výborně obsazené a stále se
rozšiřující mezinárodní konference „The Prague Agenda: Prospects and Challen-
ges“ (5.–6. 9. 2013) i řada dalších úspěšných konferencí. ÚMV roku 2013 také spo-
lupořádal česko-francouzské expertní fórum, zacílené na výměnu názorů a zkuše-
ností mladých politických profesionálů (21. 6. 2013).
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Na konferencích ÚMV v roce 2013 vystoupila celá řada známých expertů a ex-
pertek jako např. Ian Anthony, Adrian A. Basora, Linton Brooks, Charles Gati, Ca-
mille Grand, Piotr Maciej Kaczyński, Christian Lequesne, Roger O’Keefe, Joanne
Sharp nebo Jacques Rupnik, z předních světových politiků pak Rose Gottemoeller,
Acting Under Secretary of State for Arms Control and International Security, USA.
Z řad českých politiků na akcích ÚMV vystoupili např. Petr Fiala, Jan Kohout, Ka-
rel Schwarzenberg nebo Jaromír Štětina.

Pořádané akce byly i v roce 2013 finančně podporovány z různých zdrojů. Řa-
da odborných seminářů i konferencí byla součástí projektu RESAREAS, realizova-
ného v rámci OP VK financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu ČR. Jiné sponzoroval Mezinárodní visegrádský fond. V. Mezi-
národní sympozium „Česká zahraniční politika“ bylo podpořeno z prostředků MZV
ČR a ČSOB, a. s.

Na počátku roku 2013 byly spuštěny nové webové stránky Ústavu mezinárod-
ních vztahů, jejichž součástí je i časopis Mezinárodní politika, transformovaný
v online médium. Komunikace ÚMV se širokou veřejností je úspěšně zajišťována
i prostřednictvím sociální sítě Facebook, kde má samotný profil ÚMV přes 2450
příznivců, osvědčilo se i tweetování z akcí a zveřejňování videí na YouTube.

PARTNERSKÁ SPOLUPRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE
A ZAHRANIČÍ

Partneři ÚMV v České republice
V roce 2013 Ústav mezinárodních vztahů rozšířil a prohloubil partnerskou spolu-
práci se svým zřizovatelem, Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Kromě toho, že
je MZV zastoupeno v nejdůležitějších orgánech ÚMV (v Radě působil první ná-
městek ministra zahraničních věcí Jiří Schneider a v Dozorčí radě působil mj. ředi-
tel KSAP Jiří Kuděla), byla, kromě tradičního partnera KSAP, zintenzivněna ko-
munikace a spolupráce s dalšími složkami MZV. Šlo zejména o evropskou sekci
(ředitel J. Kurfürst) a o Odbor bezpečnostní politiky (ředitel V. Dvořák). Podařilo se
také zvýraznit spolupráci s Úřadem vlády ČR (kromě účasti na akcích ÚMV šlo na-
př. o účast na pravidelných diskusních stolech k české zahraniční politice) a s Mi-
nisterstvem obrany ČR. Pokračovala také ad hoc spolupráce a komunikace s obě-
ma komorami Parlamentu České republiky. Důležitým partnerem z hlediska pod-
pory výzkumu zůstává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

V roce 2013 ÚMV tak jako v minulých letech spolupracoval s institucemi think-
tankového typu, jako jsou Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, Asociace pro
mezinárodní otázky, nově také s Aspen Institute Prague. Univerzitními či vysokoš-
kolskými partnery byly především Metropolitní univerzita Praha, Karlova univerzita
v Praze, Masarykova univerzita v Brně, Univerzita v Hradci Králové, Palackého uni-
verzita v Olomouci či Vysoká škola ekonomická v Praze. Důležitá byla i spolupráce
s nadacemi, jako jsou Heinrich-Böll-Stiftung, Friedrich-Ebert-Stiftung a Konrad-
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Adenauer-Stiftung. Partnery pořádaných akcí byla též řada velvyslanectví (např. Vel-
vyslanectví Francouzské republiky v České republice, Velvyslanectví Spojených stá-
tů amerických v ČR, Velvyslanectví Kanady v ČR, Velvyslanectví Knížectví Lich-
tenštejnska, Velvyslanectví Lucemburského velkovévodství v ČR, Velvyslanectví Slo-
vinské republiky v ČR, Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v ČR, Velvysla-
nectví Státu Izrael v ČR).

Partneři ÚMV v zahraničí
Rozšíření a prohloubení spolupráce se zahraničními partnery je jednou z priorit no-
vého vedení ÚMV a pro tento účel byla přijata i nová koncepce „internacionaliza-
ce“ ÚMV, která začne být naplňována od začátku roku 2014. Již v roce 2013 však
došlo k určitým posunům v této oblasti (viz níže). Tematicky pokrývaly zahraniční
kontakty nejvíce oblasti evropské integrace, mezinárodní bezpečnosti, teritoriálních
studií a mezinárodní rozvojové spolupráce. Šlo o partnery mezi institucemi Evrop-
ské unie (zapojení do poradních orgánů Evropské komise, konzultace pro Evropský
parlament), ale také o řadu vědeckých výzkumných ústavů v jednotlivých člen-
ských zemí. Evropským vazbám tradičně vévodí Německo, Francie, Velká Británie
a Polsko, přičemž právě středoevropský (visegrádský) rozměr byl v roce 2013 nej-
výrazněji rostoucím, díky spuštění projektu Think Visegrad, který sdružuje na per-
manentní bázi osm předních pracovišť z oblasti mezinárodních vztahů a zahraniční
politiky ČR, Maďarska, Polska a Slovenska. Posílena byla také transatlantická vaz-
ba, a to díky navázání spolupráce s prestižním washingtonským think-tankem Cen-
ter for European Analysis (CEPA) a s Foreign Policy Research Institute (FPRI, Phi-
ladelphia). 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. Pro ÚMV zůstává klí-
čovým zapojení do profesních organizací: Central and Eastern European Interna-
tional Studies Association – v CEEISA je ÚMV zastoupen ve výkonných orgánech,
Trans European Policy Studies Association či European Consortium for Political
Research a jeho Standing Group on International Relations. Rozmanité kontakty
v zahraničí udržovala redakce časopisu Perspectives, ÚMV úzce spolupracuje také
s impaktovaným časopisem Journal of International Relations and Development
vydavatelství Palgrave.

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

zie
• HIIA, Hungarian Institute of International Affairs, Budapešť, Maďarsko
• China Foreign Affairs University, Peking, Čína
• Institut für Europäische Politik, Berlín, Německo
• IVF, International Visegrad Fund, Bratislava, Slovensko
• National University of Public Service, Faculty of Military Science, Budapešť, Ma-

ďarsko
• OSW, Centre for Eastern Studies, Varšava, Polsko
• PDT, FPRI, Project on Democratic Transition, Foreign Policy Research Institute,

Philadelphia, USA
• PISM, Polish Institute of International Affairs, Varšava, Polsko
• Queen’s University Belfast, Velká Británie
• 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
• Tongji University, Šanghaj, Čína
• Université d’Antananarivo, Antananarivo, Madagaskar
• University of Amsterdam, Amsterdam, Nizozemsko
• University of Cambridge, Cambridge, Velká Británie
• University of KwaZulu-Natal, Durban, Jihoafrická republika
• Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
• Univerzita Los Andes, Bogotá, Kolumbie
• WZB, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Berlín, Německo

Příspěvky do společných publikací
• CENAA, Centre for European and North Atlantic Affairs, Bratislava, Slovensko
• EU SAV, Encyklopedický ústav Slovenské akadémie vied, Bratislava, Slovensko
• European Policy Centre, Brusel, Belgie
• Finnish Institute of International Affairs, Helsinky, Finsko
• German Development Institute, Bonn, Německo
• HIIA, Hungarian Institute of International Affairs, Budapešť, Maďarsko
• Leuven University, Lovaň, Belgie
• Nadácia Pontis, Bratislava, Slovensko
• National Chiao Tung University, Hsinchu, Tchaj-wan
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• OSW, Centre for Eastern Studies, Varšava, Polsko
• Oxford Brookes University, Oxford, Velká Británie
• PISM, Polish Institute of International Affairs, Varšava, Polsko
• SFPA, Slovak Foreign Policy Association, Bratislava, Slovensko
• University of Amsterdam, Amsterdam, Nizozemsko
• University of Leeds, Leeds, Velká Británie
• University of Michigan, Ann Arbor, USA
• V4 Think-Tank Platform, Bratislava, Slovensko

Poskytnuté konzultace
• CASS, Chinese Academy of Social Sciences, Institute of Russian, East Europen

and Central Studies, Peking, Čína
• CICIR, Chinese Institutes of European Studies, China Institutes of Contemporary

International Relations, Peking, Čína
• Fu Dan University, Šanghaj, Čína
• IFRI, Institut francais des relations internationales, Paříž, Francie
• Institut für Politische Wissenschaft, Universität Heidelberg, Německo
• IRIS, Institut des relations internationales et stratégiques, Paříž, Francie
• Stredoeuropská vysoká škola, Skalica, Slovensko
• Swiss Federal Institute of Technology, Curych, Švýcarsko
• Université Sorbonne I, Paříž, Francie
• University of Copenhaven, Kodaň, Dánsko
• Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko

Účast na konferencích
• ASEEES, Association for Slavic, East European and Eurasian, New Orleans,

USA
• Asociación de Colombianistas, Weston, USA
• BISA-ISA, Edinburgh, Velká Británie
• CEEISA, Krakov, Polsko
• CEU, Central European University, Budapešť, Maďarsko
• České centrum a Státní kancelář Mnichov, Mnichov, Německo
• Edinburgh University Europa Institute, Edinburgh, Velká Británie
• EISA, European International Studies Association (formerly the ECPR-Standing

Group in International Relations)
• EPIN, European Policy Institutes Network
• Fondation pour la recherche stratégique, Paříž, Francie
• HIIA, Hungarian institute of Interantional Affairs, Budapešť, Maďarsko
• IASGP, International Association for the Study of German Politics
• IEP, Institute für Europäische Politik, Berlín, Německo
• ISA, Institute of African Studies, Akkra, Ghana
• ISA, International Studies Association, San Diego, USA
• King’s College, Londýn, Velká Británie
• Leeds Metropolitan University, Leeds, Velká Británie
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• Leiden University, Haag, Nizozemsko
• LISBOAN, Brusel, Belgie
• LMU, Ludwig-Maxmilians-Universität, Mnichov, Německo
• Ministry of Foreign and European Affairs, Bratislava, Slovensko
• New York University
• ÖSFE, Österreichische Forschungsstiftung für Internationale Entwicklung, Vídeň,

Rakousko
• OSW, Centre for Eastern Studies, Varšava, Polsko
• PISM, Polish Institute of International Affairs, Varšava, Polsko
• PSS-ISA, Peace Science Society-International Studies Association, Budapešť,

Maďarsko
• School of Geographical and Earth Sciences, University of Glasgow, Velká Británie
• School of Geography, Politics and Sociology / School of Modern Languages Facul-

ty of Humanities, Arts and Social Sciences Newcastle University, Velká Británie
• SLSSC, School of Law, Social Sciences and Communications, University of Wol-

verhampton, Velká Británie
• TEPSA, Trans European Policy Studies Association
• University of Aberystwith, Velká Británie
• University of Amsterdam, Amsterdam, Nizozemsko
• University of Fitchburg, Boston, USA
• University of Hull, Velká Británie
• University of Ljubljana, Lublaň, Slovisnko
• V4 Think-Tank Platfform

KONFERENČNÍ ČINNOST A PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ V ROCE 2013

Stáže
V roce 2013 byl rekordní zájem o stáže v ÚMV. O stáž mělo zájem přes 200 ucha-
zečů (v roce 2012 to bylo 150), proto musela být z kapacitních důvodů značná část
uchazečů odmítnuta. Nakonec bylo v roce 2013 přijato celkem 60 stážistů a stážis-
tek (v roce 2012 jich bylo přijato 37). Obsazovány byly opět stáže na pozice „vě-
decký asistent“, „nezávislý výzkumník“ a „PR asistent/asistent sociálních médií“.
Stážisté z nejrůznějších zemí celého světa pracovali podle své specializace jak na
projektech výzkumných pracovníků ÚMV a publikování recenzí knih v odborných
časopisech ÚMV Mezinárodní vztahy a Perspectives, tak na přípravě konferencí
a seminářů ÚMV. PR asistenti pomáhali také při propagaci knih a časopisů na ško-
lách a podíleli se na správě Facebooku a Twitteru ÚMV, na úpravách webových
stránek a e-shopu.

Konferenční činnost
Ústav mezinárodních vztahů pořádal obdobně jako minulý rok přes pět desítek kon-
ferencí a seminářů (53), kterých se účastnilo na 2750 osob.
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V roce 2013 se uskutečnilo již V. Mezinárodní sympozium „Česká zahraniční
politika“, nejrozsáhlejší a jedno z nejvýznamnějších setkání zaměřených na tuto
problematiku v ČR (12.–13. 11. 2013). Ve spolupráci s MZV byl realizován třetí
ročník výborně obsazené a stále se rozšiřující mezinárodní konference „The Prague
Agenda: Prospects and Challenges“ (5.–6. 9. 2013) i další úspěšné akce, z nichž
jmenujme zejména konference „Jiří Dienstbier – Snění o politice“ (16. 4. 2013)
a „The Emerging Africa and the Czech Republic: How Shall we Enhance our Part-
nership?“ (3. 6. 2013). Ve spolupráci s Velvyslanectvím Francouzské republiky
a MZV ČR proběhlo česko-francouzské expertní fórum, zacílené na výměnu názo-
rů a zkušeností mladých politických profesionálů „A Young Perspective on Politi-
cal Action: French-Czech Experiences“ (21. 6. 2013). Pokračovala též expertní set-
kávání zástupců politických stran se zástupci Ministerstva zahraničních věcí ČR
a Ústavu mezinárodních vztahů.

Z dalších významných akcí si zaslouží vyzdvihnout mezinárodní konference
„Francie, Německo, Česká republika a vícerychlostní EU“ (30. 4. 2013), velkou po-
zornost vzbuzující „Islamophobia in the Czech Republic and Europe“ (23. 5. 2013)
nebo „Německé federální volby 2013 a německo-francouzský tandem v Evropě –
Důsledky pro česko-německou spolupráci“ (14. 10. 2013). Mezinárodní konferen-
ce „The National Perspectives on the Future of the European Union“ (10. 10. 2013)
byla pořádána s již tradičním partnerem CERI-Sciences Po, Paříž, tento rok též ve
spolupráci s CEFRES.

Mimo Českou republiku ÚMV spolupořádal konference „The Czecho-Slovak
‚Velvet Divorce‘ 20 Years on: Domestic, Regional and European Consequences“
(1. 2. 2013, Paříž) a také „Visegrad Group and the EU’s External Policies“ (16. 5.
2013, Budapešť), která byla součástí projektu „The Visegrad Group in the Post-Lis-
bon EU: Getting Closer to Move Further“.

ÚMV se také poprvé zúčastnil největší české akce k popularizaci vědy v České
republice – Týdne vědy a techniky AV ČR, a to přednáškami „Proč a jak zkoumat
mezinárodní vztahy“ (5. 11. 2013) a „Česká zahraniční politika – současnost i bu-
doucnost“ (6. 11. 2013).

Fundraising a práce s veřejností
Konferenční činnost Ústavu mezinárodních vztahů byla i v roce 2013 finančně pod-
porována z různých zdrojů. Řada odborných seminářů i konference „Reflexe nezá-
padního politického myšlení“ (28. 5. 2013) a „Mimo Sever a Jih – Rozumět globál-
ním nerovnostem a rozmanitosti“ (9. 9. 2013) byly součástí projektu RESAREAS,
realizovaného v rámci OP VK financovaného z prostředků Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu České republiky. Konference „Visegrad Group and the
EU’s External Policies“ (16. 5. 2013, Budapešť) byla součástí projektu The Visegrad
Group in the Post-Lisbon EU: Getting Closer to Move Further a sponzoroval ji
Mezinárodní visegrádský fond. Expertní kulatý stůl „Visegrad (Almost) Ten Years
after EU Accession – Branding and Policy Input“ (29. 7. 2013) se konal v rámci pro-
jektu Think Visegrad. V. Mezinárodní sympozium „Česká zahraniční politika“ (12.–
13. 11. 2013) bylo podpořeno z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rám-
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ci projektů veřejné diplomacie v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárod-
ních vztahů. I v roce 2013 pokračovala významná spolupráce s bankou ČSOB a. s.,
která kromě již tradiční podpory sympozia „Česká zahraniční politika“ rovněž pod-
pořila i publikaci monografie Česká zahraniční politika v roce 2012. Analýza ÚMV.

Na počátku roku 2013 byly spuštěny nové webové stránky Ústavu mezinárod-
ních vztahů, splňující náročné požadavky moderních internetových uživatelů a zá-
jemců o mezinárodní vztahy. Jejich součástí je i časopis Mezinárodní politika, kte-
rý byl z tištěného média úspěšně transformován v online časopis.

Ústav mezinárodních vztahů je obecně velmi úspěšný na poli sociálních médií,
k čemuž přispělo i vytvoření samostatné pozice manažera sociálních médií. Interne-
tová komunikace se širokou veřejností je zajišťována zejména prostřednictvím soci-
ální sítě Facebook, kde má samotný profil ÚMV přes 2450 příznivců. (Na konci ro-
ku 2012 měl 1200 příznivců, tj. nárůst je 1250 za rok!) Osvědčilo se i tweetování
z akcí, kdy ÚMV účet na Twitteru má přes 230 followers. V neposlední řadě ÚMV
pokračuje ve zveřejňování videí pomocí YouTube. Na konci roku 2013 jich zde by-
lo zveřejněno 57, statisticky má kanál ÚMV na YouTube přes 14 000 zhlédnutí.

Akce pořádané či spolupořádané Ústavem mezinárodních vztahů
v roce 2013

Česká zahraniční politika

1. 3. 2013 – Vízová problematika a imigrační politika České republiky
Již čtvrtým rokem pokračovala v 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
2013 byli vzhledem k tématu přítomni i zástupci Ministerstva vnitra ČR.

Garantující výzkumný pracovník: Michal Kořan.
Počet účastníků: 12.
Místo konání: malá zasedací místnost ÚMV.

20. 6. 2013 – Variabilní geometrie versus vícerychlostní Evropa
Druhé expertní diskusní setkání zástupců politických stran se zástupci Minister-

stva zahraničních věcí ČR a Ústavu mezinárodních vztahů o tématech české zahra-
niční politiky.

Garantující výzkumný pracovník: Michal Kořan.
Počet účastníků: 15.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

12.–13. 11. 2013 – V. Mezinárodní sympozium „Česká zahraniční politika“
Již pátý ročník jedné z nejprestižnějších a rozhodně nejrozsáhlejších akcí vě-

novaných české zahraniční politice. Dne 12. 11. proběhly odborné panelové dis-
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kuse o prioritních tématech zahraniční politiky ČR (např. „Mezi spoluprací a ne-
zájmem: Soužití výzkumné a výkonné složky české zahraniční politiky“, „Zahra-
niční politika v českém politickém procesu“ nebo „Oblasti rozvoje českého ex-
portu“).

Dne 13. 11. navázala plenární diskuse odborníků s tvůrci české zahraniční poli-
tiky na téma „Podpora demokracie a česká zahraniční politika: mezi sny a realitou,
mezi zájmy a zodpovědností“, které se zúčastnili poslanec a bývalý ministr zahra-
ničních věcí Karel Schwarzenberg, poslanec a bývalý ministr školství a rektor Ma-
sarykovy univerzity Brno Petr Fiala, senátor Jaromír Štětina a poslanec Daniel Her-
man.

Panelu „Podpora demokratizace v zahraničních perspektivách“ se zúčastnili za-
hraniční odborníci Cornel Ciurea z Viitorul Institute for Development and Social In-
itiatives, Moldavsko, László Csicsmann, děkan Fakulty sociálních věd, Corvinus
University of Budapest, Maďarsko, či Kornely K. Kakachia, ředitel Georgian Insti-
tute of Politics, Gruzie.

Vysoce atraktivní byla též závěrečná diskuse „Demokracie v pokroku či v úpad-
ku? Dva pohledy z USA“, kde bývalý ministr zahraničních věcí i obrany Alexandr
Vondra moderoval živou výměnu názorů Adriana A. Basory, ředitele Project on De-
mocratic Transitions, Foreign Policy Research a bývalého velvyslance USA v Čes-
koslovensku a ČR, a Charlese Gatiho, profesora z Johns Hopkins University, Balti-
more, USA.

Sympozium bylo podpořeno z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR
v rámci projektů veřejné diplomacie v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezi-
národních vztahů.

Garantující výzkumný pracovník: Michal Kořan.
Počet účastníků: 350.
Místo konání: Zrcadlový a Velký sál Černínského paláce (MZV ČR).

