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HLAVNÍ BODY

VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝZKUMNÉ KAPACITY

• V roce 2015 bylo v rámci výzkumných aktivit ÚMV publikováno pět článků v impaktova-
ných časopisech databáze Web of Science a dalších 18 článků v recenzovaných ča-
sopisech.

• Výzkumní pracovníci byli autory či v jednom případě spolueuditory tří knih v prestižních
zahraničních nakladatelstvích Palgrave a Routledge a dále vydali jako autoři, spolu-
autoři či editoři sedm monografií v domácích akademických nakladatelstvích.

• Vynikající hodnocení získaly výsledky ÚMV také v poprvé provedeném kvalitativním hodno-
cení na základě peer review podle metodiky hodnocení vědy a výzkumu.

• V roce 2015 přibylo 60 citací výzkumných pracovníků a pracovnic do databáze Web
of Science a 249 citací do databáze Google Scholar, což svědčí o mezinárodní rele-
vanci excelentních výsledků základního výzkumu.

• Mezi výsledky aplikovaného výzkumu se zařadily tři výzkumné zprávy, osm policy pa-
perů, 11 policy briefů a desítky konzultací pro veřejnou správu na národní i evropské úrovni.

• V rámci dalšího posilování výzkumného oddělení byli do výzkumného oddělení přijati
Jan Kovář pro oblast evropských studií a Jakub Eberle se zaměřením na Německo. Nový
doktorand Michal Kouřil se věnuje jihovýchodní Asii. Síť externích spolupracovníků a spo-
lupracovnic se ustálila na 30.

• Centrum evropské bezpečnosti se v prvním roce činnosti zapsalo do povědomí akade-
mické veřejnosti, policy makerů a médií. Jeho členové se aktivně zapojili do konzultací
s MZV, např. v otázce připravované Globální strategie EU.

• Souběžně probíhala příprava spuštění Centra mezinárodního práva.
• Kromě pokračující projektové a administrativní podpory výzkumu byl v roce 2015 kladen dů-

raz na formování výzkumné politiky (zejména s MZV a TA ČR), veřejné debaty a šíře-
ní výsledků výzkumu (např. formou preprintů a discussion paperů, organizací Vědecké
kavárny atd.).

VÝZKUMNÉ PROJEKTY

• Prvními výsledky intenzivnějšího zapojení do mezinárodních sítí, jako jsou EADI,
EISA, ETCN, EuroMeSCo a TEPSA, bylo zastoupení ve dvou přihláškách konsorcií Hori-
zont 2020.
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• Z projektů základního výzkumu podpořených Grantovou agenturou ČR v roce 2015 pro-
bíhaly na ÚMV dva projekty financované z programu standardních grantů. Do třetí-
ho roku vstoupil projekt Globální prohibiční režimy: Rozvoj teorie a empirická analýza a po-
kračoval další standardní projekt Česká zahraniční politika a „post-západní“ globální řád.

• Byl úspěšně řešen jeden dvouletý projekt v rámci programu OMEGA Technologic-
ké agentury ČR a úspěšně zahájeny čtyři projekty programu BETA. Dále pokračoval
víceletý projekt stejného programu Scénáře vývoje mezinárodního bezpečnostního pro-
středí.

• V rámci visegrádské výzkumné spolupráce se ÚMV podílel na řadě studií sítě Think Vi-
segrad a byl zahájen projekt zaměřený na vztahy V4 a vynořujících se mocností globálního
Jihu. Ústav se podílel na projektu Česko-polského fóra zaměřeného na bezpečnost.

PARTNEŘI A VEŘEJNÉ AKTIVITY

• Pozici klíčového partnera ÚMV zaujalo stejně jako v minulých letech Ministerstvo zahra-
ničních věcí ČR, které je mj. zřizovatelem ÚMV a s nímž ústav pojí dlouholetá intenzivní
spolupráce v oblasti výzkumné i v oblasti veřejných aktivit.

• Jedním z nejdůležitějších akademických partnerů v ČR je Metropolitní univerzita Praha,
s níž ÚMV spravuje společný doktorský program. Mezi další důležité partnery patří Univer-
zita Karlova v Praze, Vysoká škola ekonomická v Praze, Masarykova univerzita v Brně, Uni-
verzita Hradec Králové, Univerzita Palackého v Olomouci, Západočeská univerzita v Plzni,
Akademie věd ČR a řada dalších.

• Z mezinárodního hlediska je nejpodstatnější zapojení ÚMV do mezinárodních sítí, aso-
ciací a konsorcií, jako jsou TEPSA, EISA, CEEISA, EPIN, ECPR, EADI, EuroMes-
Co, EU Non-Proliferation Consortium nebo Think Visegrad. ÚMV se v roce 2015 stal
zakládajícím členem prestižní sítě European Think-tank Network on China (ETNC).

• Ústav mezinárodních vztahů uspořádal v roce 2015 celkem 51 konferencí a seminářů,
kterých se účastnilo 2454 osob. Největší akcí byl „Prague European Summit“. Tato nová
platforma k pravidelné strategické debatě na nejvyšší úrovni o směřování Evropské unie
vznikla iniciativou Ústavu mezinárodních vztahů a dvou think-tanků: Evropské hodnoty a In-
stitut pro evropskou politiku EUROPEUM. Záštitu této akci poskytlo Ministerstvo zahranič-
ních věcí ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR.