22. 11. 2013 – Dohoda o volném obchodu mezi EU a USA
Třetí expertní diskusní setkání zástupců politických stran se zástupci Minister-

stva zahraničních věcí ČR a Ústavu mezinárodních vztahů bylo věnováno aktuál-
ním výzvám transatlantických vztahů.

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

13. 12. 2013 – Výsledky voleb v SRN a jejich důsledky pro ČR a česko-němec-
ké vztahy

Čtvrté expertní diskusní setkání zástupců politických stran se zástupci MZV
a ÚMV.

Výzkumný pracovník: Michal Kořan.
Počet účastníků: 13.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.
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Bilaterální vztahy

21. 6. 2013 – A Young Perspective on Political Action: French-Czech Experiences
Česko-francouzské fórum mladých odborníků, v minulosti zaměřené mj. na vý-

měnu zkušeností mladých diplomatů, bylo roku 2013 zacíleno na výměnu názorů
a zkušeností politických profesionálů, odborníků stojících za politickými strategie-
mi i mediální a politickou komunikací českých a francouzských politických
stran a prezidentských kandidátů. Ve dvou panelech se diskutovalo o tématech čes-
ké/francouzské prezidentské kampaně a o již zmíněné problematice médií a poli-
tické komunikace.

Garantující pracovník: Eliška Klementová.
Spolupracující instituce: Velvyslanectví Francouzské republiky v České republi-

ce, Ministerstvo zahraničních věcí ČR.
Počet účastníků: 20.
Místo konání: Žlutý salonek Černínského paláce (MZV ČR).

3. 10. 2013 – Turecko: strategický partner v neklidném regionu?
Expertní kulatý stůl zaměřený na aktuální otázky spojené s Tureckem a jeho

vztahy s ČR, EU, i v regionu.
Garantující výzkumný pracovník: Vít Beneš.
Spolupracující instituce: Ministerstvo zahraničních věcí ČR.
Počet účastníků: 25.
Místo konání: Zrcadlový sál Černínského paláce (MZV ČR).

28. 11. 2013 – Má mít Česká republika dlouhodobou strategii ve vztazích s Čí-
nou?

Prezentace stejnojmenného policy paperu Rudolf Fürsta s následnou diskusí.
Garantující výzkumný pracovník: Rudolf Fürst.
Počet účastníků: 28.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

Evropská unie a regionální spolupráce

15. 1. 2013 – Is there a Central Europe between Germany and Russia? Issues
of Co-operation and Security

Expertní debata a prezentace hlavních bodů nové publikace editorů Petra Drulá-
ka a Zlatko Šabiče Regional and International Relations of Central Europe, vyda-
né nakladatelstvím Palgrave, a sborníku The EU, Germany, Central Europe and
Russia: Determinants of the EU’s Foreign Policy towards Russia, vydaného ÚMV
a Friedrich-Ebert-Stiftung Praha.

Garantující výzkumný pracovník: Vladimír Handl.
Spolupracující instituce: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Praha.
Počet účastníků: 63.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.
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1. 2. 2013 – The Czecho-Slovak „Velvet Divorce“ 20 Years on: Domestic, Re-
gional and European Consequences

Tradiční francouzsko-česká expertní konference, věnující se tento rok rozpadu
ČSFR a jeho důsledkům nejen pro evropskou scénu.

Garantující výzkumný pracovník: Petr Drulák.
Spolupracující instituce: CERI-Sciences Po, Paříž, CEFRES.
Počet účastníků: 50.
Místo konání: CERI, rue Jacob, Paříž.

30. 4. 2013 – Francie, Německo, Česká republika a vícerychlostní EU
Mezinárodní konference, na níž se diskutovalo o vysoce aktuálních tématech

„EU o několika rychlostech z hlediska historického vývoje“, „Euro jako iniciátor
vícerychlostní Evropy“ a „Diferencovaná integrace a její fungování v praxi“. Vy-
stupujícími byli mj. Jean-Michel Casa, ředitel sekce pro Evropskou unii, Minister-
stvo zahraničních věcí Francie, Michael Clauß, ředitel Evropského oddělení, Mi-
nisterstvo zahraničních věcí Spolkové republiky Německo, Jaroslav Kurfürst,
vrchní ředitel Evropské sekce Ministerstva zahraničních věcí ČR, Michael Dauder-
städt, ředitel Odboru hospodářské a sociální politiky, Friedrich-Ebert-Stiftung Ber-
lín, Thomas Klau, vedoucí kanceláře v Paříži, European Council on Foreign Rela-
tions, Luděk Niedermayer, ředitel Deloitte Consulting, Praha, či Funda Tekin, zá-
stupkyně ředitele, Institut pro evropskou politiku, Berlín.

Garantující výzkumný pracovník: Petr Drulák.
Spolupracující instituce: Velvyslanectví Francouzské republiky v České republi-

ce, Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v České republice.
Počet účastníků: 145.
Místo konání: Buquoyský palác, Velvyslanectví Francouzské republiky v České

republice, Praha.

16. 5. 2013 – Visegrad Group and the EU’s External Policies
Mezinárodní konference byla součástí projektu „The Visegrad Group in the

Post-Lisbon EU: Getting Closer to Move Further“ a sponzoroval ji Mezinárodní vi-
segrádský fond. Na konferenci vystoupili mj. Urszula Pallasz, Senior Advisor, Eu-
ropean External Action Service, nebo slovenský europoslanec Eduard Kukan.

Garantující výzkumný pracovník: Michal Kořan.
Spolupracující instituce: Hungarian Institute of International Affairs (HIIA), Po-

lish Institute of International Affairs (PISM), Slovak Foreign Policy Association
(SFPA).

Počet účastníků: 50.
Místo konání: Hungarian Institute of International Affairs, Budapešť.

29. 7. 2013 – Visegrad (Almost) Ten Years after EU Accession – Branding and
Policy Input

Expertní kulatý stůl, konající se v rámci projektu Think Visegrad, financova-
ného Mezinárodním visegrádským fondem. Diskutovalo se mj. o tématech „Ex-
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ternal Diplomatic Perceptions of Visegrad: Findings from the Czech Republic
and Hungary“ a „The Visegrad Voice in the EU Governance and Legitimacy De-
bate“.

Garantující výzkumný pracovník: Michal Kořan.
Spolupracující instituce: Institut pro evropskou politiku EUROPEUM.
Počet účastníků: 26.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

2. 10. 2013 – The Dynamics of European Integration and Perspectives for the
Principality of Liechtenstein

Přednáška prof. Jacqua Pelkmanse, Senior Research Fellow at the Centre for Eu-
ropean Policy Studies (CEPS), Brusel, Visiting Professor at the College of Europe
in Bruges, s následnou diskusí.

Garantující výzkumný pracovník: Mats Braun.
Spolupracující instituce: Velvyslanectví Knížectví Lichtenštejnska, Ministerstvo

zahraničních věcí ČR.
Počet účastníků: 40.
Místo konání: Zrcadlový sál Černínského paláce (MZV ČR).

10. 10. 2013 – The National Perspectives on the Future of the European Union
Konference z cyklu prestižních mezinárodních setkání, která každoročně orga-

nizuje ÚMV s CERI-Sciences Po, Paříž, tento rok také ve spolupráci s CEFRES.
Na konferenci, zabývající se aktuálními českými, polskými, francouzskými, ně-
meckými a britskými pohledy na EU, vystoupili mj. David Cadier, London School
of Economics and Political Science (LSE), Piotr Maciej Kaczyński, Policy Adviser,
European Parliament, Brussels, Christian Lequesne, ředitel CERI-Sciences Po, Pa-
ris, Barbara Lippert, Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), Berlin, nebo Willi-
am Paterson, Honorary Professor of German and European Politics, Aston Centre
for Europe, Aston University, Birmingham.

Garantující výzkumný pracovník: Petr Kratochvíl.
Spolupracující instituce: CERI-Sciences Po, Paříž, Centre français de recherche

en sciences sociales (CEFRES), Praha.
Počet účastníků: 90.
Místo konání: Zrcadlový sál Černínského paláce (MZV ČR).

14. 10. 2013 – Německé federální volby 2013 a německo-francouzský tandem
v Evropě – Důsledky pro česko-německou spolupráci

Mezinárodní konference, na níž se diskutovalo o tématech „German Federal
Elections 2013: Interpretation of Election Results and Their Importance for German
Politics, for Europe and for German-Czech Cooperation“, „German Federal Electi-
ons and German-French Engine of European Union: Euro Crisis and EU Reform“
a „Scenarios of Further Development of Energetic Dimension of German-French
Tandem“. Zúčastnili se jí přední odborníci jako např. Barbara Kunz, Head of „Eu-
ropean Dialogue“ Section, Foundation Genshagen, nebo Felix Christian Matthes,
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Öko-Institut, Berlin, Member of Energy Advisory Group of European Commission
for Energy Roadmap 2050.

Garantující výzkumný pracovník: Vladimír Handl.
Spolupracující instituce: Nadace Konráda Adenauera v ČR (KAS).
Počet účastníků: 89.
Místo konání: Zrcadlový sál Černínského paláce (MZV ČR).

30. 10. 2013 – Prague and Berlin on a New EU Course? The EU Policy of the
Czech Republic and Germany after their Respective Parliamentary Elections

Expertní kulatý stůl, na němž vystoupila mj. europoslankyně Rebecca Harms
(The Greens/European Free Alliance).

Garantující výzkumný pracovník: Vladimír Handl.
Spolupracující instituce: Heinrich-Böll-Stiftung Praha, Institut pro evropskou

politiku EUROPEUM.
Počet účastníků: 39.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

30. 10. 2013 – V4, the Eastern Partnership and the Multilateral Dimension:
The Road so Far

Prezentace výzkumného projektu Rebeccy Murray z Research Centre of the Slo-
vak Foreign Policy Association (RC SFPA), Bratislava, účastnice programu „V4
flying experts“, podpořeného Mezinárodním visegrádským fondem.

Garantující výzkumný pracovník: Michal Kořan.
Počet účastníků: 20.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

Bezpečnostní problematika

25. 3. 2013 – Konflikt a obnova v Afghánistánu: kontext, prostředí, zájmy
Prezentace stejnojmenné knihy Nika Hynka, Jana Eichlera a Lubomíra Majerní-

ka, vydané nakladatelstvím ÚMV. Hostem prezentace byl gen. Aleš Opata, zástup-
ce náčelníka Generálního štábu – ředitel Společného operačního centra Minister-
stva obrany ČR.

Garantující výzkumný pracovník: Jan Eichler.
Počet účastníků: 46.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

16. 5. 2013 – Visegrad Group and Germany – Possibilities of Cooperation in
the Area of Defense and Security Policy

Uzavřený expertní seminář k tématům obranné a bezpečnostní politiky za účas-
ti odborníků z visegrádských zemí.

Garantující výzkumný pracovník: Michal Kořan.
Spolupracující instituce: Aspen Institute Praha, Nadace Konráda Adenauera

v ČR (KAS).
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Počet účastníků: 20.
Místo konání: Zrcadlový sál Černínského paláce (MZV ČR).

5. 9. 2013 – The Global Zero and Beyond: Theory, Politics and Regional Per-
spectives

Mezinárodní akademická konference, zahajující sérii akcí „The Prague Agenda“,
kde diskutovali o možnosti světa bez jaderných zbraní přední světoví experti, mj.
Linton Brooks, Senior Adviser, Center for Strategic and International Studies, Was-
hington, James M. Acton, Senior Associate in the Nuclear Policy Program, Carnegie
Endowment for International Peace, Washington, Nina Tannenwald, Senior Lecturer,
Brown University, Providence, Oliver Thränert, Head of Think Tank at the Center for
Security Studies (CSS), Zürich, Hans Kristensen, Director, Nuclear Information Pro-
ject, Federation of American Scientists, Washington, Bernd W. Kubbig, Senior Re-
search Fellow, Peace Research Institute Frankfurt (PRIF–HSFK), nebo Camille
Grand, Director of the Fondation pour la Recherche Stratégique, Paris.

Garantující výzkumný pracovník: Ondřej Ditrych.
Spolupracující instituce: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Metropolitní uni-

verzita Praha, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy.
Počet účastníků: 87.
Místo konání: Zrcadlový sál Černínského paláce (MZV ČR).

5. 9. 2013 – Non-Strategic Nuclear Weapons in Europe: Prospects and Impli-
cations of Future Reductions

Uzavřený mezinárodní expertní workshop o vývoji aktuálních témat „Pražské
agendy“.

Garantující výzkumný pracovník: Ondřej Ditrych.
Spolupracující instituce: Ministerstvo zahraničních věcí ČR.
Počet účastníků: 38.
Místo konání: Hudební salonek Černínského paláce (MZV ČR).

6. 9. 2013 – The Prague Agenda: Prospects and Challenges
Třetí ročník prestižní mezinárodní konference, na níž se diskutovalo o tématech

„Beyond the New START: The Prague Agenda after Berlin“ a „Nuclear Non-proli-
feration: Global & Regional Perspectives“. Vystoupili zde mj. Rose Gottemoeller,
Acting Under Secretary of State for Arms Control and International Security, USA,
Eugene Miasnikov, Director of the Center for Arms Control, Energy and Environ-
mental Studies, Moscow, Andreas Persbo, Executive Director of the Verification
Research, Training and Information Centre (VERTIC), London, Ian Anthony, Re-
search Coordinator at SIPRI and the Director of the SIPRI Programme on Arms
Control, Disarmament and Non-proliferation, Stockholm, Jaakko Laajava, Under
Secretary of State, Ministry for Foreign Affairs of Finland and Facilitator for the
Middle East Weapons of Mass Destruction Free Zone, a Alyn Ware, Global Coor-
dinator, Parliamentarians for Nuclear Non-proliferation and Disarmament.

Garantující výzkumný pracovník: Ondřej Ditrych.



35

Spolupracující instituce: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Metropolitní uni-
verzita Praha, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy.

Počet účastníků: 130.
Místo konání: Velký sál Černínského paláce (MZV ČR).

Ostatní

27. 2. 2013 – Židovství, Izrael, Blízký východ, antisemitismus
Diskuse Leo Pavláta, ředitele Židovského muzea v Praze, a prof. Pavla Barši

z Ústavu politologie FF UK a Ústavu mezinárodních vztahů.
Garantující výzkumný pracovník: Marek Čejka.
Počet účastníků: 63.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

13. 3. 2013 – Expert Workshop on International Criminal Law
Mezinárodní expertní workshop o aktuálních otázkách mezinárodního trestního

práva, kterého se zúčastnili přední světoví odborníci na tuto tematiku, mj. Roger
O’Keefe (University of Cambridge).

Garantující výzkumný pracovník: Veronika Bílková.
Spolupracující instituce: VU University of Amsterdam, University of Cambridge.
Počet účastníků: 23.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

13. 3. 2013–15. 3. 2013 – PhD Training School on Contemporary Challenges to
International Criminal Law

Mezinárodní PhD. škola věnovaná současným výzvám mezinárodního trestního
práva, navazující na expertní workshop. Škola byla organizována v rámci COST
Action 1003: „International Law Between Constitutionalisation and Fragmentation:
the role of law in the post-national constellation“.

Garantující výzkumný pracovník: Veronika Bílková.
Spolupracující instituce: VU University of Amsterdam, University of Cambridge.
Počet účastníků: 20.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

27. 3. 2013 – Svoboda, rovnost, bratrství
První akce z diskusního cyklu ke knize Petra Druláka Politika nezájmu: Česko

a Západ v krizi. Hostem diskuse byl politický filosof Pavel Barša.
Garantující výzkumný pracovník: Petr Drulák.
Počet účastníků: 36.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

3. 4. 2013 – Demokracie
Druhá akce z diskusního cyklu ke knize Petra Druláka Politika nezájmu: Česko

a Západ v krizi. Hostem diskuse byl politický analytik Jiří Pehe.
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Garantující výzkumný pracovník: Petr Drulák.
Počet účastníků: 28.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

10. 4. 2013 – Trh a kapitalismus
Třetí akce z diskusního cyklu ke knize Petra Druláka Politika nezájmu: Česko

a Západ v krizi. Autor knihy diskutoval s ekonomkou Ilonou Švihlíkovou.
Garantující výzkumný pracovník: Petr Drulák.
Počet účastníků: 30.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

16. 4. 2013 – Jiří Dienstbier – Snění o politice
Konference, která byla věnována působení Jiřího Dienstbiera v domácí a zahranič-

ní politice. Na konferenci vystoupili mj. ministr zahraničních věcí Karel Schwarzen-
berg, Marek Hrubec, Petr Pithart, Jiří Pehe, Jacques Rupnik, Otto Pick a Jan Pelikán.

Garantující výzkumný pracovník: Petr Drulák.
Spolupracující instituce: Rada pro mezinárodní vztahy, Ministerstvo zahranič-

ních věcí ČR, Český rozhlas.
Počet účastníků: 230.
Místo konání: Velký sál Černínského paláce (MZV ČR).

22. 4. 2013 – A Case for One State Solution in Israel/Palestine
Přednáška profesora Ilana Pappe z University of Exeter, ředitele European Cen-

ter for Palestine Studies, s následnou diskusí.
Garantující výzkumný pracovník: Pavel Barša.
Počet účastníků: 65.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

2. 5. 2013 – Challenging „Wiedergutmachung“. The Slave Labor Negotiations
of 1998–2001

Prezentace stejnojmenné knihy nakladatelství ÚMV za účasti autora knihy An-
drease Minka a vyjednavače české delegace k odškodnění nuceně nasazených Jiří-
ho Šitlera.

Garantující výzkumný pracovník: Mats Braun.
Počet účastníků: 40.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

22. 5. 2013 – Provincialising Europe. Postcolonial Theory in Political Science
and International Relations

Seminář s Aramem Ziai, Senior Researcher, Center for Development Research,
Bonn University.

Garantující výzkumný pracovník: Ondřej Horký.
Spolupracující instituce: Partneři v projektu RESAREAS (Univerzita Palackého

v Olomouci, Univerzita Hradec Králové, Metropolitní univerzita Praha, Obchodní
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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: 16.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

22. 5. 2013 – Možnosti nápravy
Čtvrtá akce z diskusního cyklu ke knize Petra Druláka Politika nezájmu: Česko

a Západ v krizi. Hostem diskuse byl scénárista a dramaturg Jan Štern.
Garantující výzkumný pracovník: Petr Drulák.
Počet účastníků: 22.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

23. 5. 2013 – Islamophobia in the Czech Republic and Europe
Mezinárodní konference, na níž se diskutovalo o dimenzích kontroverzního po-

jmu „islamofobie“ či „identity muslimů v Evropě“. Na konferenci vystoupili mj.
Juliane Wetzel z Center for Research on Anti-Semitism, Německo, Sami Al-Faraj,
ředitel Kuwait Centre for Strategic Studies, nebo Nadia Marzouki z European Uni-
versity Institute, Itálie.

Garantující výzkumný pracovník: Marek Čejka.
Spolupracující instituce: Insaan: Česko-arabské centrum kulturního dialogu.

Partneři: Nadace Anny Lindhové (ALF), Velvyslanectví Státu Kuvajt v ČR.
Počet účastníků: 105.
Místo konání: Zrcadlový sál Černínského paláce (MZV ČR).

28. 5. 2013 – Reflexe nezápadního politického myšlení
Konference, na níž byla prezentována témata „Je islámská demokracie možná?“,

„Idea demokracie v současné politice Afghánistánu a střední Asie“, „Koncept in-
digenismu a jeho dopady na bolivijskou politiku“ nebo „Metafyzika čínského poli-
tického myšlení“, a prezentace nejlepších studentských prací s tematikou společen-
skovědního výzkumu mimoevropských oblastí.

Garantující výzkumný pracovník: Šárka Moravcová.
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: 70.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

29. 5. 2013 – Česko a Západ
Pátá akce z diskusního cyklu ke knize Petra Druláka Politika nezájmu: Česko

a Západ v krizi. Autor knihy diskutoval s bývalým předsedou Senátu Parlamentu
ČR Petrem Pithartem.
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Garantující výzkumný pracovník: Petr Drulák.
Počet účastníků: 20.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

30. 5. 2013 – The Challenges of Participatory Research
Seminář s prof. Joanne Sharp, School of Geographical and Earth Sciences, Uni-

versity of Glasgow.
Garantující výzkumný pracovník: Vít Beneš.
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: 16.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

3. 6. 2013 – The Emerging Africa and the Czech Republic: How Shall we En-
hance our Partnership?

Mezinárodní konference pořádaná u příležitosti 50. výročí založení Africké
unie k aktuálním problémům a výzvám spojeným s tímto regionem. Na konfe-
renci vystoupili mj. Lydie Boka, Director and Consultant, StrategiCom, nebo
Ajay Bramdeo, Permanent Representative of the AU to the EU and the ACP
Group.

Garantující výzkumný pracovník: Ondřej Horký-Hlucháň.
Spolupracující instituce: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, velvyslanectví

afrických států v ČR.
Počet účastníků: 103.
Místo konání: Velký sál Černínského paláce (MZV ČR).

3. 6. 2013 – Justice for War Crimes and the Pursuit of Peace: Looking at Bur-
ma and Syria

Přednáška Lotte Leicht, ředitelky bruselské kanceláře Human Rights Watch’s,
s následnou diskusí.

Garantující výzkumný pracovník: Veronika Bílková.
Spolupracující instituce: Velvyslanectví Lucemburského velkovévodství v ČR,

Velvyslanectví Republiky Slovinsko v ČR.
Počet účastníků: 25.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

4. 6. 2013 – The Current Political Situation in Israel and the Middle East,
Czech-Israeli Relations

Přednáška J. E. Yaakova Levyho, velvyslance Státu Izrael v ČR, s následnou dis-
kusí.

Garantující výzkumný pracovník: Marek Čejka.
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Spolupracující instituce: Velvyslanectví Státu Izrael v ČR.
Počet účastníků: 57.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

14. 6. 2013 – Russian Policy vs. the West: Old or New?
Prezentace policy paperů Ondřeje Ditrycha, ÚMV, To Catch a Fogl, a Yury E.

Fedorova, The Russian Center for Political Studies (PIR Center), ABM Defense &
Prospects of a New Russia-US „Reset“, s následnou diskusí.

Garantující výzkumný pracovník: Vladimír Handl.
Počet účastníků: 30.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

24. 6. 2013 – Rise of China and the Asian Response
Přednáška prof. Baladase Ghoshala, ICCR Chair and Visiting Professor of In-

ternational relations, Russian State University for the Humanities, Moscow, Distin-
guished Fellow, Institute of Peace and Conflict Studies, New Delhi, s následnou dis-
kusí.

Garantující výzkumný pracovník: Rudolf Fürst.
Počet účastníků: 38.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

9. 9. 2013 – Global Political Economy and Ecology. A Critical Perspective
Seminář s prof. Patrickem Bondem, ředitelem Centre for Civil Society, Univer-

sity of KwaZulu-Natal, Jižní Afrika.
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: 29.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

9. 9. 2013 – Mimo Sever a Jih – Rozumět globálním nerovnostem a rozmani-
tosti

Konference, na níž byla prezentována témata jako „Globalizace, civilizace, se-
kularizace“, „Postkoloniální feminismus a jeho dopady“ nebo „Globální politická
ekologie: Odlesňování a zalesňování Madagaskaru mezi politikou a přírodou“.

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/).
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Počet účastníků: 71.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

7. 10. 2013 – Is Democracy Still Rising?
Přednáška Jeremy Kinsmana, bývalého kanadského velvyslance v Itálii, Velké

Británii, Rusku a při EU, ředitele projektu Handbook for Democracy Development
Support, s následnou diskusí.

Garantující výzkumný pracovník: Ondřej Horký-Hlucháň.
Spolupracující instituce: Velvyslanectví Kanady v ČR.
Počet účastníků: 47.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

5. 11. 2013 – Proč a jak zkoumat mezinárodní vztahy
Ústav mezinárodních vztahů se připojil k největšímu vědeckému festivalu v Čes-

ké republice – Týdnu vědy a techniky AV ČR. V rámci přednášky se výzkumní pra-
covníci ÚMV snažili široké veřejnosti srozumitelnou formou představit, jakými
způsoby lze zkoumat mezinárodní vztahy.

Garantující výzkumný pracovník: Ondřej Horký-Hlucháň.
Počet účastníků: 30.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

6. 11. 2013 – Česká zahraniční politika – současnost i budoucnost
Druhá přednáška v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR, na níž byla představe-

na ta část vědecké práce ÚMV, která obnáší mj. podrobnou analýzu české zahra-
niční politiky, její hodnocení a návrhy scénářů do budoucnosti.

Garantující pracovník: Eliška Klementová.
Počet účastníků: 10.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

21. 11. 2013 – Česká republika, EU a region Blízkého východu
Přednášky vědeckých pracovníků ÚMV s diskusí pro jordánské diplomaty – stu-

denty pražského diplomatického programu Jordan Institute of Diplomacy. Probírá-
na byla různá témata Evropské unie, ČR a EU, střední Evropy i český pohled na re-
gion Blízkého východu a problémy zde.

Garantující pracovník: Eliška Klementová.
Spolupracující instituce: Ministerstvo zahraničních věcí ČR.
Počet účastníků: 28.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

3. 12. 2013 – Hledání cest spolupráce mezi akademickým a neziskovým sekto-
rem v rozvojových studiích a rozvojové spolupráci

Workshop v rámci projektu RESAREAS měl za cíl otevřít diskusi mj. na násle-
dující otázky: Jak zlepšit spolupráci mezi akademickým a neziskovým sektorem
v rozvojových studiích a rozvojové spolupráci? Jak lépe propojit studenty a akade-
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miky na jedné straně a neziskové organizace, popřípadě firmy na straně druhé? Jak
zlepšit uplatnění absolventů v praxi? Jak zajistit výměnu zkušeností mezi experty
z akademického a neziskového sektoru? Jak využívat existující akademický vý-
zkum v rozvojové praxi?

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: 16.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

5. 12. 2013 – Gender in Development and Post-Conflict Peace-Building
První akce z tematického bloku „Gender, mezinárodní politika a diplomacie“.

Přednášela Claudia von Braunmühl, Honorary Professor in International Relations
at Freie Universität Berlin, s níž diskutovala Běla Plechanovová, vedoucí katedry
mezinárodních vztahů na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Garantující výzkumný pracovník: Ondřej Horký-Hlucháň.
Spolupracující instituce: Heinrich-Böll-Stiftung Praha.
Počet účastníků: 20.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

5. 12. 2013 – Rovnost, rodina a diplomacie. Rovné příležitosti a slaďování ro-
dinného života v diplomatické službě

Proč je v diplomacii tak málo žen na vyšších pozicích a co by to pomohlo změ-
nit? Jak obtížné je slaďovat profesní a rodinný život v diplomatické službě? S jaký-
mi problémy se rodiče potýkají v zahraničí? Těmto tématům se věnovala panelová
diskuse v rámci tematického bloku „Gender, mezinárodní politika a diplomacie“.
O tématech diskutovali mj. Eva Ponomarenková, ředitelka 2. teritoriálního odboru
MZV Slovenské republiky, Radan Šafařík z Oddělení rovných příležitostí žen a mu-
žů, MPSV ČR, či zástupci MZV ČR.

Garantující výzkumný pracovník: Tomáš Dopita.
Spolupracující instituce: Heinrich-Böll-Stiftung Praha.
Počet účastníků: 40.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

9. 12. 2013 – The Challenges of Qualitative Comparative Analysis
Seminář s prof. Carstenem Q. Schneiderem z Central European University, Hun-

gary. Tématy byly „The Challenges of Qualitative Comparative Analysis“ a „Doing
Qualitative Comparative Analysis“.

Garantující výzkumný pracovník: Vít Beneš.
Spolupracující instituce: Partneři v projektu RESAREAS (Univerzita Palackého

v Olomouci, Univerzita Hradec Králové, Metropolitní univerzita Praha, Obchodní
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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: 30.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

Seznam akcí projektu RESAREAS za rok 2013
• 22. 5. 2013 – Seminář „Provincialising Europe. Postcolonial Theory in Political

Science and International Relations“
• 27. 5. 2013 – Setkání teoreticko-metodologické skupiny „Reflexe“
• 28. 5. 2013 – Konference „Reflexe nezápadního politického myšlení“
• 30. 5. 2013 – Seminář „The Challenges of Participatory Research“
• 27. 8. 2013 – Setkání odborníků se zaměřením na Asii
• 9. 9. 2013 – Setkání teoreticko-metodologické skupiny „Teorie“
• 9. 9. 2013 – Seminář „Global Political Economy and Ecology. A Critical Per-

spective“
• 9. 9. 2013 – Konference „Mimo Sever a Jih – Rozumět globálním nerovnostem

a rozmanitosti“
• 3. 12. 2013 – Workshop „Hledání cest spolupráce mezi akademickým a nezisko-

vým sektorem v rozvojových studiích a rozvojové spolupráci“
• 9. 12. 2013 – Setkání teoreticko-metodologické skupiny „Metodologie“
• 9. 12. 2013 – Seminář „The Challenges of Qualitative Comparative Analysis“
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III. NAKLADATELSTVÍ

První oblastí nakladatelské činnosti bylo zajišťování předtiskové přípravy dvou ča-
sopisů, které vydává Ústav mezinárodních vztahů. Čtvrtletník Mezinárodní vztahy
a dvakrát ročně vydávaný časopis Perspectives. Review of International Affairs si
dále udržovaly vysokou obsahovou úroveň, za niž odpovídali jejich šéfredaktoři.
Nakladatelství se podílelo na formální podobě časopisů, kromě externích grafiků
využívalo i externí redaktorku (v případě Mezinárodních vztahů), což přineslo vý-
raznou finanční úsporu.

Druhou oblastí nakladatelské činnosti bylo vydávání knih (zajišťování předtis-
kové přípravy a tisku). V posledním období jsme se zaměřili pouze na vlastní pro-
dukci (v roce 2013 kromě dvou knih vydaných jako zájmový náklad), což odpoví-
dá naší představě o vybudování malého, ale dynamického, čistě vědeckého nakla-
datelství. Už pošesté vyšla ročenka o české zahraniční politice Česká zahraniční
politika v roce 2012. Analýza ÚMV, z dalších edičně náročnějších knih můžeme
zmínit tituly Můžeme, chceme, dokážeme? Česká ekonomická diplomacie na Bal-
káně nebo USA a Ruská federace – komparace z pohledu bezpečnostní a strategic-
ké kultury; celkem jsme vydali devět knih. Ve dvoukolovém schvalovacím řízení,
které posuzuje nejprve návrhy na recenzenty a poté recenzní posudky, se v roce
2013 desetičlenná ediční rada vyjádřila v sedmi kolech k 15 položkám (v roce 2012
to bylo deset položek ve třech kolech). Každá kniha musí být recenzována dvěma
odborníky a obsahovat anglické résumé.

Třetí oblastí nakladatelské činnosti bylo poskytování konzultací (redakčních,
kalkulačních, technicko-výrobních), výroba drobných tisků, vázání textů atd.

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: 9 (3100 kusů)
Celkový počet vydaných časopisů: 6 (3350 kusů)
Celkový počet vydaných účelových tisků bez separátů a policy paperů: 2 (65 kusů)
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1. ČASOPISY

V roce 2013 jsme vydali čtyři čísla čtvrtletníku Mezinárodní vztahy a dvě čísla Per-
spectives.

MEZINÁRODNÍ VZTAHY
Čtvrtletník Mezinárodní vztahy si v roce 2013 udržel svoji pozici vlajkové lodi dis-
ciplíny mezinárodních vztahů v ČR. Mezinárodní vztahy mají mezi českými i dal-
šími středoevropskými výzkumníky renomé prestižní platformy, nabízející velmi
kvalitní výstupy vědecké práce. Nemalou měrou k tomu přispívá i kvalitní a po-
měrně přísné recenzní řízení s dlouholetou tradicí.

Podíl rukopisů, které úspěšně projdou recenzním řízením a jsou publikovány
v Mezinárodních vztazích, činil v roce 2013 přibližně 51 % (z 35 rukopisů, které re-
dakce v roce 2013 obdržela, jich bylo či bude publikováno přibližně 18). Vysoký
podíl zamítnutých rukopisů svědčí o přísných kritériích posuzování rukopisů
a o kvalitě recenzního řízení. Počet rukopisů, jež v roce 2013 obdržela redakce ča-
sopisu, byl v zásadě dostatečný a plynulý. V roce 2013 si časopis zachoval svoji plu-
ralitu, pokud jde o témata, metodologii či teoretické přístupy. S velkým zájmem při-
spěvatelů a čtenářů se setkalo i monotematické číslo věnované tématu „Životní pro-
středí a MV“ (MV č. 3/2013, hostující editor Robert Stojanov).

Velkým úspěchem bylo zařazení časopisu do prestižní citační a bibliografické
databáze Scopus společnosti Elsevier. V rámci hodnocení výsledků vědy a výzku-
mu vládní Radou pro vědu a výzkum tak jsou články v MV zařazeny do kategorie
Jsc a jsou ohodnoceny minimálně 10 body (naopak články v kategorii Jrec /seznam
českých neimpaktovaných časopisů/ byly devalvovány na pouhé čtyři body). Mezi-
národní vztahy jsou prvním českojazyčným časopisem v politologii a mezinárod-
ních vztazích, kterému se do databáze Scopus podařilo proniknout. Časopis byl ta-
ké zařazen do plnotextové databáze ProQuest.

V roce 2013 úspěšně pokračovala spolupráce s externí jazykovou korektorkou
Danielou Iwashita. Na pozici zástupce šéfredaktora působil Ondřej Ditrych, edito-
rem recenzí do čísla 3/2013 byl Ondřej Horký-Hlucháň, poté jej nahradil Tomáš
Dopita. V srpnu byla do redakční rady pozvána nová členka Štěpánka Zemanová
(Vysoká škola ekonomická). Redakční rada s předsedou Janem Karlasem se v roce
2013 sešla celkem čtyřikrát. Bližší informace o časopise jsou na jeho internetových
stránkách: www.mezinarodnivztahy.com.

Na konci čtvrtletníku, za textovým blokem, jsou pravidelně otiskovány reklamy
na knižní produkci nakladatelství ÚMV, inzeráty Metropolitní univerzity Praha.

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

průměrný náklad 610 kusů, průměrný počet stran 128.
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Články (výběrově):
– 300 let Utrechtské smlouvy a nevyřešený rébus mezinárodně-právního postavení

Gibraltaru
– Role jaderných zbraní v bezpečnostní strategii Spojených států ve 21. století
– Hodnotová východiska energetických strategií Číny a EU v Africe
– Debata medzi postrozvojom a jeho kritikou
– Džihádistický diskurs teroristické propagandy na internetu
– Bezpečnostní dilema americké protiraketové obrany
– Kauza pašovania orgánov v Kosove: iniciatívy, zlyhania a nové možnosti medzi-

národného spoločenstva
– Barma: Na cestě k „asijské demokracii“?
– Vnější migrační vládnutí Evropské unie
– Migrace jako adaptace na změnu klimatu
– Od hrozby k příležitosti: Vede nedostatek přírodních zdrojů ke spolupráci?
– Česká environmentální přímá akce v mezinárodním kontextu
– Mezinárodní režim ochrany životního prostředí v Arktidě
– Systémová koordinace evropských záležitostí: středně velké státy a SZBP
– Ekonomické argumenty v české zemědělské obchodní politice
– Čínská „plynová politika“ vůči Rusku a Turkmenistánu v letech 2001–2012
– Proměny vztahu papežství k evropské integraci: od Pia XII. k Benediktu XVI.
– Útočná taktika Kurdské strany pracujících v Turecku v letech 2004 až 2011

PERSPECTIVES
Časopis Perspectives. Review of International Affairs procházel dál plánovanými
změnami, především dokončováním nových webových stránek, které by měly být
reprezentovány na začátku roku 2014. Novým šéfredaktorem se stal Mats Braun,
zástupcem šéfredaktora Šárka Moravcová.

I v roce 2013 časopis vycházel podle tradice ve formě jednoho řádného a jed-
noho speciálního čísla. Speciální číslo bylo věnováno tématu, které vyhlásila re-
dakce: výzvy diplomacie (Changing Role of Diplomacy in the 21st Century). Čtyři
publikované články vznikly na základě fóra na toto téma.

Nabídka článků k otištění byla ve srovnání s předcházejícími lety konstantní.
Během roku 2013 bylo do redakce zasláno 13 textů, z nich bylo devět článků pu-
blikováno a čtyři redakce odmítla. Míra odmítnutí se pohybuje podobně jako v mi-
nulosti kolem 31 procent. Recenzenty byli především zahraniční odborníci, to samé
platí o autorech/autorkách, z publikovaných článků v roce 2013 působili jen dva je-
jich autoři na pracovištích v České republice.

Časopis je začleněn do řady prestižních databází, jako je Scopus, EBSCO, Pro-
Quest, CIAO a IBSS. Nejpodstatnějšími změnami v roce 2013 bylo zařazení Per-
spectives do prestižního databáze JSTOR, nicméně náš cíl zůstal stejný: v nejbližší
době znovu podat žádost o zařazení do databáze ISI.

Perspectives jsou též od roku 2011 přítomny na sociální síti Facebook se snahou
vytvořit odbornou, aktivní komunitu.
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Poslední stránky časopisu byly využívány pro výměnné reklamy (The Israel
Journal od Foreign Affairs, The International Spectator) či pro inzeráty Metropo-
litní univerzity Praha.

Editor Perspectives: Mats Braun
Zástupce šéfredaktora Perspectives: Šárka Moravcová
Editor recenzí Perspectives: Šárka Moravcová/Tomáš Profant
Cena za ročník byla 65 EUR, za jedno číslo 40 EUR, náklad 450 kusů, průměr-

ný počet stran 120.

Články (výběrově):
– Europeanization via Discursive Practice – Articulation of EU Norms in Domestic

Policy Debate on Territorial Reforms in the Czech Republic and Slovakia
– The Consequences of 9/11 for the US Security Sector: New Actors, New Proce-

dures, and New Practices
– Turn the Other Greek. How the Eurozone Crisis Changes the Image of Greeks and

What Visual Representations of Greeks Tell Us about European Identity
– The Sociology of Diplomacy: A General Outline with Some Aspects and Dilem-

mas
– State, Diplomat, and a Transnational Church: The Multi-layered Actorness of the

Holy See
– Turkish Diplomacy since 2003: Transition from Realpolitik to a Liberal Foreign

Policy?
– Local Efforts and Global Impacts: A City-Diplomacy Initiative on Decentralisati-

on
– Paradiplomacy and the Diffusion of Regional Integration: An Analysis of the

Mercocidades Network
– Time, Space & German Soft Power: Toward a Spatio-Temporal Turn in Diplo-

matic Studies?

2. KNIHY

Nejdůležitějším počinem nakladatelství ÚMV a zároveň edičně nejsložitější bylo
již pravidelné, šesté vydání ročenky o české zahraniční politice: Česká zahraniční
politika v roce 2012. Analýza ÚMV (ed. Michal Kořan a Ondřej Ditrych). Je to dá-
no především velkým počtem autorů a snahou nalézt určitý vyvážený konsenzus při
editování jejich textů. V roce 2013 bylo v Nakladatelství ÚMV zredigováno a vy-
dáno celkem devět knih (včetně dvou zájmových tisků, které jsme připravovali pro
o.p.s. La Strada Česká republika s tematikou novodobé otroctví), což patří k nej-
vyššímu počtu v posledních letech. Navíc nešlo o koedice, na nichž bychom se po-
díleli jen částečně či finančně.

Z ekonomických důvodů jsme při předtiskové přípravě využívali externisty jen
pro grafické práce a zlom, redakční proces jsme zajišťovali sami.
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Kromě redakční přípravy knih bylo zpracováno i několik policy paperů. Pro vě-
decké pracovníky či vedení ústavu byly podle potřeby poskytovány různé konzul-
tace ohledně nových možných titulů, možnosti jejich vybavení (grafy, ilustrace
atd.), předběžné kalkulace atd. Dále byly zajišťovány drobné tisky, editace ad hoc,
vazby atd.

Každá kniha byla minimálně jednou anoncována (celostránkově) ve čtvrtletníku
Mezinárodní vztahy. Knihovně a konferenčnímu servisu byly dodávány podklady
ke každé knize (obálka a blok knihy v pdf, ikona, anotace), aby mohly být dále kni-
hovnicky či propagačně využívány. Oznamovací povinnost ze zákona byla zajišťo-
vána smlouvou se čtrnáctideníkem Knižní novinky a anotace byly dále zasílány do
agentury ISBN v Národní knihovně ČR.

Mimo pravidelné skartace jsme dále pokračovali v likvidaci archivu měsíčníku
Mezinárodní politika, která přestala 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 na-
bízeny jak dalším knihovnám k doplňování jejich fondů, tak na propagačních ak-
cích ÚMV na vysokých školách, a také jsou volně k odebrání pro návštěvníky kni-
hovny ÚMV, resp. budovy ÚMV.