• Mezi mezinárodně uznávanými hosty, kteří se v roce 2015 zúčastnili konferencí a se-
minářů ÚMV, byli např. Jacek Bylica, Rick Fawn, Jana Hybášková, Arzu Geybullayeva, Karel
Kovanda, Patrick Morgan, Harrald Müller, Reinhard Krumm, Jacek Kucharczyk, Christian
Lequesne, Jacques Rupnik, Adam M. Scheinman, Frans Timmermans, Soli Özel, Vaira Vi-
ke-Freiberga, Ward Wilson či Kim Won-soo.

• Ústav mezinárodních vztahů se jako jedna z mála českých akademických institucí intenziv-
ně věnuje komunikaci s veřejností. Dne 21. 10. 2015 uspořádal Den otevřených dveří
v novém formátu Vědecké kavárny Uprchlictví a migrace. Série krátkých přednášek tý-
mu ÚMV na různá témata spojená s migrací a uprchlíky se setkala s nebývalým zájmem ná-
vštěvníků. Ústav mezinárodních vztahů také intenzivně využívá moderní trendy v oblasti so-
ciálních médií a online komunikace. Spektrum aktivně využívaných kanálů je široké a za-
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hrnuje sítě a nástroje Facebook, Twitter, Youtube či Storify. Na konci roku 2015 dosáhl
hlavní kanál Facebooku ÚMV 4566 fanoušků, kanál Youtube zaznamenal již 44 358 zhléd-
nutí a dva profily na Twitteru sledovalo 1599 uživatelů.

• Nakladatelství pokračovalo ve vydávání dvou časopisů (čtvrtletník Mezinárodní vztahy a dva-
krát ročně vydávaný časopis New Perspectives) a vydalo čtyři knihy.

• Knihovně se opět podařilo zapojit do tří projektů na zajištění přístupu do externích elektro-
nických databází. Zároveň také uspěla se svými čtyřmi samostatnými projekty. Dotace Mi-
nisterstva kultury ČR byly poskytnuty na nákup modulu OAI Provider automatizovaného kni-
hovního systému Clavius, na zajištění provozu a aktualizace Jednotné informační brány
pro mezinárodní vztahy (IReL), na pokračování retrospektivní katalogizace specializo-
vaného fondu knihovny, na pořízení a implementaci nového webového katalogu (OPAC 2.0
Carmen). Jako první z knihoven výzkumných ústavů se zapojila i do největšího současného
projektu českých knihoven, kterým je budování Centrálního portálu knihoven ČR.

• Oborová brána IReL budovaná knihovnou umožňuje kompexní vyhledávání v téměř 50 da-
tabázích a katalozích a zpřístupňuje řadu přehledů odborných zdrojů. Kromě toho vystavu-
je publikace ústavu, texty výzkumných pracovníků a měsíční rešerše ze záznamů Doku-
mentového centra ÚMV k tematice české zahraniční politiky. V průběhu roku ji navštívilo
1223 uživatelů, kteří si prohlédli 7750 stránek a ve Vyhledávači zde položili 30 363 dotazů.

• V online katalogu knihovny na stránkách ústavu zadali uživatelé za uplynulý rok 54 042
dotazů. Katalogizační záznamy knihovny mohli uživatelé vyhledávat i v Souborném kata-
logu ČR, kam bylo v roce 2015 exportováno 2492 záznamů a celkem zde k 31. 12. 2015
bylo 35 285 našich záznamů knih a ročenek.

FINANCE A PERSONALISTIKA

• Hospodaření ÚMV skončilo přebytkem 677 tis. Kč. Výnosy dosáhly 30 264 tis. Kč. Tvoři-
ly je především veřejné finanční prostředky: příspěvek na dlouhodobý koncepční roz-
voj od Rady pro výzkum a vývoj (8465 tis. Kč), příspěvek MZV ČR na provoz (12 479 tis.
Kč), prostředky MK ČR (272 tis. Kč + 60 tis. Kč na kapitálové náklady), prostředky
Grantové agentury ČR (2472 tis. Kč) a Technologické agentury ČR (1241 tis. Kč).

• Celkové náklady dosáhly 29 587 tis. Kč. Největší podíl představovaly mzdové náklady
a s tím související sociální náklady (52 %). Nezanedbatelný podíl na celkových nákladech
tvořily náklady vynaložené na služby (18 %).

• V roce 2015 působilo v ÚMV 27 zaměstnanců a zaměstnankyň (v průměrném přepoč-
teném počtu) a 120 externistů. Na činnosti ústavu se podílelo též 48 stážistů a čtyři dokto-
randi.
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I. VÝZKUM