Přehled vydaných publikací za rok 2013

A. Zahraniční politika České republiky

Michal Kořan a Ondřej Ditrych (eds.)
Česká zahraniční politika v roce 2012. Analýza ÚMV

(váz., ISBN 978-80-87558-12-6)

B. Ostatní tematika

Filip Tesař
Můžeme, chceme, dokážeme? Česká ekonomická diplomacie na Balkáně

(brož., ISBN 978-80-87558-09-6)

Matúš Mišík
Energetická politika v rozšírenej Európskej únii. Roly a preferencie Českej re-
publiky, Poľska a Slovenska

(brož., ISBN 978-80-87558-13-3)

Erik Siegl
Islám versus modernizace? Náboženství, sekularismus a rozvoj v Turecku
a pohled Turguta Özala

(brož., ISBN 978-80-87558-14-0)
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Jan Eichler, Lukáš Tichý
USA a Ruská federace – komparace z pohledu bezpečnostní a strategické kul-
tury

(brož., ISBN 978-80-87558-16-4)

Miroslav Nožina
Pasáson Bandá Phao. Horská etnika a stát v Laosu

(brož., ISBN 978-80-87558-15-7)

Rudolf Fürst (ed.)
China’s Comeback to Former Eastern Europe: No More Comrades, not yet
Strategic Partners

(brož., ISBN 978-80-87558-17-1)

C. Zájmové tisky

Vít Střítecký, Daniel Topinka et al.
Obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování v teorii a praxi

(brož., ISBN 978-80-87558-11-9)

Vít Střítecký, Daniel Topinka et al.
Developments in Trafficking in Human Beings for the Purpose of Labour Ex-
ploitation and Forced Labour

(brož., ISBN 978-80-87558-10-2)

D. Účelové tisky

a) Zprávy
Zpráva o činnosti ÚMV za rok 2012 (verze tištěná jako V2 a verze ve spirále)

b) Účelové tisky
– Policy paper
• To Catch a Fogle (Ondřej Ditrych)
• ABM Defense & Prospects of a New Russia-US „Reset“ (Yury E. Fedorov)
• Má mít Česká republika dlouhodobou strategii ve vztazích s Čínou? (Rudolf Für-

st)

c) Ostatní tisky
– Separáty a tisky podle potřeb
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IV. KNIHOVNA

Knihovna profiluje svůj fond pro obor mezinárodní vztahy a příbuzné obory. Cílem
je zajistit českou odbornou literaturu v co možná největší úplnosti. Většina finanč-
ních prostředků je však určena na nákup zahraničních titulů. Publikace (s výjimkou
produkce ústavu) jsou pořizovány v jednom exempláři. 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 86 % fondu.

Knihovna poskytuje informační, knihovnické, výpůjční, bibliografické a rešerš-
ní služby. Zaměřuje se na podporu využívání elektronických informačních zdrojů
a podporuje různé formy elektronické komunikace s uživateli. Elektronická databá-
ze knihovny obsahovala k 31. 12. 2013 celkem 76 771 záznamů všech druhů doku-
mentů. Při vyhledávání v této databázi prostřednictvím online katalogu položili uži-
vatelé za rok 1 901 306 dotazů (tj. 5209 dotazů každý den).

Uživatelé mají dále k dispozici přístup do řady externích elektronických data-
bází. 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 infor-
mačních a knihovnických služeb VŠE (CIKS VŠE). Další elektronické zdroje jsou
získávány nákupem nebo je využíván bezplatný přístup. Uživatelsky příjemné vy-
hledávání ve 48 prohledatelných licencovaných i volných elektronických zdrojích
umožňuje Jednotná informační brána pro mezinárodní vztahy (JIB IReL) provo-
zovaná s podporou Ministerstva kultury ČR. Brána IReL zároveň obsahuje vybra-
né zahraniční a české odborné plnotextové a bibliografické zdroje, odkazy na re-
levantní webové stránky včetně Euro-Tezauru (European-Thesaurus on Interna-
tional Relations and Area Studies) přístupného v devíti jazycích. Zájem o IReL po-
stupně roste, využívání brány se v uplynulém roce zdvojnásobilo. Vzhledem k zá-
jmu uživatelů byla pro IRel vytvořena i stránka na facebooku (www.facebook.
com/branaIREL).

Ve studovně je k dispozici několik kopírek, ale počet zhotovených kopií výraz-
ně poklesl. Uživatelé využívají stále více elektronické zdroje a z tištěných publika-
cí si informace fotografují chytrými telefony i fotoaparáty.

V rámci pravidelného přispívání knihovny do Souborného katalogu ČR (SK ČR)
se minulém roce podařilo zvýšit počet exportovaných záznamů na 6479. Celkem je
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v SK ČR v současné době 28 435 našich katalogizačních záznamů knih a ročenek,
dále jsou zde aktuální informace o 373 odebíraných a archivovaných zahraničních
titulech odborných časopisů. Na základě uzavřených dohod pokračovalo vkládá-
ní/zasílání článků z časopisů Mezinárodní vztahy a Perspectives do databází
CEEOL, EBSCO, ProQuest a Scopus.

Pracovnice knihovny se snažily vlastními silami pokračovat v dlouhodobém zá-
měru zpětné katalogizace starého fondu. Po obsahové revizi bylo zkatalogizováno
1225 titulů knih a ročenek ze čtyřicátých až šedesátých let 20. století a vyřazeno
2759 titulů. Rekatalogizací se uživatelům nabízejí zajímavé publikace. Zpracováno
bylo např. 12 titulů vydaných v češtině v letech 1941–1944 v Londýně.

V letních měsících proběhly pravidelné revize Příruční knihovny a výpůjček vý-
zkumných pracovníků.

Vzhledem k tomu, že došlo k dalšímu snížení počtu pracovnic knihovny, bude
výrazně omezeno budování fondu dokumentace. Proto na podzim proběhla rozsáh-
lá revize tohoto fondu, která byla spojena s dodatečnými zápisy dokumentů, výbě-
rovým vyřazováním a celkovou reorganizací archivu.

KNIŽNÍ FOND

Databáze knihovny obsahovala ke konci roku 51 557 záznamů knih a ročenek. Zá-
znamy jsou kontrolovány z hlediska obsahové i formální správnosti a jsou průběž-
ně exportovány do SK ČR.

V uplynulém roce bylo do fondu knihovny zařazeno celkem 762 titulů nových
knih a ročenek. 335 titulů (44 %) bylo získáno koupí, 251 titulů (33 %) darem, 168
titulů (22 %) výměnou, 8 titulů (1 %) bylo z produkce ústavu. Největší část nových
titulů je tradičně doplňována v angličtině (50 %), druhým nejčastějším jazykem by-
la čeština (27 %), dále němčina (13 %) a slovenština (4 %). Zastoupeny byly však
i další jazyky jako francouzština, ruština, polština, španělština atd.

V knihovně ústavu je používán automatizovaný knihovní systém Clavius. Pro-
střednictvím protokolu Z39.50 a na základě profilu v JIB jsou stahovány záznamy
ze zahraničních i z českých knihoven. Možnost přebírání záznamů je využívána
především z Library of Congress, z NK ČR a z JIB. Stažené záznamy jsou násled-
ně upraveny a doplněny dle interních pravidel knihovny. U řady titulů jsou vytvá-
řeny vlastní záznamy, což vyplývá z unikátnosti složení fondu i vyšší rychlosti zá-
pisu knižních novinek v porovnání s jinými knihovnami.

Katalogizační záznamy plně odpovídají mezinárodním katalogizačním pravid-
lům. Pro obsahové zpracování jsou používány deskriptory Euro-Tezauru. Navíc
jsou doplňovány odkazy na recenze knih v časopisech ústavu a recenze v dalších ti-
tulech vyhledané v průběhu akvizice. Dále jsou zde vloženy anotace, které byly
v uplynulých letech zpracovány v knihovně. Aktuálně jsou doplňovány anotace
a obsahy u publikací ústavu a u jiných titulů jen výjimečně. Celkový počet vlože-
ných anotací je 1692. U vybraných záznamů jsou také doplňovány odkazy na obál-
ky knih.
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V průběhu roku pokračovala obsahová revize fondu a návazně zpětná katalogi-
zace knih a ročenek, kterou prováděly pracovnice knihovny. Bylo zrekatalogizová-
no 1225 titulů (1178 knih, 47 ročenek). Z fondu bylo vyřazeno 2759 knih. Do od-
pisů bylo zařazeno i dalších 539 titulů získaných darem, které byly duplicitní ane-
bo tematicky neodpovídaly profilu fondu. Tituly byly nabídnuty pracovníkům ústa-
vu, knihovnám a veřejnosti. Zájemcům bylo předáno celkem 920 titulů.

V letních měsících proběhla pravidelná revize fondu knih a ročenek, které se na-
cházejí v Příruční knihovně, při níž byly opraveny chyby a nesrovnalosti v řazení
fondu. Zároveň byly vyřazeny do skladu a nahrazeny novými některé neaktuální
publikace. Revize dopadla úspěšně, byly dohledány a zkontrolovány všechny tituly
vystavené ve studovně a nebyla zjištěna žádná ztráta. Zajištěna byla také pravidel-
ná revize výpůjček pracovníků ÚMV.

Po celý školní rok se každých čtrnáct dní ve studovně uskutečňovala výstavka
nových knih a dokumentačních materiálů. Výstavka se setkává nejenom se zájmem
vědeckých pracovníků ústavu, ale také se zájmem externích uživatelů. Jednou za
dva měsíce proběhla kontrola nejnovějších přírůstků knihovny a jejich bibliografic-
ký soupis Přírůstky knihovny byl uveřejněn na stránkách knihovny a na stránkách
brány IReL. Do každého čísla časopisu Mezinárodní vztahy je vybíráno cca 30 zá-
znamů novinek knihovny převážně angloamerické provenience vztahujících se prio-
ritně k tematice mezinárodních vztahů.

ČASOPISECKÝ FOND A DATABÁZE

Ve fondu knihovny je archivováno 450 titulů periodik. Největší počet titulů byl zís-
kán meziknihovní výměnou 243 (54 %), darem jsme dostali 116 titulů (26 %), na-
koupeno bylo 82 titulů (18 %) a 9 titulů (2 %) je z produkce ústavu (ÚMV/UMPE).
231 titulů bylo v angličtině (51 %), 83 v češtině (18 %), 54 v němčině (12 %), 21
v ruštině (5 %), 20 ve francouzštině (5 %), 14 ve slovenštině (3 %), 15 vícejazyč-
ných (3 %) a zbylých 12 (3 %) v ostatních jazycích. V záznamech titulů jsou infor-
mace o archivovaných ročnících, poslední roky jsou rozepisovány po jednotlivých
číslech. Záznamy jsou také doplněny informací o databázích, v nichž jsou přístup-
né bibliografické záznamy anebo plné texty článků.

Dále vzrostl počet titulů, u nichž došlo k ukončení získávání. Fond nyní obsa-
huje pouze 195 (43 %) aktivních titulů. Z toho 27 je pořizováno koupí, 120 výmě-
nou, 46 darem a 2 vydává ústav. Každý den byly evidovány 4 výtisky novin (3 čes-
ké a 1 zahraniční). U 28 časopisů a 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 255 (57 %),
55 z nich bylo kupováno, 123 získáno výměnou, 70 darem a 7 bylo vydáváno ús-
tavem.

Na rok 2014 bylo objednáno 18 titulů periodik (6 českých, 12 zahraničních),
1 titul byl objednán pouze v elektronické podobě. Dále bylo objednáno 5 data-
bází.
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V SK ČR byly zkontrolovány a aktualizovány záznamy časopisů archivovaných
v naší knihovně. Průběžně byl aktualizován Seznam titulů novin a časopisů s inter-
netovými adresami.

Do studovny bylo z archivu půjčeno celkem 148 jednotlivých čísel periodik a 26
ročníků. Přepočítáno na celé ročníky šlo o 40 kompletních ročníků a znamenalo to
mírný nárůst oproti loňsku. Nejvíce se do studovny půjčoval Far Eastern Economic
Review. Z časopisů vystavených ve studovně je trvalý zájem o Mezinárodní vztahy,
ze zahraničních titulů byly nejčastěji půjčovanými Foreing Affairs a Survival. Cel-
kem bylo půjčeno 270 čísel periodik, což znamenalo nárůst o 27 % oproti roku
2012.

Za výrazně zvýhodněných podmínek byl zajištěn přístup do multioborových,
plnotextových databází fy EBSCO – Academic Search Complete a Business
Source Complete (grantový program INFOZ; NK ČR), k online službě ProQuest
Central (grantový program INFOZ; CIKS VŠE), do mediální databáze TAMTAM
fy Anopress a do Automatizovaného systému právních informací – ASPI (grantový
projekt VISK8/A; NK ČR). Předplácen byl přístup do digitálního archivu časopi-
sů JSTOR, do elektronické knihovny časopisů Elektronische Zeitschriften Biblio-
thek (EZB) a databáze Bohemika ČTK. Pokračovalo využívání vydavatelského
přístupu do mediální databáze NewtonIT fy NEWTON media. Dále byla v průběhu
roku zajištěna možnost zkušebního přístupu do databází/portálů Library Pressdi-
splay a Routledge.

DOKUMENTAČNÍ FOND A ELEKTRONICKÉ ZDROJE

K 31. 12. 2013 bylo v databázi knihovny 24 878 záznamů článků, drobných tisků
a elektronických zdrojů. Analytický rozpis byl zajišťován pouze u časopisů vydáva-
ných v ústavu, kromě toho byly katalogizovány dostupné články v časopisech a ka-
pitoly v knihách našich autorů. Do katalogu knihovny bylo zapsáno 164 (z toho
v elektronické podobě 43) časopiseckých článků. Více než polovina z nich (53 %)
v češtině, 34 % v angličtině, 6 % v němčině, 2 % ve slovenštině, 1 % ve francouz-
štině, 4 % záznamů jsou v dalších jazycích. Počet zkatalogizovaných drobných tis-
ků byl přibližně stejný jako v roce 2012, bylo jich 159, z toho 98 (62 %) v anglič-
tině, 30 (19 %) v češtině, 26 (16 %) v němčině, 3 (2 %) v polštině a 2 (1%) v ruš-
tině. V rámci katalogizace elektronických zdrojů, tzn. dokumentů dostupných
pouze ve formátu pdf a uložených v elektronickém archivu, bylo zpracováno 210 ti-
tulů. Téměř všechny tituly (93 %) jsou v angličtině, pouze 4 % v češtině a 3 % v dal-
ších jazycích. Do tohoto počtu není zahrnuto 43 článků, kapitol z knih a drobných
tisků, které jsou k dispozici v tištěné i elektronické podobě. Do záznamů jsou do-
plňovány internetové adresy a odkazy na elektronický archiv knihovny, kam jsou
ukládány plné texty dokumentů z výměny a volně přístupné materiály z internetu.
V rámci budování elektronického archivu byly, kromě ukládání nových souborů,
nadále kontrolovány a doplňovány plné texty elektronických zdrojů (včetně obsahů
knih a ročenek), o které knihovna přišla při nehodě serveru v roce 2012.
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Z fondu dokumentace bylo vypůjčeno 118 materiálů. Využívání elektronického
archivu není evidováno.

Ve spolupráci se stážisty pokračovala digitalizace publikační činnosti ÚMV na
knižním skeneru. Konkrétně šlo o ročenku Mezinárodní vztahy (1958–1965)/Svět
(1966–1987), která je stále ve zpracování. Knihovna koordinovala nejenom práci
stážistů s knižním skenerem a následné zpracování OCR, ale také jejich práci s da-
tabázemi Bohemika ČTK a Anopress.

EXTERNÍ KONTAKTY

Knihovna ve své databázi eviduje 497 záznamů institucí, se kterými probíhá pravi-
delná nebo občasná výměna informačních pramenů. Jejich počet oproti roku 2012
vzrostl o 9, s nimiž byl navázán kontakt. Spolupracujícím knihovnám byly v prů-
běhu roku zasílány časopisy Perspectives (84 institucím) a Mezinárodní vztahy
(44 institucím). Vybraným institucím byly dále poslány dvě publikace ústavu De-
velopments in trafficking in human beings for the purpose of labour exploitation
and forced labour a Energetická politika v rozšírenej Európskej únii: roly a prefe-
rencie Českej republiky, Poľska a Slovenska.

V rámci meziknihovní výměny byla recipročně získána většina knihovního
fondu. Pravidelně získáváme dohodnuté tituly periodik a řadu odborných publi-
kací. Nejefektivnějším způsobem výměny publikací však zůstávají i nadále indi-
viduální žádosti o konkrétní publikace. V analyzovaném období jsme nejvíce
publikací ze zahraničí získali z německých institucí (Hessische Stiftung Frie-
dens-und Konfliktforschung, Frankfurt am Main – 11 publikací; ZBW – Deuts-
che Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften, Kiel – 8 publikací; Univer-
sität Hamburg, Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik – 3 publi-
kace; Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin – 2 publikace), z amerických
institucí (Library of Congress – 13 titulů; Department of State, U.S.A., Office of
the Historian Bureau of Public Affairs, Washington – 6 publikací; Council on Fo-
reign Relations, New York – 3 publikace), ze slovenských institucí (Univerzitná
knižnica, Trnavská univerzita – 11 publikací; Štátna vedecká knižnica Prešov –
6 publikací; Inštitút pre verejné otázky, Bratislava – 3 publikace), z polských
institucí (Centralna Biblioteka Wojskowa, Warszawa – 9 publikací; Polski Insty-
tut Spraw Miedzynarodowych, Warszawa – 3 publikace; Instytut Studiów Poli-
tycznych PAN, Warszawa – 3 publikace) a z ruských institucí (Institut ekonomi-
ki RAN, Moskva – 2 publikace; Institut naučnoj informacii po obščestvennym na-
ukam, Moskva – 2 publikace). Velmi dobrá výměnná spolupráce fungovala
i s dalšími institucemi jako např. Advisory Council on International Affairs, Ha-
gue – 14 publikací; Begin-Sadat Center for Strategic Studies, Bar-Ilan Universi-
ty, Izrael – 7 publikací a Finnish Institute of International Affairs, Helsinki –
4 publikace. V rámci ČR nejaktivnější výměna probíhala s Centrem informač-
ních a knihovnických služeb VŠE v Praze – 11 publikací, Ústavem pro soudobé
dějiny AV ČR – 8 publikací, Knihovnou společenských věd T. G. Masaryka v Ji-
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nonicích – 7 publikací, Vojenským historickým ústavem – 7 publikací a Filozo-
fickou fakultou Univerzity Karlovy – 6 publikací.

Nově byla zahájena výměnná spolupráce s institucemi v České republice, na
Slovensku a v Estonsku. Konkrétně šlo např. o Institut Václava Klause (3 publika-
ce), Knihovnu geografie na Přírodovědecké fakultě UK (1 publikace) či Minister-
stvo vnitra ČR (1 publikace). S Knihovnou společenských věd T. G. Masaryka byla
nově také dohodnuta výměna časopisu Mezinárodní vztahy za jejich časopis AUC
Studia Territorialia. Ze zahraničních institucí nově na Slovensku spolupracujeme
s Ústrednou knižnicou SAV (6 publikací) a s Katolíckou univerzitou v Ružomberku
(1 publikace). V Estonsku jsme oslovili univerzitní knihovnu Tallinn University of
Technology Library s návrhem trvalé výměny našeho časopisu Perspectives za je-
jich periodikum Baltic Journal of European Studies.

V rámci spolupráce v síti EINIRAS (European Information Network on Interna-
tional Relations and Area Studies) byly zpracovány podklady pro aktualizaci de-
skriptorů v projektu vícejazyčného Euro-Tezauru, bylo zahájeno i vkládání těchto
změn do databáze knihovny v systému Clavius.

SLUŽBY

Studovna je plně vybavena pro studium prezenčního fondu. K dispozici je sedm po-
čítačových stanic s připojením na internet, se vstupem do interního online katalogu
knihovny a dokumentace a do jednotného rozhraní online elektronických zdrojů,
které má knihovna k dispozici. Kapacita studovny může být rozšířena až o deset
míst, z nichž je možné připojení prostřednictvím vlastního notebooku do lokální
bezdrátové sítě. Stále více dokumentů knihovny je k dispozici pouze v elektronic-
ké formě, na což si uživatelé zvykli a často to využívají.

V kopírovací místnosti jsou umístěny čtyři samoobslužné kopírky. V roce 2013
byl zaznamenán další výrazný pokles počtu zhotovených placených kopií, celkem
jich bylo zhotoveno 1848, oproti 3106 ks v roce 2012. Tato skutečnost je dána stá-
le častějším využíváním elektronických zdrojů, častějším skenováním a především
využíváním fotoaparátů a chytrých telefonů.

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 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 stu-
dovně jsou přístupné také informační prameny na CD-ROM nosičích (databáze, en-
cyklopedie, atlasy, slovníky, ročenky atp.).

Registrace nových čtenářů poněkud poklesla, bylo evidováno 246 nově registro-
vaných uživatelů oproti 293 v roce 2012. Počet čtenářských návštěv se snížil na
1582 v roce 2013, oproti 2031 návštěvám v roce 2012. To odpovídá mírnému ome-
zení otevíracích hodin. Nadále platí, že do knihovny se nejčastěji registrují studen-
ti vysokých škol.
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V oblasti absenčních výpůjček došlo k poklesu, zatímco v roce 2012 si uživate-
lé půjčili na kauci v ceně knihy 538 titulů, v roce 2013 se tento počet snížil na 385
výpůjček. Výpůjčky poskytnuté knihovnám v rámci meziknihovní výpůjční služby
zůstaly v roce 2013 na stejné úrovni jako rok předtím (uskutečnilo se 71 výpůjček).
Mírný nárůst byl zaznamenán v rámci meziknihovních výpůjček pro naše interní
uživatele, vyžádali jsme 33 titulů (oproti 25 výpůjčkám v roce 2012). Ze zahranič-
ních knihoven bylo v rámci mezinárodní meziknihovní služby objednáno celkem
24 dokumentů (oproti 28 titulům v roce 2012).

V rámci rešeršní činnosti bylo v roce 2013 zodpovězeno 944 rešeršních dotazů,
z toho 104 za úplatu pro externího uživatele. Nejvíce využívanými zdroji byly Ano-
press, Newton, EBSCO, ProQuest a databáze naší knihovny. Byly však využívány
i volně dostupné zdroje na internetu.

Proběhla pravidelná kontrola záznamů zasílaných vědeckými pracovníky do RIV
(Rejstřík informací o výsledcích – IS VVI). Za rok 2013 bylo zadáno 57 konferencí
a workshopů (oproti 65 v roce 2012). Odesláno bylo celkem 82 záznamů publika-
cí, což je více než dvojnásobek ve srovnání s rokem 2012. Bylo to 12 záznamů ti-
tulů publikovaných v návaznosti na projekty Grantové agentury ČR (GA ČR), 64
záznamů titulů k projektům Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR
(MŠMT), 5 k projektům Technologické agentury ČR (TA ČR) a 1 záznam k projek-
tu Ministerstva zahraničních věcí ČR (MZV). Jednotlivé kategorie byly zastoupeny
takto:

Tabulka č. 5

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

diku zpráva

GA ČR 10 1 1 - - 12

MŠMT 14 33 6 - 11 64

MZV - - 1 - - 1

TA ČR - - - 4 1 5

Celkem 24 34 8 4 12 82

Byl zabezpečen provoz brány IReL (irel.jib.cz) a zajištěna průběžná aktualizace
zpřístupňovaných zdrojů, do vyhledávače je aktuálně připojeno 48 prohledatelných
licencovaných i volných elektronických zdrojů. Proběhla aktualizace uživatelských
účtů, aktualizace popisů, návodů i informačních a propagačních materiálů v češtině
a v angličtině.

V záložce Časopisy byl nově vystaven přehled Internetové adresy periodik ode-
bíraných knihovnou ÚMV, jenž obsahuje téměř 280 titulů vybraných oborových pe-
riodik, u řady z nich je přístupný plný text. Do záložky Výzkumné ústavy byly do-
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plněny další odkazy. Do přehledu byly vybírány mezinárodně uznávané instituce
zabývající se tematikou mezinárodních vztahů, mezinárodní bezpečnosti, meziná-
rodních organizací apod. Zároveň bylo přihlíženo ke kvalitě jejich webových strá-
nek a rozsahu bezplatně zpřístupňovaných plných textů. Na stránkách brány jsou
pravidelně zveřejňovány „Knižní novinky“ s odkazem na tematicky aktuální publi-
kaci ÚMV. Pod složku Novinky jsou doplňovány kromě přírůstků v knihovně ÚMV
a přírůstků v knihovně Metropolitní univerzity Praha (MUP) také nabídky vyřaze-
ných titulů z fondů knihoven. Rozšířena byla nabídka v rámci záložky Další zdro-
je. Pod odkaz „Knihy ÚMV“, kde jsou odkazy na plné texty knih ÚMV, byly do-
plněny další tituly. Byl aktualizován obsáhlý přehled „Média států světa“. Byla vy-
tvořena podskupina „Virtuální knihovny“. Zde byly aktivovány odkazy na 14 vy-
braných zdrojů/skupin zdrojů, které jsou zajímavé pro obor mezinárodní vztahy.
Nově byla vytvořena také podskupina „Rešerše knihovny“. První vystavené rešer-
še se týkají české zahraniční politiky. V návaznosti na všechny aktualizace a změ-
ny českých stránek je vždy postupně měněna také anglická verze.

V létě 2013 byly vytvořeny nové informační letáčky o bráně IReL. Informační
materiály byly použity pro propagaci v rámci Týdne vědy a techniky, poskytnuty
knihovně MUP a knihovně MZV a rozdány na semináři „České oborové brány“.
Zaktualizovaná anglická verze byla vytvořena pro knihovnu a studenty Anglo-ame-
rické vysoké školy. Informace o bráně IReL jsou součástí vstupních informací pro
uživatele i pravidelných přednášek pro studenty Diplomatické akademie MZV.

Graf č. 3: Přírůstek knih a ročenek za rok 2013 podle jazyka
(celkem 762 knihovních jednotek)
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Graf č. 4: Přehled časopisů a novin archivovaných v roce 2013
podle způsobu nabytí (celkem 450 titulů)

Graf č. 5: Přehled rekatalogizace starého fondu knih
a ročenek v letech 2000–2013
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Graf č. 6: Přírůstek titulů v elektronickém archivu v letech 2007–2013

Graf č. 7: Přehled počtu dotazů v online katalogu v letech 2008–2013
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V. FINANCE A PERSONALISTIKA

V roce 2013 působilo v ústavu 28 zaměstnanců (v průměrném přepočteném počtu),
zařazených do tří oddělení, a 123 externistů, spolupracujících v orgánech ústavu, re-
dakčních radách ústavních publikací, ediční radě nakladatelství a v oborové radě
studijního programu „Mezinárodní a teritoriální studia“ nebo plnících různá zadání
od vedoucích zaměstnanců ústavu. Externí spolupracovníci zastupovali relevantní
státní orgány, veřejnoprávní instituce, tuzemská a zahraniční vědecká a pedagogic-
ká pracoviště, nadace, občanská sdružení a další subjekty činné ve výzkumu mezi-
národních vztahů a v oblasti tvorby české zahraniční politiky. Na činnosti ústavu se
částečně podílelo též 60 stážistů a dva interní doktorandi.

Hospodaření ústavu skončilo jako vyrovnané. Výnosy 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 29 781 tis. Kč a celkové náklady taktéž výše 29 781
tis. Kč.
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Výnosy v roce 2013 (v tis. Kč)

Položka Částka

Institucionální prostředky 9 983

Příspěvek MZV na provoz 8 372

Projekt OP VK 2 099

Účelové prostředky – projekty 4 748
z toho GA ČR (korekce o FÚUP) 2 059

TA ČR (korekce o FÚUP) 2 689

Prostředky Ministerstva kultury ČR 87

Prodej publikací 155

Metropolitní univerzita Praha 356

Zahraniční projekty 762
z toho A. Lindh Foundation 352

Mezinárodní visegrádský fond 410

Ostatní příjmy 3 340

Fond účelově určených prostředků – tvorba -476

Fond účelově určených prostředků – čerpání 355

Výnosy celkem 29 781

Výše uvedená tabulka obsahuje strukturu výnosů (v tis. Kč) v členění podle jejích
zdrojů.
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Porovnání výnosů v letech 2008–2013 (v tis. Kč)

Položka Výnosy
2008 2009 2010 2011 2012 2013

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

Příspěvek MZV na provoz
včetně konferencí 15 324 12 521 10 552 9 721 8 957 8 372

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

Projekt OP VK 1 318 2 099

Účelové prostředky
– projekty (bez FÚUP) 1 307 1 599 1 883 2 626 4 298 4 748

Prodej publikací 840 1 069 839 629 510 155

Metropolitní
univerzita Praha 441 372 511 561 551 356

Zahraniční projekty 1 238 901 1 238 932 856 762

Ostatní příjmy 880 879 1 580 2 027 3 265 3 427

Fond účelově určených
prostředků (tvorba) -1 400 0 0 -1 300 0 -476

Fond účelově určených
prostředků (čerpání) 1 100 1 400 0 0 417 355

Celkem 37 200 36 211 34 026 32 450 29 556 29 781
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Náklady v roce 2013 (v tis. Kč)

Položka Výzkumný Ost. Projekty Celkem
záměr prov.

náklady

Materiál 261 912 255 1 428
z toho publikace 261 240 192 693

kancel. potřeby 178 1 179
dr. hm. majetek (do 40 tis.) 239 62 301
PC materiál 230 230
PHM 25 25

Energie 824 824

Opravy a údržba 168 168

Cestovné 153 136 737 1 026

Občerstvení konference 38 224 262

Služby 370 4 994 936 6 300
z toho databáze, SW 624 624

telefon + internet 99 460 559
ediční náklady 505 131 636
poštovní poplatky 73 73
ostatní provozní náklady 271 3 332 805 4 408
(včetně konferencí)

Mzdy 6 650 4 278 595 11 523

OON 1 141 1 693 2 834

SP, ZP, tvorba SF 2 390 1 779 523 4 692

Náhrada mzdy za nemoc 4 4

Odpisy 384 384

Ostatní náklady 327 9 336

Náklady celkem 9 862 15 171 4 748 29 781

Obsahem výše uvedené tabulky je rozdělení celkových nákladů ÚMV na náklady
výzkumného záměru, ostatní provozní náklady a náklady projektů (grantů).
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Náklady v roce 2013

Výše uvedený graf přibližuje strukturu nákladů (v %) v závislosti na zdrojích fi-
nancování.
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Porovnání nákladů v letech 2008–2013 (v tis. Kč)

Položka Náklady
2008 2009 2010 2011 2012 2013

Materiál 2 992 1 740 1 852 1 999 1 621 1 428

Energie 822 749 907 873 767 824

Opravy a údržba 160 656 275 236 109 168

Cestovné 1 202 1 526 906 1 215 1 065 1 026

Občerstvení konference 272 38 260 168 282 262

Služby 5 853 5 597 5 063 5 248 5 463 6 300

Mzdy 14 393 14 969 14 284 13 839 12 189 11 523

OON 2 518 3 581 3 346 1 807 2 521 2 834

SP, ZP 5 776 5 746 5 479 5 020 4 617 4 466

Tvorba sociálního fondu 279 299 286 275 225 226

Odpisy 1 230 520 499 376 481 384

Ostatní náklady 684 811 886 481 394 340

Celkem 36 181 36 232 34 043 31 537 29 734 29 781

Stav fondů Ústavu mezinárodních vztahů k 31. 12. 2013 (v tis. Kč)

Fond Zůstatek

Sociální fond 68

Fond účelově určených prostředků – Institucionální prostředky 1 004

Fond účelově určených prostředků – TA ČR 0

Fond účelově určených prostředků – GA ČR 62

Rezervní fond 6 967

Fond reprodukce investičního majetku 12 430

Celkem 20 531
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RADA ÚSTAVU MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ, v. v. i.

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

Doc. Jozef Bátora, M.Phil., Ph.D.
Doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil., Ph.D. (od 6. 3.)
Ing. Ondřej Horký-Hlucháň, Ph.D.
RNDr. PhDr. Nikola Hynek, M.A., PgDipRes., Ph.D.

(do 28. 2.)
PhDr. Michal Kořan, Ph.D.
Doc. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D.
Prof. Jacques Rupnik, M.A., Ph.D.
Jiří Šedivý, M.A., Ph.D.

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

Předseda rady: PhDr. Jiří Kuděla, Ph.D.
Členové rady: Ing. Dagmar Janů (do 31. 7.)

JUDr. Petr Kaňka
Ing. Josef Kreuter, CSc.
Ing. Eva Matyášová
Ing. Oldřich Zajíček (od 1. 8.)

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 (od 1. 8. 2013)
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)
Tomáš Weiss (Fakulta sociálních věd UK, Praha)
Šárka Waisová (Fakulta filozofická ZU, Plzeň)
Zdeněk Zbořil (externí spolupracovník ÚMV, Praha)

(do 31. 7. 2013)
Šárka Zemanová (Vysoká škola ekonomická, Praha)

(od 1. 8. 2013)
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)
Tanja Börzel, Freie Universität Berlin, Německo)
Vladimír Handl (ÚMV, Praha)
Karen Henderson (Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univer-

zita Komenského, Bratislava)
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)
Mgr. Dan Marek, Ph.D., M.A. (Filozofická fakulta UP, Olomouc)
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. (IMS Fakulty sociálních věd UK,

Praha)

OBOROVÁ RADA STUDIJNÍHO PROGRAMU
„MEZINÁRODNÍ A TERITORIÁLNÍ STUDIA“

Prof. PhDr. Pavel Barša, M.A., Ph.D. (Ústav mezinárodních vztahů; Filozofická
fakulta UK, Praha)

Doc. Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D. (Metropolitní univerzita Praha)
Prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D. (Ústav mezinárodních vztahů, Praha)
Doc PhDr. Jan Eichler, CSc. (Ústav mezinárodních vztahů, Praha)
Doc. PhDr. Bořivoj Hnízdo, Ph.D. (Fakulta sociálních věd UK, Praha)
Prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. (Metropolitní univerzita Praha)
Prof. Ing. Jaroslav Jakš, DrSc. (Metropolitní univerzita Praha)
Prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc. (Metropolitní univerzita Praha)
Doc. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D. (Ústav mezinárodních vztahů, Praha)
Prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. (Fakulta mezinárodních vztahů VŠE, Praha)
Doc. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU, Brno)
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. (Fakulta sociálních věd UK, Praha)
Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D. (Filozofická fakulta UP, Olomouc)



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

Ředitel: Prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D. (do 19. 5.)
Doc. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D. (od 20. 5.)

Statutární zástupce ředitele: Doc. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D. (do 19. 5.)
PhDr. Michal Kořan, Ph.D. (od 1. 6.)

I. Výzkumné oddělení
Vedoucí oddělení: PhDr. Michal Kořan, Ph.D. (do 31. 5.)

Ing. Ondřej Horký-Hlucháň, Ph.D. (0,85 od 1. 6.)
Zástupce vedoucího oddělení: Ing. Ondřej Horký-Hlucháň, Ph.D. (0,85 do 31. 5.)
Pracovníci oddělení: Prof. PhDr. Pavel Barša, M.A., Ph.D. (0,4)

Ing.Vít Beneš, Ph.D. (0,85)
JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA, Ph.D.
Mats Braun, M.A., Ph.D.
JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D. (0,5)
PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil., Ph.D. (0,5)
Mgr. Tomáš Dopita (0,5 od 1. 9.)
Prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D
Doc. PhDr. Jan Eichler, CSc. (0,75)
Ing. Rudolf Fürst, Ph.D.
JUDr. Vladimír Handl, CSc.
RNDr. PhDr. Nikola Hynek, M.A., PgDip Res.,

Ph.D. (do 28. 2.)
Mgr. Šárka Moravcová, Ph.D. (0,55)
PhDr. Miroslav Nožina, Ph.D.
Mgr. Tomáš Profant (0,5 od 1. 10.)
Mgr. Zinaida Shevchuk (0,5 od 1. 9.)
PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D. (do 31. 3.)
PhDr. Věra Veselá, Ph.D. (0,5)

II. Oddělení vnějších služeb
Vedoucí oddělení: PhDr. Eliška Klementová
Pracovníci oddělení:
Sekretariát: Mgr. Jan Hrubín

Alena Jakobcová
Konferenční servis: Ing. Linda Bergerová (0,275)

Mgr. Linda Flanderová (do 30. 6.)
Mgr. Michal Kohout (od 10. 4. do 9. 11.)
Bc. Kristýna Tamchynová (0,625 od 10. 7.)

Nakladatelství: Dagmar Červinková (0,3)
PhDr. Vladimír Trojánek
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Knihovna: Mgr. Kateřina Bláhová (0,325)
Bc. Lenka Čečilová (do 26. 12.)
Mgr. Eva Husáková
PhDr. Helena Kolátorová

Zastoupení Nadace Anny Lindh v ČR: PhDr. Jaroslav Bureš (0,25 do 30. 6.)

III. Oddělení vnitřních služeb
Vedoucí oddělení: JUDr. Petr Kaňka
Ekonomický úsek: Ing. Eva Matyášová (do 9. 12.)

Ing. Libor Stein (od 1. 12.)
Dagmar Červinková (0,5)

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

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

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

Mgr. Jan Blažek (od 1. 10.) Mgr. Lukáš Tichý

SEZNAM OSOB SPOLUPRACUJÍCÍCH S ÚSTAVEM
MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ, v. v. i., NA SMLUVNÍM
ZÁKLADĚ MIMO PRACOVNÍ POMĚR

Dr. Ian Anthony Adisa Avdič
Nela Bendová Mgr. Ondřej Beránek
Mgr. Petr Binhack Dr. Mike Bourne
Michael Brtnický Kateřina Březinová
Šárka Cabadová Waisová Petra Cibulková
Jan Daniel Jan Došek
Radka Druláková Tereza Dvořáková
David Erkomaishvili Prof. Jurij E. Fedorov
M.Soc.Sc. Jaroslava Gahurová, Ph.D. Prof. Charles Gati
Zora Hesová Hana Horáková
Jan Hornát Mgr. Michal Hrušík, Ph.D.
Bc. Tereza Hrychová Mgr. Michaela Ježová
Ladislav Kadlec Petr Kalinič
Zuzana Kasáková Tomáš Kaválek
Jan Klíma Michal Kolmaš



Petr Komers Karel Kučera
Michaela Kudrnová Petra Kuchyňková
Mgr. Martin Laryš Mgr. Jan Ludvík
Petr Manoušek Irena Melounová
Doc. PhDr. Miloš Mendel, Ph.D. Lucia Najšlová
Vlastimil Nečas Tereza Němečková
Daniel Novotný Jana Pačísková
Jana Peterková Mgr. Gabriela Pleschová
PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D. Michal Rigel
Kateřina Rudincová Jan Růžička, Ph.D.
Michaela Sedlatá Mgr. Erik Siegl
Petr Skalník PhDr. Michal Smetana
Ondřej Soukup Mgr. Lenka Stolárová
Kamila Stojanovová Mária Strašáková
Karel Svoboda Justyna Szczudlik-Tatar
Petr Štengl Dana Švejdová
Eva Tenzin Mgr. Filip Tesař
Eliška Tomalová Miroslav Tůma
Richard Turcsányi Ing. Martina Varkočková
Cindy Vestergaard, Ph.D. Petr Vilímek
Karel Vokál Kateřina Werkman
Petr Zelinka Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D.
Mgr. Petr Zenkner

STÁŽE

V ÚMV působilo v roce 2013 celkem 39 stážistů z 10 zemí (Česká republika, Fin-
sko, Kanada, Litva, Maďarsko, Německo, Rusko, Slovensko, Srbsko a USA) na po-
zicích „vědecký asistent“ a „nezávislý výzkumník“. Stážisté byli členy řešitelských
týmů výzkumných projektů ÚMV, pracovali na vlastních výzkumných projektech
a pomáhali s přípravami konferencí a seminářů ÚMV. Stážisté rovněž sestavovali
zprávy z konferencí a publikovali recenze v odborných časopisech ÚMV.

V roce 2013 nastoupili na stáž do Ústavu mezinárodních vztahů, v. v. i.,
na pozice „vědecký asistent“ a „nezávislý výzkumník“:
Adil Abdulla (Kanada, 6. 5.–2. 8.), Kateřina Bartošová (ČR, 4. 2.–30. 4.), Bronislav
Bechyňský (ČR, 18. 3.–2. 7.), Jan Beneš (ČR, 1. 1–15. 1.), Petr Boháček (ČR, 6. 11.–
31. 12.), Vít Borčany (ČR, 21. 2.–31. 8.), Jana Brouková (ČR, 5. 11.–31. 12.), Rad-
ka Bulanová (ČR, 14. 1.–14. 4.), Anna Francová (ČR, 16. 12.–31. 12.), Daniel Hel-
wig (SRN, 6. 2.–17. 5.), Michaela Hlinková (ČR, 18. 11.–31. 12.), Alena Hrušková
(ČR, 15. 9.–15. 12.), Katarína Hudecová (Slovensko, 5. 8.–31. 10.), Jakub Imrich
(Slovensko, 2. 12.–31. 12.), Jovana Jovic (Srbsko, 1. 4.–30. 6.), Alexandros Kaltso-
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giannis (ČR, 2. 9.–31. 12.), Marja Lahtinen (Finsko, 1. 1.–10. 3.), Sarina Laudefeld
(SRN, 1. 9.– 30. 9.), Ondřej Lovíšek (ČR, 1. 1.–22. 1.), Ekaterina Lvova (Rusko,
26. 9.–31. 12.), Kristína Mackuliaková (Slovensko, 16. 1.–16. 4.), Haldor Mercado
(USA, 1. 1.–25. 1.), Radka Ostřížková (ČR, 17. 6.–17. 8.), Břetislav Panák (ČR,
15. 4.–15. 7.), Martin Pelc (ČR, 1. 1.–6. 3.), Libor Rosenzweig (ČR, 1. 1.–16. 2.),
Jakub Rybák (ČR, 1. 9.–30. 11.), Lucie Říhová (ČR, 3. 6.–31. 12.), Anna Sedy (Ma-
ďarsko, 2. 12.–31. 12.), Brigita Šalkutē (Litva, 10. 12.–31. 12.), Markéta Šmydkeo-
vá (ČR, 5. 6.–5. 9.), Dorota Šuráňová (ČR, 29. 9.–31. 12.), Linda Toivio (Finsko,
10. 9.–31. 12.), Nelly Tomčíková (ČR, 4. 2.–30. 4.), Lucie Vinterová (ČR, 1. 2.–
28. 2.), Pavlína Vrbová (ČR, 18. 3.–18. 6.), Jaroslav Weinfurter (ČR, 1. 5.–31. 7.),
Michal Zadrobílek (ČR, 12. 2.–29. 3.), Zdeňka Zlatušková (ČR, 1. 9–30. 9.).
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PŘÍLOHA

AKTIVITY PRACOVNÍKŮ
ÚSTAVU MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V ROCE 2013

Prof. PhDr. Pavel BARŠA, M.A., Ph.D.