Činnost výzkumného oddělení Ústavu mezinárodních vztahů se v roce 2015 zamě-
řovala na celý výzkumný cyklus od identifikace témat základního výzkumu v ob-
lasti mezinárodních studií přes hledání teoretických a empirických poznatků, jejich
publikaci, až po jejich uplatnění v aplikovaném výzkumu, vzdělávání, osvětě, ve-
řejné debatě a poradenství pro rozhodovací sféru. Díky zastavení nepříznivého tren-
du propadu institucionálního financování vědy a výzkumu se v tomto roce ÚMV
soustředil především na personální konsolidaci a profilaci výzkumných pracov-
níků, externích spolupracovníků a spolupracovnic a jejich soustředění ve spe-
cializovaných centrech. Nadále pokračoval v úsilí o zvýšení projektového finan-
cování z národních, unijních i mezinárodních zdrojů a zapojení do projektových tý-
mů unijních a mezinárodních výzkumných konsorcií. V souladu s vládní Metodikou
hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených pro-
gramů kladlo výzkumné oddělení i nadále důraz na vznik vynikajících výsledků
základního výzkumu v mezinárodním i domácím kontextu a na relevantní ana-
lýzy a doporučení pro rozhodovací sféru v oblasti aplikovaného výzkumu na
národní, visegrádské i unijní úrovni, včetně výzkumu smluvního. Opatření pro sní-
žení administrativní zátěže výzkumného oddělení doplnily nové nástroje pro pro-
pagaci a zvýšení dopadu výsledků výzkumu. V oblasti tvorby výzkumné politiky
Ústav mezinárodních vztahů v roce 2015 zvláště úzce spolupracoval s Minister-
stvem zahraničních věcí a Technologickou agenturou ČR na budoucí podobě vý-
zkumu a pilotním projektu pro potřeby veřejné správy. Ve veřejném a mediálním
prostoru se výzkumníci a výzkumnice vyjadřovali se zvýšenou intenzitou
především k aktuálním tématům dluhové krize a migrace; k druhému tématu také
ÚMV uspořádal první Vědeckou kavárnu pro širší veřejnost.

ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU

Publikační výsledky základního výzkumu
Hlavním ukazatelem výsledků zůstává kvantitativní hodnocení výsledků výzku-
mu a vývoje podle metodiky hodnocení výzkumu vládní Rady pro výzkum, vý-
voj a inovace (RVVI). Výsledky u stěžejních kategorií za rok 2015 odpovídají to-
mu, že výzkumné oddělení s externími spolupracovníky a spolupracovnicemi nad-
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ále vytvářelo množství excelentních výsledků, které jsou podle metodiky nejvýše
hodnoceny.

Tabulka č. 1: Předběžné výsledky ÚMV při naplňování dlouhodobé koncepce
rozvoje ÚMV jako veřejné výzkumné instituce

Druh výsledku Počet výsledků

Stať v impaktovaném časopisu 5

Stať v recenzovaném časopisu 18

Monografie 8

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace 3

Konkrétně bylo v rámci výzkumných aktivit ÚMV v roce 2015 publikováno pět
článků v impaktovaných časopisech databáze Web of Science:

• European Societies
• Journal of International Relations and Development
• Problems of Post-Communism
• Social Policy & Administration
• Sociológia
Dále vyšlo 18 článků v recenzovaných časopisech:
• Acta Universitatis Carolinae Iuridica
• Central European Journal of International and Security Studies
• Czech Yearbook of Public and Private International Law
• East European Politics
• Forum for Development Studies
• Jurisprudence
• Mezinárodní vztahy (3)
• Netherlands International Law Review
• New Perspectives
• Politics in Central Europe
• Politologický časopis
• Právník
• Slovanský přehled
• The Journal of Slavic Military Studies
• Vojenské rozhledy (2)
Výzkumní pracovníci byli také jedinými autory či v jednom případě spoluedito-

ry tří knih v prestižních zahraničních nakladatelstvích:
• Palgrave (2)
• Routledge
Do nejprestižnějších nakladatelství také přispěli svými dalšími kapitolami. Dále

vydali jako autoři, spoluautoři či editoři sedm monografií v domácích akademic-
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kých nakladatelstvích Barrister & Principal, ÚMV a MUNI Press vročených
2015. Všechny výsledky jsou uvedeny v příloze Aktivity výzkumných pracovníků
a pracovnic Ústavu mezinárodních vztahů v roce 2015, v částech nazvaných Od-
borná publikační činnost – výsledky hodnocené RVVI.

Vedlejším střednědobým ukazatelem kvality výzkumu ÚMV byla také v roce
2015 provedená první kvalitativní hodnocení na základě prvků peer review po-
dle metodiky hodnocení vědy a výzkumu. Příslušný Oborový verifikační a hodno-
tící panel vyhodnotil knihu Development Policies of Central and Eastern European
States: From Aid Recipients to Aid Donors, která vyšla v nakladatelství Routledge,
maximálním možným hodnocením. Ani žádná z domácích publikací nezískala mé-
ně než poloviční hodnocení, což svědčí mj. o vysokém standardu publikací nakla-
datelství ÚMV. Expertní panel Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace pak ve II.
pilíři „excelence“ článek v časopise Security Dialogue vyhodnotil udělením 90%
bodové hodnoty, což svědčí o umístění ÚMV na špičce hodnocených výzkumných
organizací. Vynikající výsledky ÚMV se v roce 2016 také projeví nárůstem institu-
cionálního financování o cca 1 milion Kč.

Citační metriky základního výzkumu
Vzhledem k přirozené fluktuaci výzkumného oddělení lze k zajištění porovnatel-
nosti dlouhodobě sledovat pouze ukazatel nových citací v daném roce. Od počátku
roku 2015 byly navíc pro všechny výzkumníky a výzkumnice vytvořeny a spravo-
vány veřejné profily Google Scholar, které v kombinaci s novým repozitářem tzv.
preprintů slouží k další propagaci a využití výsledků základního výzkumu ÚMV.
Celkem v roce 2015 přibylo 60 citací do databáze Web of Science a 249 citací (včet-
ně autocitací) do databáze Google Scholar (viz Tabulka č. 2).