Odborná publikační činnost – ostatní výsledky
• Odpověď na recenzi Hany Kubátové. Sociologický časopis, 5/2013, s. 841–844.
• Můj budapešťský taglit. Biograf. Časopis pro kvalitativní výzkum, 58/2013, s. 77–

80.

Příspěvky na konferencích a seminářích
• „Globalizace, civilizace, sekularizace“. Mimo Sever a Jih – Rozumět globálním

nerovnostem a rozmanitosti, MZV ČR, Praha, 9. 11. 2013.

Publicistika a vystoupení v médiích
• Hyenismus, heroismus a pravda. Lidové noviny (Orientace), 16. 11. 2013, s. 26.
• Česká televize – ČT 24, komentář k imigrační politice EU, 4. 10. 2013.

Další odborná činnost
• Přednáška „Civilizace, globalizace, sekularizace“, Hradec Králové, 30. 10. 2013.
• Přednáška „Civilizace, globalizace, sekularizace“, Olomouc, 31. 10. 2013.

Ing. Vít BENEŠ, Ph.D.

Odborná publikační činnost – výsledky hodnocené RVVI
• Scénáře vývoje institucí a politik eurozóny. Výzkumná zpráva vypracovaná v rám-

ci projektu TA ČR OMEGA (spoluautor Mats Braun).
• Nástroje k prosazení vlivu ČR na instituce a politiky eurozóny. Druhá výzkum-

ná zpráva vypracovaná v rámci projektu TA ČR OMEGA (spoluautor Mats
Braun).
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• Evropský rozměr české zahraniční politiky. In: Kořan, Michal–Ditrych, Ondřej
(eds.): Česká zahraniční politika v roce 2012. Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezi-
národních vztahů, 2013, s. 51–72 (spoluautor Mats Braun).

Odborná publikační činnost – ostatní výsledky
• The Czech Republic and the European External Action Service. In: Balfour, Ro-

sa–Raik, Kristi: The European External Action Service and National Diplomaci-
es. Brussels: European Policy Centre, 2013, s. 149–162.

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

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

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

• Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí – RESARES. Projekt OP VK
(spoluřešitel).

• The Impact of the European External Action Service on National Diplomacies.
Projekt koordinovaný European Policy Centre a the Finnish Institute of Interna-
tional Affairs (spoluřešitel).

Organizační činnost
• Příprava semináře v rámci projektu RESAREAS (Joanne Sharp), ÚMV, Praha,

30. 5. 2013.
• Organizace kulatého stolu „Turecko – strategický partner v neklidném regionu?“,

MZV ČR, Praha, 3. 10. 2013.
• Příprava semináře v rámci projektu RESAREAS (Carsten Schneider), ÚMV, Pra-

ha, 9. 12. 2013.

Publicistika a vystoupení v médiích
• Česká televize – ČT1, komentář k 10 letům Maastrichtské smlouvy, 1. 11. 2013.
• Lesk a bída teoretického rozumu: rozhovor s Petrem Drulákem. Mezinárodní vzta-

hy, 48, 4/2013, s. 116–123.

Další odborná činnost
• Šéfredaktor časopisu Mezinárodní vztahy.
• Přednáška „Proč a jak zkoumat mezinárodní vztahy“ v rámci Týdne vědy a tech-

niky AV ČR, ÚMV, Praha, 5. 11. 2013.
• Prezentace výzkumné zprávy projektu TA ČR OMEGA, MZV ČR, Praha, 29. 5.

2013.
• Prezentace na IV. slovensko-českém diskusném fóru, Skalica, 7. 10. 2013.
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JUDr. PhDr. Veronika BÍLKOVÁ, Ph.D., E.MA

Odborná publikační činnost – výsledky hodnocené RVVI
• Cena za krvavé diamanty. Zvláštní soud pro Sierra Leone a proces s Charlesem

Taylorem. Trestněprávní revue, 1/2013, s. 10–17.
• Vzor, nebo odstrašující příklad? Reforma soudnictví v Bosně a Hercegovině.

Právník, 3/2013, s. 272–283.
• Vliv rezoluce Valného shromáždění OSN 67/19 na právní postavení Palestiny. Ju-

risprudence, 5/2013, s. 10–13.
• Lidskoprávní rozměr české zahraniční politiky. In: Kořan, Michal–Ditrych, On-

dřej (eds.): Česká zahraniční politika v roce 2012. Analýza ÚMV. Praha: Ústav
mezinárodních vztahů, 2013, s. 86–100.

• Komplexní zmapování členství a působení České republiky v mezinárodních orga-
nizacích. Utajená výzkumná zpráva (spoluautoři Michal Kořan a Šárka Moravco-
vá).

• Potenciál a omezení české státní správy pro participaci ČR v mezinárodních or-
ganizacích a SWOT analýza. Utajená výzkumná zpráva (spoluautoři Michal Ko-
řan a Šárka Moravcová).

• Navržení kritérií a systému evaluace členství ČR v mezinárodních organizacích.
Utajená výzkumná zpráva (spoluautoři Michal Kořan a Šárka Moravcová).

Odborná publikační činnost – ostatní výsledky
• Recenze. C. F. de Casadevante Romani: International Law of Victims. Czech Year-

book of Public & Private International Law, 2013, vol. IV, s. 309–312.
• Arabské jaro a uznání povstalců – za co vlastně? Mezinárodní politika, 1/2013. On-

line: www.ustavmezinarodnichvztahu.cz/list/mezinarodni-politika-1-2013.
• Co nového v Benátkách. Bulletin Aktuální otázky lidských práv, 3/2013, s. 4–6

(spoluautorka Kateřina Šimáčková).
• Střední Evropa (znovu) na scéně. Červnové zasedání Benátské komise. Bulletin

Aktuální otázky lidských práv, 7/2013, s. 12–13 (spoluautorka Kateřina Šimáčko-
vá).

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

sobení ČR v mezinárodních organizacích. Grantový projekt TA ČR OMEGA
(spoluřešitelka)

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

Pedagogická činnost
• Kurz „Mezinárodní právo veřejné“, Právnická fakulta UK, Praha.
• Kurz „Mezinárodní humanitární právo“, Právnická fakulta UK, Praha.
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Příspěvky na konferencích a seminářích
• „Lidskoprávní rozměr české zahraniční politiky“. V. Mezinárodní sympozium

„Česká zahraniční politika“, MZV ČR, Praha, 13. 11. 2013.

Další odborná činnost
• Účast na zasedání Meziministerské komise pro implementaci MHP.
• Členství v Benátské komisi.

Mgr. et Mgr. Jan BLAŽEK

Publicistika a vystoupení v médiích
• Evropská migrační politika potřebuje změnit v základech. iHNed.cz (Dialog), 22. 10.

2013. On-line: dialog.ihned.cz/komentare/c1-61049980-evropska-migracni-po
litika-potrebuje-zmenit-v-zakladech.

Další odborná činnost
• Veřejná debata „Spolu o Evropě: Mrtvý uprchlík = dobrý uprchlík“. ČRo

Plus/Člověk v tísni, Praha, 21. 11. 2013.
• Přednáška „Sociální konstruktivismus“, Metropolitní univerzita Praha, Praha, 26. 11.

a 3. 12. 2013.

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

Odborná publikační činnost – výsledky hodnocené RVVI
• EU Climate Norms in East-Central Europe. JCMS: Journal of Common Market

Studies. doi: 10.1111/jcms.12101 (early view published online November
2013).

• The Europeanization of Czech Environmental Policy Post Conditionality: Les-
sons from the REACH regulation and Climate – Energy package. Politics in Cen-
tral Europe, 2013, Vol. 9, No. 1, s. 5–26. On-line: www.politicsince.eu/docu-
ments/file/Cenek_Politics%20in%20Central%20Europe_1_2013_FINAL
_13_10_10.pdf.

• Scénáře vývoje institucí a politik eurozóny. Výzkumná zpráva vypracovaná v rám-
ci projektu TA ČR OMEGA (spoluautor Vít Beneš).

• Nástroje k prosazení vlivu ČR na instituce a politiky eurozóny. Druhá výzkumná
zpráva vypracovaná v rámci projektu TA ČR OMEGA (spoluautor Vít Beneš).

• Evropský rozměr české zahraniční politiky. In: Kořan, Michal–Ditrych, Ondřej
(eds.): Česká zahraniční politika v roce 2012. Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezi-
národních vztahů, 2013, s. 51–72 (spoluautor Vít Beneš).
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Výzkumné projekty
• Ekonomické vládnutí v eurozóně: scénáře dalšího vývoje a implikace pro ČR. Vliv

ČR na proces institucionalizace eurozóny a na její rodící se hospodářskou a fis-
kální politiku. Grantový projekt TA ČR OMEGA (spoluřešitel).

Příspěvky na konferencích a seminářích
• „Eastern Member States and the Euro“. A Roadmap for the Future of Europe, Ber-

lín, 18.–19. 9. 2013.
• „Possible ways and means of improved common foreign policy towards Eastern

Partnership countries and the role of the V4 Group“. The Visegrad Group and EU
External policies, Budapešť, 16. 5. 2013.

Publicistika a mediální vystoupení
• Tři alternativy k členství Česka v EU? Vyberte si. iHNed.cz, 4. 10. 2013. On-line:

dialog.ihned.cz/komentare/c1-60966960-tri-alternativy-k-clenstvi-ceska-v-
eu-vyberte-si.

• Česká televize – ČT 24, Komentář k nepokojům ve Švédsku, 24. 5. 2013. On-li-
ne: www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/21341100
0370524/obsah/263210-svedske-nepokoje/.

Další odborná činnost
• Aktivní účast na konferenci Lisboan Conference, Brusel, 6.–7. 6. 2013.
• Aktivní účast na konferenci TEPSA, Vilnius, Litva, 4.–5. 7. 2013.
• Aktivní účast na konferenci EPIN, Brusel, 28. 10. 2013.
• Přednáška pro Diplomatickou akademii Jordánska, ÚMV, Praha, 21. 11. 2013.
• Posudek pro Environment and Planning (impact 1.34).
• Posudek pro Journal for International Relations and Developement.
• Posudek pro Sociologický časopis.

JUDr. PhDr. Marek ČEJKA, Ph.D.

Odborná publikační činnost – výsledky hodnocené RVVI
• Izrael a Palestina – minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfliktu.

3. aktualizované vydání. Brno: Barrister & Principal, 2013.
• Blízký východ, Středomoří a Afghánistán v české zahraniční politice. In: Kořan,

Michal–Ditrych, Ondřej (eds.): Česká zahraniční politika v roce 2012. Analýza
ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2013, s. 182–198 (spoluautoři Broni-
slav Bechyňský, Michaela Ježová).

Odborná publikační činnost – ostatní výsledky
• Messianism in the Israeli and Jewish Politics. In: Vojtíšek, Zdeněk (ed.): Expec-

ting the end of the World in past and present. Praha: Dingir, 2013.
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Příspěvky na konferencích a seminářích
• „From the Arab Spring to Democracy“. Diplomatická akademie, Vídeň, 25. 1. 2013.

Publicistika a mediální vystoupení
• Celoroční psaní příspěvků na blogy blizky-vychod.blogspot.com a cejka.blog.ih-

ned.cz.
• Není ajatolláh jako ajatolláh. Lidové noviny, 22. 6. 2013.
• Někdy slyším také jiné duše. Lidové noviny, 7. 9. 2013.
• Izrael ani Sýrie o vzájemnou válku nestojí. iHNed.cz, 7. 5. 2013.
• Jaký bude nový íránský prezident? iHNed.cz, 17. 6. 2013.
• Co mají společného Miloš Zeman a Muhammad Mursí? iHNed.cz, 18. 7. 2013.
• Nejde jen o Egypt. Situace na Blízkém východě je mimořádně nebezpečná.

iHNed.cz, 15. 8. 2013.
• Kde hledat naději v Sýrii? Rozhovor. iHNed.cz, 29. 8. 2013.
• Mozgy pod turbanom. Pravda, 20. 6. 2013.
• Vítejte na současném Blízkém východě. A2larm, 4. 9. 2013.
• Izrael a anticivilizace podle Zemana. A2larm, 11. 10. 2013.
• Konec krveprolití v Sýrii teď nelze očekávat. MUNI.CZ, říjen 2013.
• Česká televize – ČT 24, komentář k 20. výročí dohod z Osla, 13. 9. 2013.
• Česká televize – ČT 24, komentář k cestě prezidenta M. Zemana do Izraele, 9. 10.

2013.
• Český rozhlas Plus, komentář k 40. výročí jomkipurské války, 7. 10. 2013.
• Rozhovor pro Rádio R, Brno, 9. 4. 2013.

Organizační činnost
• Organizace a moderování diskuse Pavla Barši a Leo Pavláta, ÚMV, Praha, 27. 2.

2013.
• Spoluorganizace a moderování mezinárodní konference „Islamophobia in Euro-

pe“, MZV ČR, Praha, 23. 5. 2013.
• Organizace a moderování diskuse s izraelským velvyslancem Jaakovem Levym,

ÚMV, Praha, 4. 6. 2013.

Další odborná činnost
• Přednáška o íránské politice – pořadatel sdružení Rahat Lukum, Brno, 21. 3. 2013.

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

Odborná publikační činnost – výsledky hodnocené RVVI
• From Discourse to Dispositif: States and Terrorism between Marseille and 9/11.

Security Dialogue, Vol. 44, 3/2013, s. 223–240.
• International Terrorism’ as Conspiracy: Debating Terrorism in the League of Na-

tions. Historical Social Research, Vol. 38, 1/2013, s. 200–210.
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• Understanding Havel? Communist and Post-Communist Studies, Vol. 46, 3/2013,
s. 407–417 (spoluautoři Vladimír Handl, Nik Hynek, Vít Střítecký).

• Česká zahraniční politika v roce 2012. Analýza ÚMV. Editor. Praha: Ústav mezi-
národních vztahů, 2013 (spolueditor Michal Kořan).

• Spojené státy americké v české zahraniční politice. In: Kořan, Michal–Ditrych,
Ondřej (eds.): Česká zahraniční politika v roce 2012. Analýza ÚMV. Praha: Ústav
mezinárodních vztahů, 2013, s. 135–144.

• Czech Republic and the WikiLeaks Cables. In: Rácz, András: The Wikileaks Ca-
bles and Their Impact on the Visegrad Countries and the Baltic States. Budapest:
HIIA, 2013, s. 68–84.

• The Future U.S. Foreign Policy: No Revolutions. In: Majerník, Marian: Panora-
ma of Global Security Environment 2012. Bratislava: CENAA, 2012, s. 43–54.

• Evropa a Amerika: Impéria v rozpacích. In: Beránek, Ondřej: Arabské revoluce:
Demokratické výzvy, politický islám a geopolitické dopady. Praha: Academia,
2013, s. 166–186.

Odborná publikační činnost – ostatní výsledky
• To Catch a Fogle. Policy paper. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2013. On-li-

ne: www.ustavmezinarodnichvztahu.cz/article/to-catch-a-fogle.

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

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

(hlavní řešitel).

Pedagogická činnost
• Kurz „Critical Perspectives on Terrorism“, Fakulta sociálních věd UK, Praha.
• Kurz „Security and Defence Integration in Europe and Transatlantic Relations“,

Fakulta sociálních věd UK, Praha.

Příspěvky na konferencích a seminářích
• „Hobbes and IR Necromants“. Konference ISA, San Francisco, USA, 3.–6. 4.

2013.
• „Terrorism as Conspiracy“. Konference ISA, San Francisco, USA, 3.–6. 4. 2013.
• „Evropa a Amerika: Impéria v rozpacích“. Arabské probuzení, Metropolitní uni-

verzita Praha, Praha, 10. 5. 2013.
• „Security Sector Reform in the Czech Republic“. Konference GFSIS, Tbilisi,

27. 5. 2013.
• „Scenáristika“. Seminář k dlouhodobému výhledu obrany ČR, Ministerstvo obra-

ny ČR, Praha 21. 6. 2013.
• „Tactical Nuclear Weapons in Europe“. Expertní seminář při konferenci The Pra-

gue Agenda – Prospects and Challenges, MZV ČR, Praha, 6. 9. 2013.
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Publicistika a vystoupení v médiích
• Africká mise á la France. Hospodářské noviny, 17. 1. 2013.
• Kissinger ani v devadesáti nekončí. Hospodářské noviny, 4. 6. 2013.
• Česká televize – Studio ČT 24, 6. 9. 2013.
• Česká televize – Studio ČT 24, 13. 9. 2013.
• Český rozhlas, 24. 1. 2013.

Organizační činnost
• Podíl na přípravě konference The Prague Agenda: Prospects and Challenges,

5.–6. 9. 2013.

Další odborná činnost
• Účastník semináře k Východnímu partnerství (V4 projekt s účastí ÚMV), Brusel,

25. 3. 2013.
• Účastník konference „EU Non-proliferation Consortium“, Brusel, 17.–18. 6.

2013.
• Dojednání připojení ÚMV do sítě EU Non-Proliferation Consortium.

Mgr. Tomáš DOPITA

Organizační činnost
• Gender in Development and Post-Conflict Peace-Building, ÚMV, Praha, 5. 12.

2013.
• Rovnost, rodina a diplomacie. Rovné příležitosti a slaďování rodinného života

v diplomatické službě, ÚMV, Praha, 5. 12. 2013.

Prof. Ing. Petr DRULÁK, Ph.D.

Odborná publikační činnost – výstupy hodnocené RVVI
• Going Native? The Discipline of IR in Central and Eastern Europe. Przeglad Eu-

ropejski, 1 (27), s. 10–14.
• Non-Western Reflections on Politics. Editor. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013

(spolueditor Šárka Moravcová).
• Introduction for a Global Dialogue. In: Drulák, Petr–Moravcová, Šárka (eds.): Non-

Western Reflection on Politics. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013, s. 11–20.
• Chinese Political Metaphysics: The Book of Changes. In: Drulák, Petr–Moravco-

vá, Šárka (eds.): Non-Western Reflection on Politics. Frankfurt am Main: Peter
Lang, 2013, s. 71–88.

• The Czech conundrum – post-communist, Central European and small. In: Wal-
ton, Nicholas–Zielonka, Jan (eds.): The new political geography of Europe. Lon-
don: European Council on Foreign Relations, 2013, s. 83–88.
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Odborná publikační činnost – ostatní výstupy
• Česko v EU a ve světě. Studie v projektu Česko hledá budoucnost. On-line: cesko-

hledabudoucnost.cz/index.php/cs/studie/dilci-studie/97-cesko-v-eu-a-ve-svete.

Pedagogická činnost
• Výuka na Fakultě sociálních věd UK, Praha, výuka doktorského programu Me-

tropolitní univerzity Praha a Ústavu mezinárodních vztahů.

Publicistika a mediální vystoupení:
• Lesk a bída teoretického rozumu: rozhovor s Petrem Drulákem. Mezinárodní vzta-

hy, vol. 48, 4/2013, s. 116–123. On-line: www.mezinarodnivztahy.com/article/
view/746.