Tabulka č. 2: Dynamika vybraných citačních metrik výzkumného oddělení
ÚMV v roce 2015

Databáze Web of Science* Google Scholar

Absolutní změna + 60 + 249

Relativní změna + 19 % + 16 %

* Očištěno o autocitace.

Zejména výrazný nárůst citací v nejprestižnější mezinárodní databázi Web of
Science svědčí o tom, že výzkumným pracovníkům a pracovnicím se daří ve špič-
kových časopisech a nakladatelstvích nejen publikovat, ale že jejich výzkum je ta-
ké relevantním příspěvkem pro tvorbu nových poznatků na globální úrovni.

Publikační výsledky aplikovaného výzkumu
Výzkumní pracovníci a pracovnice vypracovali pro Ministerstvo zahraničních věcí
ČR tři výzkumné zprávy, které jsou výsledky níže uvedených projektů Technolo-
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gické agentury ČR a obsahují utajované skutečnosti. I tyto výsledky aplikovaného
výzkumu jsou uvedeny v příloze Aktivity výzkumných pracovníků a pracovnic
Ústavu mezinárodních vztahů v roce 2015, v částech nazvaných Odborná publikač-
ní činnost – výsledky hodnocené RVVI. Kromě publikačních výsledků hodnoce-
ných RVVI publikoval ÚMV osm policy paperů a tři discussion papery, a to jak
výzkumnými pracovníky a externími spolupracovníky ÚMV, tak i kolegy a kolegy-
němi z partnerských institucí či stážisty ÚMV jako výsledek jejich čtvrtletního vý-
zkumu. Dále publikoval 11 policy briefů série European Security Spotlight.

Vnitřní hodnocení výzkumu
Na konci roku 2015 bylo provedeno vnitřní hodnocení výzkumných pracovníků
a pracovnic dle krátkodobých (ročních) kritérií, která se soustředí na zhodnoce-
ní odborné činnosti. Transparentní, předem kvantifikovatelná kritéria ve své úpl-
nosti na bázi hodnocení RVVI jsou doplněná vlastním hodnocením v oblastech, jež
nepokrývají. Počet získaných bodů po vynásobení koeficientem tvořil podklad ve-
dení pro stanovení osobního ohodnocení v roce 2016. Krátkodobá kritéria na těchto
principech se nadále osvědčují a prošla jen drobnými korekcemi. Dlouhodobá kri-
téria (tříletá) jsou stále relevantní a beze změny. Na konci roku 2015 neprošel sou-
během personálních změn v týmu dlouhodobým hodnocením žádný výzkumný pra-
covník.

ZAMĚŘENÍ, KAPACITY A PODPORA VÝZKUMU

Konsolidace a specializace personálních kapacit výzkumného odděle-
ní a sítě externích spolupracovnic a spolupracovníků
Během roku 2015 byla dokončena konsolidace kapacit výzkumného oddělení pro
zachování vyváženého základního výzkumu v pěti prioritních oblastech na po-
li mezinárodních studií: evropská integrace, mezinárodní bezpečnost (zejména
v rámci Centra evropské bezpečnosti), zahraniční politika, globální otázky (včetně
mezinárodního práva) a teritoriální studia. Konkrétně Ústav mezinárodních vztahů
vstoupil do roku 2015 s posílenými kapacitami v oblasti bezpečnosti, teritoriálně
pak střední Evropy a východního i jižního evropského sousedství, soustředěnými
v nově zřízeném Centru evropské bezpečnosti (viz dále).

V roce 2015 také proběhlo výběrové řízení v oblasti evropských studií a pro rok
2016 se stal novým výzkumným pracovníkem externí spolupracovník Jan Kovář,
který se zaměřuje na témata jako evropská integrace, institucionální reforma EU,
volby do Evropského parlamentu, politické strany a evropská integrace, média, po-
litická komunikace a EU, prostor svobody bezpečnosti a práva a vnitřní bezpečnost
EU. Obdobně byly doplněny i kapacity v oblasti německých teritoriálních studií
úvazkem Jakuba Eberleho, který se kromě německé zahraniční politiky zaměřuje
na kritické teorie mezinárodních vztahů, diskurzivní teorie a metodologie a českou
zahraniční politiku. Novým interním doktorandem ÚMV se od akademického roku
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2015–2016 stal Michal Kouřil se zaměřením na thajskou historii, společnost a kul-
turu, thajské para-militární jednotky, bezpečnostní otázky v oblasti hranic mezi
Thajskem a Barmou, konflikty a ozbrojené skupiny v Barmě a na drogovou geopo-
litiku v rámci Zlatého trojúhelníku. Ke konci roku 2015 bylo také úspěšně uzavře-
no personální výběrové řízení pro připravované Centrum mezinárodního práva.

I v roce 2015 byla dále rozvíjena a konsolidována síť externích spolupracov-
níků a spolupracovnic, kterých bylo ke konci roku 30 s různou mírou zapojení do
stávajících a připravovaných projektů, publikací, mediálních a dalších veřejných
výstupů. Externí spolupracovníci a spolupracovnice také umožnili ÚMV zapojení
do velkých mezinárodních i domácích výzkumných konsorcií jako jedné z priorit
vedení.

Aktivity Centra evropské bezpečnosti
V prvním roce svého fungování získalo Centrum evropské bezpečnosti ÚMV
(Centre for European Security, CES) pevnou pozici v diskusích o české a evrop-
ské bezpečnostní politice. Na základě akademického výzkumu jeho členů, často
rozvíjejících jejich dlouhodobější projekty, si CES dokázalo rychle získat uznání za
své analýzy a poradenství v oblasti evropské bezpečnosti. Pestrost vzájemně se do-
plňujících analytických přístupů využívaných jednotlivými jeho členy byla reflek-
tována v klíčových akademických publikacích CES v roce 2015 – a to v disertační
práci „A Moveable East: Identities, Borders and Orders in the Enlarged EU and its
Eastern Neighbourhood“ Benjamina Tallise, kapitole Michala Šimečky v publikaci
Democratization in EU Foreign Policy a dvou teoretických článcích publikovaných
v časopise Mezinárodní vztahy Janem Danielem s Dagmar Rychnovskou. Výzkum-
níci CES zároveň prezentovali své práce na několika prestižních akademických
konferencích – organizovaných ISA, EISA, BISA, CEPSA – a řadě menších od-
borných seminářů.

Propojování přístupů kritických bezpečnostních studií a mezinárodní politické
sociologie s evropskými studii tvoří unikátní akademickou identitu centra a vede
k tomu, že CES je vybaveno pro poskytování politických konzultací a vstupů do ve-
řejné debaty o otázkách evropské bezpečnosti. Centrum evropské bezpečnosti se
významným způsobem účastnilo diskusí týkajících se tvorby Globální strategie EU
pro zahraniční a bezpečnostní politiku (EGS). Zapojení CES se promítlo do celko-
vého směřování strategie a jejích důsledků pro politiku ČR a zemí V4 a jejich sou-
časnou pozici v EU. Snahou centra bylo ovšem zároveň zajistit České republice
a zemím V4 hlas v klíčových diskusích na evropské úrovni.

Úspěšným odstartováním série krátkých analytických studií European Security
Spotlight, zaměřených na klíčové otázky současné evropské bezpečnosti, bylo CES
nejen schopno ukázat své odborné znalosti, ale také zajistit širší dopad své práce.
Série je konkrétně určena čtenářům z řad politiků, diplomatů, think-tankerů, novi-
nářů a dalších klíčových a vlivných osobností. Ve svém prvním roce se CES také
dokázalo výrazně zapsat v mediální sféře a analytické komentáře psané jeho členy
se objevily v prestižních evropkých publikacích. Články o migrační krizi a jejím do-
padu na pozici střední Evropy v Evropské unii rozvířily diskusi v českých (Respekt)
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a mezinárodních (openDemocracy, Visegrad Insight) médiích. Členové CES se zá-
roveň objevili v českých televizních a rozhlasových programech. Mimo migrační
krize se jejich pozornost soustředila i na řadu dalších témat, včetně krize na Ukra-
jině, k níž také publikovali několik textů.

Informační, administrativní a projektová podpora výzkumu
I v roce 2015 pokračovalo úsilí vedení o snížení administrativní zátěže výzkumným
pracovníkům a pracovnicím a o všestrannou podporu při realizaci projektů. Nový
důraz byl položen na účast ÚMV na formování výzkumné politiky a šíření vý-
sledků výzkumu. Pokračoval další rozvoj intranetu, sdílené informační podpory
o zařazení časopisů do kategorií jako podklad pro publikační strategie, bylo sjed-
noceno vykazování výsledků a zápisů do RIV. Pro zvýšení citovanosti a otevřené ší-
ření výsledků výzkumu z veřejných zdrojů byl vytvořen repozitář preprintů. Ope-
rativní komunikace s externími spolupracovníky a spolupracovnicemi byla koncen-
trována do rukou výzkumného pracovníka Jana Daniela.

V rámci pravidelných měsíčních porad výzkumného oddělení probíhaly i nadále
diskuse nad pracovními verzemi textů výzkumníků a výzkumnic jako součást pod-
pory publikací v nejkvalitnějších mezinárodních časopisech a vydavatelstvích. Pro
šíření dílčích výsledků výzkumu byl navíc zaveden nový formát IIR Discussion Pa-
per/Discussion paper ÚMV. Vzhledem k spouštění center bylo také podpořeno sdí-
lení kanceláří podle tematického zaměření výzkumu. Pro větší integraci zahranič-
ních výzkumníků začal ÚMV poskytovat kurzy češtiny. V roce 2015 i nadále po-
kračovaly dva interní semináře vedené Pavlem Baršou, zaměřené na politickou fi-
lozofii a politickou ekonomii a na teorie mezinárodních vztahů. V kontextu pláno-
vaných změn v národní politice výzkumu a vývoje se Ústav mezinárodních vztahů
zapojil do připomínkování v rámci projektů IPN Metodika a Zefektivnění TA ČR pro
lepší hodnocení výzkumu a jeho vyšší relevanci pro veřejnou správu.