• Miloš Zeman není žádný myslitel. Rozhovor. Hospodářské noviny, 5.–7. 4. 2013,
s. 11

• O politicích a prorocích. Právo (Salon), 18. 4. 2013.
• Moc proměn a proměny moci. Právo (Salon), 26. 9. 2013.
• Kočičínský svět. Právo (Salon), 12. 12. 2013.
• Překonávání veřejného nezájmu aneb inspirace Komenským. Revue Prostor,

97–98/2013, s. 132–139.
• Držet holistický nesoulad. Revue Prostor, 100/2013, s. 5–8.
• Probudí se česká zahraniční politika. Deník Referendum, 11. 10. 2013. On-line:

denikreferendum.cz/clanek/16575-probudi-se-ceska-zahranicni-politika.
• Mluvíme trochu o prorokovi. Rozhovor s Ondřejem Slačálkem. Nový prostor,

409/ 2013, s. 20–22.
• Slovensko, Česko a Západ. Zahraničná politika, 4/2012-2013. On-line: www.za-

hranicnapolitika.sk/?id=15&id=1556.
• Novinář Jiří Dienstbier. In: Jiří Dienstbier. Rozhlasový zpravodaj 1958–1969. Pra-

ha: Radioservis, 2013, s. 9–13.

Organizační činnost
• Ředitel ÚMV (do 19. 5. 2013).
• Volený člen: Rada Ústavu mezinárodních vztahů (od 2007), Steering Committe of

the ECPR Standing Group on International Relations (od 2007).

Doc. PhDr. Jan EICHLER, CSc.

Odborná publikační činnost – výstupy hodnocené RVVI
• Between Willing and Reluctant Entrapment: CEE Countries in NATO’s non-Eu-

ropean Missions. Communist and Post Communist Studies, Vol. 46, 3/2013, s. 351–
362 (spoluautor Péter Marton).

• Operace Serval 2013: Nasazení francouzské armády v Mali. Vojenské rozhledy,
2/2013, s. 133–149.
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• USA a Ruská federace – komparace z pohledu kritérií bezpečnostní a strategické
kultury. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2013 (autorství 2,5 kapitol ze čtyř,
úvod a závěr; spoluautor Lukáš Tichý).

• Od Sarajeva po Hirošimu; válka a mír v první polovině 20. století. Praha: Karoli-
num, 2013.

• Bezpečnostní a strategická kultura mezinárodních organizací a ČLR. Praha: Oe-
conomia, 2013.

Odborná publikační činnost – ostatní výsledky
• Analýza plnění evropských závazků Ukrajiny v oblasti energetiky. Výzkumná

zpráva pro MZV ČR (spoluautoři Petr Binhack, Petr Kratochvíl, Martin Laryš,
Lukáš Tichý).

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

a východní Evropu. Grantový projekt GA ČR (spoluřešitel).
• Globální prohibiční režimy: Rozvoj teorie a empirická analýza. Grantový projekt

GA ČR (spoluřešitel).

Pedagogická činnost
• Kurz „Problémy mezinárodní bezpečnosti na počátku 21. století“, Fakulta mezi-

národních vztahů VŠE, Praha.
• Kurz „Mezinárodní bezpečnostní vztahy“, Fakulta mezinárodních vztahů VŠE,

Praha.

Publicistika a vystoupení v médiích
• Celkem 16 článků v deníku Právo.
• Celkem 8 vystoupení v ČT, z toho jedenkrát Hyde Park.

Další odborná činnost
• Člen komise pro PhD. při SMS JM Fakulty mezinárodních vztahů VŠE, Praha.
• Člen oborové rady PhD. studia při Fakultě mezinárodních vztahů VŠE, Praha, a na

Metropolitní univerzitě Praha.

Ing. Rudolf FÜRST, Ph.D.

Odborná publikační činnost – výstupy hodnocené RVVI
• China’s Comeback to Former Eastern Europe: No More Comrades, not yet Stra-

tegic Partners. Editor. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2013.
• Dálný východ v české zahraniční politice. In: Kořan, Michal–Ditrych, Ondřej

(eds.): Česká zahraniční politika v roce 2012. Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezi-
národních vztahů, 2013, s. 214–223.
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Odborná publikační činnost – ostatní výstupy
• Má mít ČR dlouhodobou strategii ve vztazích s Čínou? Policy paper. Praha: Ústav

mezinárodních vztahů, 2013. On-line: www.ustavmezinarodnichvztahu.cz/ar-
ticle/ma-mit-ceska-republika-dlouhodobou-strategii-ve-vztazich-s-cinou.

• Possible formats of co-operation between Central Europe and China: Advantages
and disadvantages. Policy paper. Think Visegrad Platform, 2013 (spoluautoři
Marcin Kaczmarski, Gabriela Pleschová, Tamás Matura).

• Plíživá kuomintangizace Komunistické strany Číny. Mezinárodní politika, 5/2013.
On-line: www.ustavmezinarodnichvztahu.cz/article/pliziva-kuomintangizace-
komunisticke-strany-ciny.

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

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

Pedagogická činnost
• Kurz „Bezpečnost v Asii“, letní semestr 2012/2013, Metropolitní univerzita Pra-

ha.

Příspěvky na konferencích a seminářích
• „Czech Relations with China and 1+16 Format“. China-Central Europe think-tank

roundtable, Polish Institute of International Affairs, Varšava, 20. 5. 2013.

Publicistika a vystoupení v médiích
• Povstává nový kormidelník. Hospodářské noviny, 27. 11. 2013.
• Interview s Rudolfem Fürstem: Čína pomůže Evropě. Ekonom, 5/2013, s. 37.
• Česká televize – ČT 24, komentář k procesu s Bo Xilaiem a jeho manželkou, 25. 7.

2013.
• Česká televize – ČT 24, komentář k procesu s Bo Xilaiem a jeho manželkou, 23. 8.

2013.
• Česká televize – ČT 24, spolupráce Číny se zeměmi střední a východní Evropy,

Summit ČLR + 16 zemí v Bukurešti, 26. 11. 2013.
• Český rozhlas – Rádio Česko, rozhovor: ČLR a střední Evropa, 29. 1. 2013.

Další odborná činnost
• Přednáška „Strategické partnerství Evropské unie a Číny: Investiční nástup ČLR

ve východní periferii“, Eurocentrum, Praha, 7. 3. 2013.
• Přednáška „Současná Čína: deset mýtů a dilemat“, Katedra politologie Fakulty

sociálních studií MU, Brno, 20. 3. 2013.
• Přednáška „Strategické partnerství Evropské unie a Číny: Investiční nástup ČLR

ve východní periferii EU“ (v návaznosti na TA ČR), Katedra světové ekonomiky
Fakulty mezinárodních vztahů VŠE, Praha, 27. 3. 2013.
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• Přednáška „Čína a postkomunistická Evropa“, Fakulta světové ekonomiky VŠE,
Praha, 30. 10. 2013.

• Přednáška „Vzrůst významu post-komunistické Evropy pro ČLR“, Národohospo-
dářská fakulta VŠE, Praha, 6. 11. 2013.

• Konzultace pro MZV ČR – ČR a formát 1+16, Čína, EU a Rusko, listopad 2013.

JUDr. Vladimír HANDL, CSc.

Odborná publikační činnost – výstupy hodnocené RVVI
• Introduction. Communist and Post-Communist Studies, Vol. 46, 3/2013, s. 299–

301 (spoluautor Nik Hynek).
• The continuing relevance of Germany’s engine for Central Europe and the EU.

Communist and Post-Communist Studies, Vol. 46. 3/2013, s. 327–337 (spoluautor
William E. Paterson).

• Understanding Havel? Communist and Post-Communist Studies, Vol. 46, 3/2013,
s. 407–417 (spoluautoři Ondřej Ditrych, Nik Hynek, Vít Střítecký).

• Spolková republika Německo v české zahraniční politice. In: Kořan, Michal–Di-
trych, Ondřej (eds.): Česká zahraniční politika v roce 2012. Analýza ÚMV. Praha:
Ústav mezinárodních vztahů, 2013, s. 85–106.

• Agiles Fosil. Die KP Böhmens und Mährens. Osteuropa, Jhrg. 63, Heft 5–6, Mai–
Juni 2013, s. 333–340.

Odborná publikační činnost – ostatní výstupy
• Nová role Německa v EU, budoucnost osy Berlín–Paříž a perspektivy vícerych-

lostní Evropy z hlediska zahraničně-politických zájmů ČR. Výzkumná zpráva
grantového projektu TA ČR (podíl na zpracování)

• Německé volby a česko-německé vztahy. Mezinárodní politika, 30. 3. 2013 (spo-
luautor Daniel Helwig). On-line: www.ustavmezinarodnichvztahu.cz/article/
nemecke-volby-a-cesko-nemecke-vztahy.

Výzkumné projekty
• Nová role Německa v EU, budoucnost osy Berlín–Paříž a perspektivy vícerych-

lostní Evropy z hlediska zahraničně-politických zájmů ČR. Grantový projekt TA
ČR (koordinátor podílu ÚMV; hlavní řešitel Filip Černoch, MUNI Brno).

• Bezpečnostní multilateralismus jako instituce: teoretizace a implikace pro střední
a východní Evropu. Grantový projekt GA ČR (spoluřešitel).

Pedagogická činnost
• Kurz „Německá zahraniční politika I a II“, Institut mezinárodních studií Fakulty

sociálních věd UK, Praha.
• Kurz „Československá zahraniční politika“, Institut mezinárodních studií Fakulty

sociálních věd UK, Praha.
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• Kurz „Česko-německé a česko-rakouské vztahy“, Institut mezinárodních studií
Fakulty sociálních věd UK, Praha.

• Kurz „Transformace následnických stran po komunistických stranách“, Institut
mezinárodních studií Fakulty sociálních věd UK, Praha.

• Kurz „Proseminář metodologie a teorie mezinárodních vztahů“, Institut meziná-
rodních studií Fakulty sociálních věd UK, Praha.

Příspěvky na konferencích a seminářích
• „Czech-Slovak Divorce reconsidered“. The Czecho-Slovak „Velvet divorce“ 20

years on: Domestic, Regional and European Consequences, Paříž, 1. 2. 2013.
• „The Czech Republic and German leadership in the Euro crisis“. Sympozium na

počest prof. Hannse W. Maulla, Univerzita Trier, 12.–13. 4. 2013.
• „The continuing relevance of Germany’s engine for Central Europe and the EU“

(s W. E. Patersonem). Annual conference of the International Association for the
Study of German Politics, Londýn, 12.–15. 5. 2013.

• „German-French Tandem viewed from Prague“. The National Perspectives on the
Future of the European Union, MZV ČR, Praha, 10. 10. 2013.

• „Multispeed Europe, German-French Tandem and Central Europe“. German Fe-
deral Elections 2013 and German-French Tandem in Europe, MZV ČR, Praha,
14. 10. 2013.

Publicistika a mediální vystoupení
• Volby v politickém ráji. Hospodářské noviny, 19. 9. 2013.
• Mat dámou. Hospodářské noviny, 23. 9. 2013.
• Český rozhlas – Radiožurnál, 24. 9. 2013.
• Český rozhlas – Radiožurnál, 27. 11. 2013.

Organizační činnost
• Příprava konference „German Federal Elections 2013 and German-French Tan-

dem in Europe“, MZV ČR, Praha, 14. 10. 2013.

Další odborná činnost
• Přednáška „Německo-francouzský tandem“, Europeum, Ostrava, 27. 2. 2013.
• Přednáška a diskuse k německým volbám, Europeum, Praha, 2. 10. 2013.
• Přednáška pro posluchače Jordánské diplomatické akademie, ÚMV, Praha, 21. 11.

2013.
• Přednáška – beseda v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR, ÚMV, Praha, 27. 11.

2013.
• Konzultace s prof. Risshojem, University of Copenhaven, ÚMV, Praha, 31. 5.

2013.
• Konzultace s čínskou delegací R. Fürsta, ÚMV, Praha, 23. 10. 2013.
• Konzultace pro MZV ČR, příprava materiálu pro diskusi s politickými stranami,

16. 12. 2013.
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• Podíl na přípravě zvláštního čísla online měsíčníku Mezinárodní politika k Ně-
mecku, červen 2013.

Ing. Ondřej HORKÝ-HLUCHÁŇ, Ph.D.

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

(eds.): Česká zahraniční politika v roce 2012. Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezi-
národních vztahů, 2013, s. 286–305.

• Subsaharská Afrika v české zahraniční politice. In: Kořan, Michal–Ditrych, On-
dřej (eds.): Česká zahraniční politika v roce 2012. Analýza ÚMV. Praha: Ústav
mezinárodních vztahů, 2013, s. 224–231.

Odborná publikační činnost – ostatní výsledky
• Recenze knihy. Richard Peet, Paul Robbins a Michael Watts (eds.): Global Politi-

cal Ecology. Mezinárodní vztahy, Vol. 48, 3/2013, s. 109–113.

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

jekt OP VK (koordinátor).
• Analýza možností a způsobů uplatnění transformačních zkušeností ČR v bilaterální

i multilaterální rozvojové spolupráci. Grantový projekt TA ČR (BETA) (spoluřešitel).

Pedagogická činnost
• Kurz „Introduction to Development Studies“, Fakulta mezinárodních vztahů VŠE,

Praha.
• Kurz „Introduction to Development Studies“, Institut politických studií Fakulty

sociálních věd UK, Praha.
• Účast ve výuce na Přírodovědecké fakultě UK, Praha, a na Fakultě mezinárodních

vztahů VŠE, Praha.

Příspěvky na konferencích a seminářích
• „Critical perspectives on EU-12 donors: Expectation gaps, root causes and ways

forvard“. The future direction of CEE development policy: Finding a common ro-
le in a post-MDG world, Vídeň, 26. 4. 2013.

• „Securitisation of development or developmentalisation of security? Legitimising
discourses of the Czech and Hungarian PRTs in Afghanistan“. PSS-ISA Joint In-
ternational Conference „Security Challenges in an Evolving World“, Budapešť,
27.– 9. 6. 2013 (spoluautor Balázs Szent-Iványi).

• „Globální politická ekologie: Odlesňování a zalesňování Madagaskaru mezi poli-
tikou a přírodou“. Mimo Sever a Jih – Rozumět globálním nerovnostem a rozma-
nitosti, MZV ČR, Praha, 9. 9. 2013.
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• „Out of and back to Africa? Understanding the quick disengagement and renewed
interest of European post-communist countries in the sub-Saharan region“. Inter-
national Conference on African Studies, Accra, 24.–26. 10. 2013.

Publicistika a vystoupení v médiích
• Africký Havel a český Mandela. Lidové noviny, 17. 8. 2013.
• Rádio Slovensko – K veci, 6. 12. 2013.

Organizační činnost
• Seminář „Provincialising Europe. Postcolonial Theory in Political Science and In-

ternational Relations“, ÚMV, Praha, 22. 5. 2013.
• Konference „The Emerging Africa and the Czech Republic: How Shall we En-

hance our Partnership?“, MZV ČR, Praha, 3. 6. 2013.
• Konference „Mimo Sever a Jih – Rozumět globálním nerovnostem a rozmanitos-

ti“, ÚMV, Praha, 9. 9. 2013.
• Seminář „Global Political Economy and Ecology. A Critical Perspective“, ÚMV,

Praha, 9. 9. 2013.
• Přednáška a diskuse „Gender in Development and Post-Conflict Peace-Building“,

ÚMV, Praha, 5. 12. 2013.
• Panelová diskuse „Rovnost, rodina a diplomacie. Rovné příležitosti a slaďování

rodinného života v diplomatické službě“, ÚMV, Praha, 5. 12. 2013.

Další odborná činnost
• Přednáška „Ecologie politique globale: Un dialogue entre sciences sociales et sci-

ences naturelles pour mieux comprendre les enjeux environnementaux“, Univer-
sité d’Antananarivo, Antananarivo, 11. 3. 2013.

• Přednáška „The depoliticisation of civil society in post-communism“, University
of KwaZulu Natal, Durban, 28. 3. 2013.

• Přednáška „Russia in Central Europe: Regional exploitation?“, BRICS-from-
below, Durban, 26. 3. 2013.

• Přednáška „Gender ve výzkumu globálního Jihu a v rozvoji“, Univerzita Hradec
Králové, 2. 5. 2013.

• Přednáška „Krásný zelený svět“, Pražská škola alternativ, 20. 5. 2013. On-line:
www.youtube.com/watch?v=BS6plRuy0AE.

• Přednáška „Proč a jak zkoumat mezinárodní vztahy“, Týden vědy a techniky AV
ČR, ÚMV, Praha, 5. 11. 2013.

• Posudek článku pro Politologický časopis.
• Posudky pro soutěž projektu RESAREAS.
• Školitel Kateřiny Struhové, doktorandky ÚMV a Metropolitní univerzity Pra-

ha.
• Školitel-konzultant Michely Peštové, doktorandky Přírodovědecké fakulty UK,

Praha.
• Školitel diplomantky Franciene Oost, Fakulta sociálních věd UK, Praha.
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PhDr. RNDr. Nik HYNEK, M.A., PgDip Res, Ph.D.

Odborná publikační činnost – výsledky hodnocené RVVI
• Introduction. Communist and Post-Communist Studies, Vol. 46, 3/2013, s. 299–301.

(spoluautor Vladimír Handl).
• Understanding Havel? Communist and Post-Communist Studies, Vol. 46, 3/2013,

s. 407–417 (spoluautoři Ondřej Ditrych, Vladimír Handl a Vít Střítecký).

PhDr. Michal KOŘAN, Ph.D.

Odborná publikační činnost – výsledky hodnocené RVVI
• Česká zahraniční politika v roce 2012. Analýza ÚMV. Editor. Praha: Ústav mezi-

národních vztahů, 2013 (spolueditor Ondřej Ditrych).
• Politický kontext a tvorba české zahraniční politiky v roce 2012. In: Kořan, Mi-

chal–Ondřej Ditrych (eds.): Česká zahraniční politika v roce 2012. Analýza ÚMV.
Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2013, s. 15–26.

• Visegrádská spolupráce, Polsko, Slovensko a Rakousko v české zahraniční politi-
ce. In: Kořan, Michal–Ondřej Ditrych (eds.): Česká zahraniční politika v roce
2012. Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2013, s. 85–106.

• Paradiplomacie: teoretické uchopení v mezinárodních vztazích, politologii, ev-
ropských studiích a regionálním rozvoji. Regionální studia, 2013, roč. 7, 3/2013,
s. 29–38 (hlavní autor Vít Dostál).

• Komplexní zmapování členství a působení České republiky v mezinárodních orga-
nizacích. Utajená výzkumná zpráva (spoluautorky Veronika Bílková a Šárka Mo-
ravcová).

• Potenciál a omezení české státní správy pro participaci ČR v mezinárodních or-
ganizacích a SWOT analýza. Utajená výzkumná zpráva (spoluautorky Veronika
Bílková a Šárka Moravcová).

• Navržení kritérií a systému evaluace členství ČR v mezinárodních organizacích.
Utajená výzkumná zpráva (spoluautorky Veronika Bílková a Šárka Moravcová).

Další publikační činnost
• The Twenty-Two Years of Visegrad Cooperation and Prospects for the Future. Re-

search Report of the „Think Visegrad“ V4 Think Tank Platform. Další autoři: Dá-
niel Bartha, Jakub Groszkowski, Judit Hamberger, editor András Rácz.

• Visegrádská skupina v Evropské unii: Koncept minulosti nebo nástroj budouc-
nosti? CI Time, duben 2013. On-line: www.cicar.cz/article/show-article/
visegradska-skupina-v-evropske-unii-koncept-minulosti-nebo-nastroj-
budoucnosti.

• Česká zahraniční politika po volbách: mnoho otázek, málo odpovědí. CI Time,
prosinec 2013.
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Výzkumné projekty
• Navržení systému průběžného vyhodnocování účelnosti a efektivity členství a pů-

sobení ČR v mezinárodních organizacích. Grantový projekt TA ČR (hlavní řeši-
tel).

• Bezpečnostní multilateralismus jako instituce: Teoretizace a implikace pro střed-
ní a východní Evropu. Grantový projekt GA ČR (hlavní řešitel 2011–2013).

• Visegrad Group in the Post-Lisbon EU: Getting Closer to Move Further. Grant
Mezinárodního visegrádského fondu (hlavní řešitel).

Příspěvky na konferencích a seminářích
• „Poland-Russia Dialogue: Central-East European Ramifications“. Konference Po-

land-Russia Dialogue: Impact on the Wider Europe, Center for Strategic and In-
ternational Studies, Washington D.C., 4. 6. 2013.

• „Reach out or Reach in? The Future of the Visegrad Group“, U.S. Central Euro-
pean Strategy Forum, Washington, D.C., 3. 9. 2013.

Publicistika a vystoupení v médiích
• Teror neuspěl, USA zůstaly v klidu. Hospodářské noviny, 17. 4. 2013.

Organizační činnost
• Příprava V. Mezinárodního sympozia „Česká zahraniční politika“ – Demokracie

a demokratizace, MZV ČR, Praha, 12.–13. 11. 2013.
• Programový garant Letní školy evropských studií Diplomatické akademie MZV

ČR, Telč, 2.–6. 9. 2013.

Další odborná činnost
• Zástupce ředitele Ústavu mezinárodních vztahů (od 1. 6. 2013).
• Spolukoordinátor projektu Think Visegrad.