Zapojení do mezinárodních sítí
V roce 2015 se ÚMV ve zvýšené míře začlenil do mezinárodních sítí, a to také
v souvislosti s cílem zapojení do velkých evropských a mezinárodních projektů. Ja-
ko podklad pro kontakty a vytvoření přihlášek dvou konsorcií Horizont 2020 tak
sloužila především Evropská asociace rozvojových výzkumných a vzdělávacích
institucí (EADI) v oblasti výzkumu Blízkého východu a severní Afriky a zhodno-
cení rozvojově-bezpečnostní pomoci Afghánistánu. Vedoucí výzkumného oddělení
a zástupce ÚMV v EADI Ondřej Horký-Hlucháň kromě vystoupení na konferenci
sítě v rámci knižní řady EADI Global Series, kterou vydává nakladatelství Palgra-
ve Macmillan, spolueditoval knihu Development Cooperation of the „New“ EU
Member States: Beyond Europeanization, která byla uvedena na trh v první polovi-
ně roku 2015.

Ústav mezinárodních vztahů inicioval intenzivnější spolupráci v rámci Trans-
European Policy Studies Association (TEPSA). Do budoucna tak bude TEPSA usi-
lovat o výraznější koordinaci při podávání projektových přihlášek. V současnosti se
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zástupci ÚMV (Petr Kratochvíl a Michal Kořan) účastní také pravidelných konfe-
rencí, jež se konají na počátku předsednictví jednotlivých zemí EU.

Ústav mezinárodních vztahů byl velmi aktivní v nově ustanovené European In-
ternational Studies Association (EISA). Koordinátor Centra evropské bezpečnosti
Benjamin Tallis byl zvolen do její Řídící rady s cílem podporovat propojení mezi
výzkumníky ve střední a východní Evropě a v jiných částech Evropy. Řada členů
výzkumného oddělení se zúčastnila výroční Panevropské konference na Sicílii v zá-
ří 2015. Zástupce ÚMV má kromě několika dalších povinností na starosti portfolio
evropských workshopů v oblasti mezinárodních studií, druhé největší každoroční
akce pořádané EISA.

Během druhé poloviny roku 2015 došlo ke znovuzapojení ÚMV do sítě vý-
zkumných center EuroMeSCo věnované středomořskému prostoru na několika
úrovních. Zástupce ÚMV Jan Daniel se zúčastnil výročního shromáždění zástupců
jednotlivých organizací zapojených do sítě, konaného v říjnu 2015 v Miláně. Zde
se mimo účasti na hlavních panelech zapojil také specificky do semináře bezpeč-
nostní sekce sítě. Mimo to se na neformální úrovni diskutovalo o možnosti zapoje-
ní ÚMV do jednotlivých pracovních skupin sítě. Aktivity a relevantní anglické pub-
likace ÚMV v rámci sítě šíří prostřednictvím pravidelného newsletteru.

Ústav mezinárodních vztahů se prostřednictvím svého zástupce Rudolfa Fürsta
stal zakládajícím členem prestižní sítě European Think-tank Network on China
(ETNC). R. Fürs t je také spoluautorem publikace Mapping Europe-China Relati-
ons – A Bottom-Up Approach. ÚMV byl aktivní v dalších sítích, jako jsou CEEI-
SA, TEPSA, EPIN, ECPR, EU Non-Proliferation Consortium nebo Think Visegrad
(viz sekce projekty), přičemž v řadě z nich se podílel na přípravě nových aktivit.
Vedení ÚMV se v roce 2015 více zaměřilo na svoji roli vedoucího české sítě Nada-
ce Anny Lindh.

PROJEKTY ZÁKLADNÍHO A APLIKOVANÉHO VÝZKUMU

Projekty Grantové agentury České republiky
V roce 2015 probíhaly na ÚMV dva projekty základního výzkumu financované
z programu standardních grantů Grantové agentury ČR. Do třetího roku vstoupil
projekt zabývající se tématem bezpečnosti s názvem Globální prohibiční režimy:
Rozvoj teorie a empirická analýza. Mezinárodní tým pod vedením Ondřeje Ditry-
cha v něm provádí rozsáhlou komparativní analýzu prohibičních režimů zapovída-
jících určité jednání v globální politice, které jsou sdruženy do tří kategorií: kon-
venční zbraně, nekonvenční zbraně a skupina zahrnující kybernetickou bezpečnost,
obchod s narkotiky a vzácnými přírodninami. Hlavním úkolem v tomto roce byla
příprava případových studií pro jednotlivé prohibiční režimy a příprava na speciál-
ní číslo impaktovaného časopisu. V souvislosti s tímto mimořádným vydáním a pří-
pravami na závěrečnou monografii byl uspořádán workshop, jenž se uskutečnil
v Praze. I nadále pokračoval proces sběru dat pro online databázi globálních prohi-
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bičních režimů. V tomto období se také uskutečnilo celkem šest zahraničních vý-
zkumných cest.

Do druhého roku řešení vstoupil standardní projekt financovaný GA ČR s ná-
zvem Česká zahraniční politika a „post-západní“ globální řád, v jehož rámci se
výzkumní pracovníci a pracovnice věnovali výzkumu české zahraniční politiky.
Hlavním řešitel projektu byl Michal Kořan. Výzkumný tým ÚMV pokračoval v prá-
ci na analýze české zahraniční politiky a probíhaly přípravy monografie s názvem
Česká zahraniční politika v roce 2014. Analýza ÚMV a zahraniční cesty souvisejí-
cí s účely tohoto projektu. Dílčí výsledky byly dále publikovány v anglické verzi
analýzy české zahraniční politiky vydávané ÚMV, s názvem Czech Foreign Policy
in 2013: Analysis.

Projekty Technologické agentury ČR pro Ministerstvo zahraničních
věcí ČR
V roce 2015 pokračovalo řešení dvouletého projektu v rámci programu Technolo-
gické agentury ČR TA ČR OMEGA, jehož hlavním řešitelem byl Rudolf Fürst.
Projekt s názvem Čína ve východní části Evropy: Česká strategie sebeprosazení se
zabýval pokračujícím a sílícím zájmem Číny o bývalou postkomunistickou Evropu
a zejména o multilaterální formát ČLR + 16 zemí střední Evropy, Pobaltí a Balká-
nu, tj. 1+16. V roce 2015 projekt vytvořil výzkumnou zprávu Česká strategie sebe-
prosazení ve vztazích s ČLR a policy paper Čína znovu objevuje bývalou východní
Evropu: Důvod k radosti či obavám? Na projekt bude v roce 2016 navazovat zpra-
cování operativní analýzy Audit efektivity regionálního formátu ČLR + 16 zemí
v Evropě a poznatky pro ČR v rámcovém projektu TA ČR BETA.

Dále probíhalo řešení projektů v rámci programu TA ČR BETA. Projekt Scé-
náře vývoje mezinárodního bezpečnostního prostředí, jehož hlavním řešitelem je
Ondřej Ditrych, zahájil svou druhou polovinu implementace. Cílem projektu je ko-
lektivní expertní kalkulace zachycující klíčové dynamiky v relevantních sektorech
mezinárodního bezpečnostního prostředí a následně v tomto prostředí jako celku.
Přidaná hodnota projektu z metodologického hlediska stojí na využití inovativních
scenáristických metod a důrazu na sociální aspekt tvorby scénářů, resp. význam ne-
jen výsledného produktu, ale i scenáristického procesu. V roce 2015 zpracovali čle-
nové řešitelského týmu podklady pro krátkodobé scénáře vývoje mezinárodního
bezpečnostního prostředí, uskutečnil se třetí (březen 2015) a čtvrtý seminář (květen
2015), na kterých byly představeny podklady zpracované pro sektorové scénáře,
resp. pro krátkodobé sektorové scénáře a metascénáře. Rovněž byla zkompletována
a odevzdána na MZV druhá výzkumná zpráva projektu nazvaná Scénáře vývoje
mezinárodního bezpečnostního prostředí (2016). V roce 2016 bude dokončen třetí
cyklus projektu vrcholící třetí výzkumnou zprávou obsahující krátkodobé sektoro-
vé scénáře a metascénáře, čímž bude projekt ukončen.

Mezi dubnem a prosincem 2015 proběhla první část projektu s názvem Návrh
opatření pro prosazování rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovní-
ho života v české zahraniční službě, do kterého byli zapojení Kateřina Kočí a To-
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máš Dopita. Výzkum v této fázi projektu byl zaměřen na identifikaci dobré praxe
týkající se slaďování profesního a rodinného života a prosazování rovných příleži-
tostí mezi muži a ženami v zahraničních službách EU. Hlavním výstupem projektu
byla výzkumná zpráva Rovné příležitosti a slaďování pracovního a rodinného živo-
ta ve vybraných zahraničních službách. Výzkumná zpráva bude sloužit jako důleži-
tý podklad pro druhou část tohoto výzkumného projektu, která směřuje k formula-
ci návrhu opatření pro prosazování rovných příležitostní a slaďování pracovního
a rodinného života v české zahraniční službě. Na druhé fázi výzkumu se budou po-
dílet Tomáš Dopita, Klára Čmolíková Cozlová a Dita Jahodová.

První fáze projektu Aktuální výzvy české veřejné diplomacie: utváření a šíření
obrazu České republiky v zahraničí, vedeného externí spolupracovnicí Eliškou To-
malovou, se zaměřila na analýzu koordinačních mechanismů v rámci české veřejné
diplomacie a rozbor základních témat spojených s šířením dobrého jména ČR. Vý-
sledkem projektu budou dvě výzkumné studie, jež ukážou, do jaké míry lze využít
již zavedené postupy a které zahraniční modely veřejné diplomacie a brandingu
mohou být pro Českou republiku inspirativní (jde zejména o možné paralely v rám-
ci skandinávského prostoru, středoevropského sousedství, zemí Beneluxu, Velké
Británie a Francie). Součástí výzkumu bude i analýza možností, jak mohou z dlou-
hodobého i krátkodobého hlediska být veřejná diplomacie a branding zahrnuty do
zahraničněpolitických priorit ČR.

Začínající projekt nazvaný Významy demokracie v politickém diskurzu Ruska,
Běloruska, zemí Střední Asie a Číny mapoval odlišné interpretace demokracie ve
zkoumaných zemích s cílem vypracovat doporučení pro lidskoprávní, rozvojovou
a transformační politiku ČR. Mezi cíle projektu patří teoretický výzkum měření de-
mokracie a hybridních režimů, analýza diskurzu o demokracii v oficiálních doku-
mentech, médiích či nových sociálních médiích a klíčových projevech představite-
lů těchto zemí, závěrečná syntéza, uspořádání kulatého stolu s mezinárodní účastí
a prezentace výsledků projektu. Hlavním řešitelem projektu je Petr Kratochvíl.