Doc. Mgr. Ing. Petr KRATOCHVÍL, Ph.D.

Odborná publikační činnost – výsledky hodnocené RVVI
• The EU as a Political Actor. The Analysis of Four Dimensions of the EU’s Actor-

ness. Baden-Baden: Nomos Verlag, 2013 (editor).
• EU and Russian discourse on energy relations. Energy Policy, Vol. 56, May 2013,

s. 391–406 (spoluautor Lukáš Tichý).
• Islamic Democracy: A Contradiction in Terms? In: Drulák, Petr–Šárka Moravco-

vá (eds.): Non-Western Reflection on Politics. Frankfurt am Main: Peter Lang,
2013, s. 55–70.

• Politics and Religion in Europe: The Case of the Roman Catholic Church and the
European Union. Central European Journal of International and Security Studies,
Vol. 7, No. 4. On-line: www.cejiss.org/issue-detail/politics-and-religion-in-
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europe-the-case-of-the-roman-catholic-church-and-the-european-union (spo-
luautor Tomáš Doležal).

Odborná publikační činnost – ostatní výsledky
• Russia and East Central Europe: A Fresh Start. International Policy Analysis.

Friedrich Ebert Stiftung, březen 2013 (spoluautoři Ł. Adamski, S. Celac, S. B.
Kuznetsov, G. Pelnens, A. Rácz, B. Shmelev, A. Spruds a A. Zagorski).

• Analýza plnění evropských závazků Ukrajiny v oblasti energetiky. Výzkumná
zpráva pro MZV ČR (spoluautoři Petr Binhack, Jan Eichler, Martin Laryš a Lu-
káš Tichý).

Výzkumné projekty
• Analýza plnění evropských závazků Ukrajiny v oblasti energetiky. Grantový pro-

jekt TA ČR BETA (hlavní řešitel).
• Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí – RESAREAS. Grantový pro-

jekt OP VK (spoluřešitel).
• Scénáře mezinárodního bezpečnostního prostředí. Grantový projekt TA ČR BETA

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

renční vize Evropské unie. Grantový projekt VŠE Praha (spoluřešitel).

Příspěvky na konferencích a seminářích
• Výroční konference International Studies Association, San Francisco, 3.–6. 4. 2013.
• Konference European Consortium for Political Research, Bordeaux, 4.–7. 9. 2013.
• Vyzvaná přednáška ve Federal Trust for Education and Research, Londýn, 24. 9.

2013.

Pedagogická činnost
• Kurz „World Politics and Religion“, Fakulta sociálních věd, UK, Praha.
• Kurz „Teorie mezinárodních vztahů, Fakulta mezinárodních vztahů, VŠE, Praha.
• Kurz „Teorie a dějiny mezinárodních vztahů I“, Metropolitní univerzita Praha.
• Kurz „Teorie a dějiny mezinárodních vztahů II“, Metropolitní univerzita Praha.
• Kurz „Theories of International Relations and European Integration“, postgradu-

ální cyklus pro studenty Metropolitní unverzity Praha.
• Garant kurzu „The EU as an Actor in International Relations“, International and

Diplomatic Studies, Fakulta mezinárodních vztahů, VŠE, Praha.
• Garant kurzu „Introduction to Development Studies“, International and Diploma-

tic Studies, Fakulta mezinárodních vztahů, VŠE, Praha.
• Příležitostné přednášky pro Diplomatickou akademii.

Publicistika a mediální vystoupení
• Nekritická podpora her v Soči by byla chybou. Mladá fronta Dnes, 13. 8. 2013.
• Vizi nahradila simulakra. Právo (Salón), 30. 5. 2013.
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• Evropská občanská iniciativa zažívá „porodní bolesti“. EurActiv.cz, 22. 4. 2013.
• Zeman v Parlamentu: Jeho vize EU zůstává nejasná. EurActiv.cz, 7. 5. 2013.
• Strategie ČR k EU sklízí od některých politologů kritiku. EurActiv.cz, 7. 6. 2013.
• Případný neúspěch ve Vilniusu příklon Ukrajiny k EU nezpochybní. EurActiv.cz,

14. 11. 2013.
• Murder-for-hire trial implicates Tymoshenko. Prague Post, 28. 2. 2013.
• Russia: U.S. weighs giving Moscow defense details. Prague Post, 22. 5. 2013.
• The Czechs and Elections: Looking for Leaders, Surprised at What They Find

(rozhovor). Visegradrevue.eu, 31. 10. 2013.
• Briti skúmajú smrt ruského oligarchu. Hospodárske noviny, 25. 3. 2013.
• Miliardář odchádza jako obeť zákona. Hospodárské noviny (Miniinterview), 3. 7.

2013.
• Škandál otriasol dobrým menom politika. Hospodárske noviny (Miniinterview),

13. 7. 2013.
• Ukrajina chce lacnejší plyn z oboch strán. HNonline.sk, 13. 9. 2013.
• Putina zrazili Nemci. Dajú plyn Kyjevu. HNonline.sk, 13. 9. 2013.
• Rusi chcú obchodnú vojnu s Poľskom. HNonline.sk, 17. 9. 2013.
• Czech prime minister’s visit signals warming attitudes. Moscow Times, 27. 5. 2013.
• Česká televize – ČT24, Staronový starosta Moskvy, 9. 9. 2013.
• Česká televize – ČT24, Napětí na Ukrajině, 9. 12. 2013.
• Český rozhlas, Prezident není druhá vláda, slyšel prý Zeman v Německu. On to

popírá, 26. 6. 2013.
• Český rozhlas – Radiožurnál, Kritika Rusnokovy vlády z Evropského parlamen-

tu, 16. 7. 2013.
• Český rozhlas – Radiožurnál, Prezident Zeman pravděpodobně odpoledne schvá-

lí nové velvyslance, 25. 7. 2013.
• Český rozhlas – Radiožurnál, 60 let od prvního testu vodíkové bomby, 12. 8. 2013.
• Radio Prague, Fehlender Konsens, 17. 6. 2013.
• Radio Prag, Nicht instinktiv europaskeptisch, rozhovor, 9. 12. 2013.
• Radio France Internationale, komentář Skandál ovlivnil pověst České republiky,

11. 7. 2013.
• Slovenský rozhlas – Rádio Slovensko, Moskva chystá přísnější kontroly přistěho-

valců, 14. 10. 2013.
• ARD, Statt Fanfaren gibt’s zum Abschied bittere Satire, 7. 3. 2013.

Další odborná činnost
• Ředitel Ústavu mezinárodních vztahů (od 20. 5. 2013).
• Šéfredaktor časopisu Perspectives. Review of International Affairs (do 30. 4.

2013).
• Výzkumný pobyt na Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonésie (leden–

únor 2013).
• Řada odborných posudků na diplomové a doktorské práce.
• Školitel postgraduálních studentů (Jan Blažek, Lenka Poráziková, Andrey Roz-

hnov, Lukáš Tichý, Hanna Vasilevich).
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• Člen Vědecké rady Metropolitní univerzity Praha.
• Člen Oborové rady (politologie a mezinárodní vztahy), Filozofická fakulta Zápa-

dočeské univerzity, Plzeň.
• Člen Oborové rady (mezinárodní vztahy a evropská studia), Metropolitní univer-

zita Praha.
• Člen řady odborných komisí pro obhajobu magisterských a doktorských prací

(FSS MU Brno, FF ZČU Plzeň, FMV VŠE Praha, MUP Praha).
• Člen hodnotícího panelu pro oblast politických a právních věd Grantové agentury

ČR.
• Člen International Studies Association (ISA USA).
• Člen International Political Studies Association (IPSA).
• Člen Central and East European International Studies Association (CEEISA).
• Člen Czech United Nations Association (CZUNA).
• Člen Sekce sociologie náboženství, Masarykova česká sociologická společnost

při AV ČR.
• Člen expertní skupiny Team Europe, podporované Evropskou komisí.
• Zvláštní představitel Ústavu mezinárodních vztahů v European Consortium for

Political Research (ECPR).

Mgr. Šárka MORAVCOVÁ, Ph.D.

Odborná publikační činnost – výsledky hodnocené RVVI
• Non-Western Reflection on Politics. Editor. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013

(spolueditor Petr Drulák).
• The Liberation Project: A Mexican Experience. In: Drulák, Petr–Šárka Moravco-

vá (eds.): Non-Western Reflection on Politics. Frankfurt am Main: Peter Lang,
2013, s. 89–106.

• Conclusion: Between Traditionalism and Westernisation. In: Drulák, Petr–Šárka
Moravcová (eds.): Non-Western Reflection on Politics. Frankfurt am Main: Peter
Lang, 2013, s. 217–226.

• Multilaterální rozměr české zahraniční politiky. In: Kořan, Michal–Ditrych, On-
dřej (eds.): Česká zahraniční politika v roce 2012. Analýza ÚMV. Praha: Ústav
mezinárodních vztahů, s. 235–250.

• Komplexní zmapování členství a působení České republiky v mezinárodních organi-
zacích. Utajená výzkumná zpráva (spoluautoři Michal Kořan a Veronika Bílková).

• Potenciál a omezení české státní správy pro participaci ČR v mezinárodních or-
ganizacích a SWOT analýza. Utajená výzkumná zpráva (spoluautoři Michal Ko-
řan a Veronika Bílková).

• Navržení kritérií a systému evaluace členství ČR v mezinárodních organizacích.
Utajená výzkumná zpráva (spoluautoři Michal Kořan a Veronika Bílková).
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Výzkumné projekty
• Význam humanitární intervence a Odpovědnosti za ochranu: případ Libye a Sý-

rie. Grantový projekt GA ČR (hlavní řešitelka).
• Síť spolupráce pro výzkum mimoevropských oblastí – RESAREAS. Grantový pro-

jekt OP VK (pracovník pro síť spolupráce, odborná pracovnice).
• Navržení systému hodnocení efektivity členství a působení ČR v mezinárodních

organizacích. Grantový projekt TA ČR (koordinátorka grantového týmu).

Organizační činnost
• Konference „Reflexe nezápadního politického myšlení“ a vyhlášení soutěže

o nejlepší studentskou práci v rámci projektu RESAREAS, ÚMV, Praha, 28. 5.
2013.

PhDr. Miroslav NOŽINA, Ph.D.

Odborná publikační činnost – výsledky hodnocené RVVI
• Barma: Na cestě k „asijské demokracii“. Mezinárodní vztahy, Vol. 48, 2/2013,

s. 72–90.
• Barma. Etnický problém, válka a boj za demokracii. Praha: Ústav mezinárodních

vztahů, 2013.
• Pasáson Bandá Phao. Horská etnika a stát v Laosu. Praha: Ústav mezinárodních

vztahů, 2013.

Odborná publikační činnost – ostatní výsledky
• Vietnamese Crime Structures and Criminal Activities in the Czech Republic. Eu-

ropean Police Science and Research Bulletin, Issue 8, Summer 2013, s. 18–20.

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

bě a v Podněstří. Grantový projekt TA ČR (hlavní řešitel).
• Global Prohibition Regimes: Theoretical Refinement and Empirical Analysis.

Grantový projekt GA ČR (spoluřešitel).
• Síť spolupráce pro výzkum mimoevropských oblastí – RESAREAS. Grantový pro-

jekt OP VK (spoluřešitel).
• Encyklopedia Balinea. Grant Slovenské akadémie vied Bratislava (spoluřešitel).

Pedagogická činnost
• Kurz „Úvod do studia Thajska, Laosu a Kambodže“, Katedra asijských studií Me-

tropolitní univerzity Praha.
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Příspěvky na konferencích a seminářích
• „Connecting Southeast Asia and the World: Cultural, Historical and Political Ti-

es“. 5th Prague Conference on Southeast Asian Studies, Metropolitní univerzita
Praha, 8. 11. 2013.

Publicistika a vystoupení v médiích
• Rozhovor. Lidové noviny (Orientace), 16. 5. 2013.
• Český rozhlas – Rádio Praha, Kapitolen aus den Tschechischen Geschichte, 9. 3.

2013.
• Český rozhlas 1 – Radiožurnál, 1. 8. 2013.
• Český rozhlas Plus, 17. 10. 2013.
• Český rozhlas Plus, 20. 10. 2013.
• Český rozhlas Plus, 22. 10. 2013.

Organizační činnost
• „Má mít Česká republika dlouhodobou strategii ve vztazích s Čínou?“. Prezenta-

ce policy paperu Rudolfa Fürsta, ÚMV, Praha, 28. 11. 2013 (kulatý stůl, chair).

Další odborná činnost
• Konzultace s Markem Galeottim, The New York University, Praha, 19. 3. 2013.
• Přednáška pro studenty New York University „International Organised Crime in

the Czech Republic“, Praha, 19. 3. 2013.
• Konzultace se Samem Tylerem Powersem, The New York University, Praha, 25. 3.

2013.
• Přednáška „Vietnamský organizovaný zločin“, FAKTA – kurz pro policejní spe-

cialisty a kurátory, Zubří, 18. 4. 2013.
• Přednáška a seminář „Drogová geopolitika“, VŠE, Praha, 16. 5. 2013.
• Konzultace s Kelly Hignett, Leeds Metropolitan University, 26. 7. 2013.
• Konzultace s pracovníky asijského oddělení Charity ČR, Praha, 27. 9. 2013.
• Podpora disentu a lidskoprávní politika, KSAP MZV ČR, Praha, 11. 10. 2013.
• Posudek článku pro online měsíčník Mezinárodní politiku (Kambodža).
• Posudek studie pro projekt RESAREAS.
• Posudek a odborná spolupráce na knize V. Rattner: V tieni banyanu (Bratislava: Ikar).
• Posudek sborníku Jihočínské moře, Metropolitní univerzita Praha.
• Posudek příspěvku pro sborník z mezinárodní konference Changes in Governan-

ce in the Context of Global Crisis, VŠE, Praha.
• Posudky bakalářských a diplomových prací.



97

Mgr. Tomáš PROFANT

Odborná publikační činnost – výsledky hodnocené RVVI
• „Rozvoj“ a moc. Sociologické analýzy moci v „rozvojovej“ spolupráci. Sociolo-

gický časopis, vol. 49, 2/2013, s. 291–317.
• Debata medzi postrozvojom a jeho kritikou. Mezinárodní vztahy, 1/2013, s. 70–89.

Odborná publikační činnost – ostatní výsledky
• Recenze. Stuart Shields–Ian Bruff–Huw Macartney: Critical International Politi-

cal Economy. Dialogue, Debate and Dissensus. Houndmills and New York: Pal-
grave MacMillan, 2013. International Issues and Slovak Foreign Policy Affairs, 22
(1–2), s. 122–127.

• Recenze. Thomas Lemke: Foucault, Governmentality and Critique, Boulder and
London: Paradigm Publishers, 2013. Sociológia, 45, 2/2013, s. 229–235.

• On the role of an intellectual. Studia Politica Slovaca, 6 (1), 2013, s. 50–59.

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

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

Pedagogická činnost
• Kurz „Management rozvojových projektů“, Fakulta mezinárodních vztahů VŠE,
Praha

Publicistika a vystoupení v médiích
• Boj Kamila Filu: eurocentrizmom proti eurocentrizmu. A2larm.cz, 3. 12. 2013.
• Globálně partnerstvo pre „rozvoj“ a krajiny V4. JeToTak.sk – Blog Kritická eko-

nómia, 17. 10. 2013.

PhDr. Vít STŘÍTECKÝ M.Phil.

Odborná publikační činnost – výsledky hodnocené RVVI
• Understanding Havel? Communist and Post-Communist Studies, Vol. 46, 3/2013,

s. 407–417 (spoluautoři Ondřej Ditrych, Vladimír Handl a Nik Hynek).

Mgr. et Mgr. Lukáš TICHÝ

Odborná publikační činnost – výsledky hodnocené RVVI
• EU and Russian Discourse on Energy Relations. Energy Policy, Vol. 56, May

2013, s. 391–406 (spoluautor Petr Kratochvíl).



98

• Evropský diskurz o energetických vztazích mezi EU a Ukrajinou. Současná Ev-
ropa, Vol. 18, 2/2013, s. 87–108.

• Otázka dostavby jaderné elektrárny Temelín v českém politickém a veřejném dis-
kurzu. Politologický časopis, Vol. 20, 3/2013, s. 319–345.

• Energetické zájmy Gazpromu v zemích Visegrádské čtyřky. Politické vedy, Vol.
16, 1/2013, s. 58–82.

• Postoj Ruské federace k vojenským intervencím Západu v letech 1999–2011. Vo-
jenské rozhledy, Vol. 22, 4/2013, s. 22–41.

• USA a Ruská federace – komparace z pohledu bezpečnostní a strategické kultury.
Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2013 (autorství 1,5 kapitoly ze 4 a spoluau-
tor úvodu a závěru, spoluautor Jan Eichler).

• Energetika ve vnějších vztazích České republiky. In: Kořan, Michal–Ditrych, On-
dřej (eds.): Česká zahraniční politika v roce 2012. Analýza ÚMV. Praha: Ústav
mezinárodních vztahů, 2013, s. 267–285.

Odborná publikační činnost – ostatní výsledky
• Analýza plnění evropských závazků Ukrajiny v oblasti energetiky. Výzkumná

zpráva pro MZV ČR (spoluautoři Petr Binhack, Jan Eichler, Petr Kratochvíl
a Martin Laryš).

Výzkumné projekty
• Analýza plnění evropských závazků Ukrajiny v oblasti energetiky. Grantový pro-

jekt TA ČR BETA (spoluřešitel).

Pedagogická činnost
• Kurz „Energetická politika 1“, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové.
• Kurz „Úvod do mezinárodních vztahů“, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec

Králové.
• Kurz „Národní bezpečnost a asymetrické hrozby“, Metropolitní univerzita Praha,

pobočka Hradec Králové.
• Kurz „Mezinárodní bezpečnost“, Metropolitní univerzita Praha, pobočka Hradec

Králové.
• Kurz „Energetická bezpečnost“, Metropolitní univerzita Praha, pobočka Hradec

Králové.
• Kurz „Regionalismus“, Metropolitní univerzita Praha, pobočka Hradec Králové.
• Kurz „Vnitřní bezpečnost EU“, Metropolitní univerzita Praha, pobočka Hradec

Králové.
• Kurz „Energetická bezpečnost“, Metropolitní univerzita Praha, pobočka Praha.
• Kurz „Úvod do studia“, Metropolitní univerzita Praha, pobočka Praha.

Příspěvky na konferencích a seminářích
• „Postoj Ruské federace k událostem tzv. arabského jara“. Metropolitní univerzita

Praha, Hradec Králové, 20. 11. 2013.
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• „The European Union’s Discourse on Energy Relations with Russia“. UACES 43rd

Annual Conference, Leeds, 2.–4. 9. 2013.

Publicistika a vystoupení v médiích
• Co za sebou zanechala Nečasova vláda v evropských otázkách? (spoluautoři Jan

a Kamil Kovář). iHNED.cz, 3. 7. 2013.
• Strategie působení ČR v EU: kupředu ni krok (spoluautoři Jan a Kamil Kovář).

Evropské hodnoty, 1. 7. 2013.
• Elektřina a plyn ve vztazích EU–Rusko. Mezinárodní politika, 4/2013. On-line:

www.ustavmezinarodnichvztahu.cz/article/elektrina-a-plyn-ve-vztazich-eu-
rusko.

• Александра Вагнер a Виктор Онучко (2013): Газ как камень преткновения.
Проект Европа, 17. 4. 2013.

• Daniel Bardsley (2013): Bulgaria sparks a headache for ČEZ. The Prague Post,
20. 2. 2013.

Další odborná činnost
• Posudek článku pro Mezinárodní vztahy.
• Posudek článku pro Ekonomický časopis.
• Posudek článku pro Politologický časopis.

PhDr. Věra VESELÁ, Ph.D.

Odborná publikační činnost – ostatní výsledky
• Svět očima Tálibánu. Mezinárodní politika, 10/2013. On-line: www.ustavmezi-

narodnichvztahu.cz/article/svet-ocima-talibanu.

Příspěvky na konferencích a seminářích
• „Idea demokracie v současné politice Afghánistánu a Střední Asie“. Nezápadní re-

flexe politiky, ÚMV, Praha, 28. 5. 2013.
• „Alternative approaches to studying ‚Political Islam‘ in Central Asia“. 3rd Annual Na-

wruz – Noorus Postgraduate Workshop on Central Asia, Newcastle, 21.–22. 3. 2013.
• „The External Demotion of Democracy: The Case of Central Asian Politics“.

King’s College workshop „Stepping Out of the New Great Game Narrative: Re-
Joining Central Asia and International Relations“, Londýn, 18. 10. 2013.

Další odborná činnost
• Seminář „Future Security in Afghanistan“, Ministerstvo zahraničních věcí SR,

Bratislava, 7. 6. 2013.
• Příprava návrhu projektu a hledání partnerů v rámci CfP Norské fondy.
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