Další nově započatý projekt s názvem Následky svržení prezidenta Mursího
v Egyptě: Krize umírněného salafistického islámu a její možný dopad na region
MENA se zabýval dopady vojenského převratu v Egyptě na celkovou deziluzi umír-
něných sunnitských islamistických hnutí v arabském světě orientujících se na ideo-
logii a činnost Muslimského bratrstva. Hlavním řešitelem byl Marek Čejka a čle-
nové výzkumného týmu Jan Daniel a Jaroslav Bureš. Projekt Zahraniční aktivity
Saska na bilaterální, regionální a evropské úrovni řešitelského týmu Jakuba Eber-
leho a Vladimíra Handla se zabýval v první části analýzou zaměřenou na Svobod-
ný stát Sasko a prosazování zájmů Saska na úrovni EU.

Projekty visegrádské a česko-polské spolupráce
V rámci projektu Think Visegrad se výzkumní pracovníci ÚMV zapojili v roce
2015 do dvou tzv. dlouhodobých studií, které se zpracovávají v průběhu celého ro-
ku a které vznikají každoročně čtyři. Michal Kořan se jako spoluautor zapojil do
dlouhodobé studie Ukraine: Possible Future Scenarios and Their Consequences for
V4 Countries a Benjamin Tallis jako spoluautor do dlouhodobé studie Migration as
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a (Future) Challenge for V4 Countries. Michal Kořan se také jako hlavní autor po-
dílel na krátkodobé studií V4 Countries’ Priorities Ahead of NATO Summit in War-
saw a Michal Šimečka s externistkou Luciou Najšlovou se zapojili jako spoluauto-
ři dalších krátkodobých studií. V rámci tzv. Think Visegrad Fellowship v roce 2015
se od 17. srpna do 2. října programu účastnil bývalý kolega ÚMV Jan Růžička
z Aberystwyth University ve Velké Británii. Kromě výzkumných aktivit byla z pro-
jektu Think Visegrad také financována návštěva tří moldavských státních úředníků
v ČR. Tým ÚMV připravoval týdenní program, který zahrne setkání s představiteli
státní správy a vybraných think-tanků v lednu 2016.

V září roku 2015 také započal visegrádský projekt V4 Goes Global: Exploring
Opportunities in V4 Cooperation with BASIC Emerging Countries, jenž se zamě-
řuje na zmapování a možnosti spolupráce V4 se čtyřmi vynořujícími se mocnostmi
globálního Jihu. Český tým se skládá z vedoucího Ondřeje Horkého-Hlucháně (za-
měření Jihoafrická republika), interního člena Rudolfa Fürsta (Čína) a externích
členů Jana Hornáta (Indie) a Jana Němce (Brazílie). V prosinci 2015 proběhl na pů-
dě vedoucího člena konsorcia, varšavského PISM, dvoudenní seminář, který smě-
řuje k finální publikaci a visegrádské prezentaci zprávy ve Varšavě a domácí pre-
zentaci s diskusí v Praze.

Konečně od června do října 2015 probíhal společný projekt ÚMV a polského
Centra mezinárodních vztahů (CSM), jehož smyslem bylo hledat průniky v zahra-
niční a bezpečnostní politice České a Polské republiky. Projekt podpořilo polské
ministerstvo zahraničních věcí prostřednictvím grantového mechanismu Česko-
polského fóra. Jeho hlavním výstupem byla zpráva Polish and Czech Security Poli-
cy: (No) Discrepancy Report, pojednávající o perspektivách spolupráce obou zemí
v posilování kolektivní obrany NATO, visegrádské bezpečnostní spolupráce a za-
hraniční politice Evropské unie, zejména ve vztahu k Rusku. Zpráva byla předsta-
vena v rámci kulatém stolu 26. října v prostorách MZV ČR v Praze, za účasti zá-
stupců politických stran, médií a think-tanků z obou zemí.
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II. PARTNEŘI A KONFERENCE

Spolupráce s institucemi české státní správy se jako v minulosti rozvíjela zejména
se zřizovatelem ÚMV – Ministerstvem zahraničních věcí ČR, a to především s Od-
borem politického plánování, ale i s řadou dalších. Dále byla na domácí úrovni po-
sílena komunikace s Úřadem vlády ČR a think-tanky Europeum a Evropské hod-
noty, zejména při přípravách konference „Prague European Summit“. Institut poli-
tologických studií Univerzity Karlovy je pak, podobně jako Metropolitní univerzi-
ta Praha (MUP), již tradičním partnerem „The Prague Agenda“, každoroční mezi-
národní konference věnující se jadernému odzbrojení a nešíření jaderných zbraní.
V roce 2015 dále probíhala institucionální spolupráce na společném doktorském
programu MUP a Ústavu mezinárodních vztahů, který do prvního ročníku přivítal
dva nové studenty. Posílena byla i spolupráce s dalšími pracovišti, jako jsou Vyso-
ká škola ekonomická v Praze či Univerzita Karlova v Praze, které mj. pomáhají
ÚMV propagovat jeho aktivity mezi svými studenty a pracovníky.

V roce 2015 ÚMV navázal na úsilí působit jako otevřená platforma pro diskuse
o výzkumu mezinárodních vztahů a zahraniční politiky. Oproti minulým letům
ÚMV tuto snahu orientoval v rostoucí míře nikoli jen na ČR, ale i v zahraničí. Za
tímto cílem se ÚMV snaží budovat rozsáhlou domácí a stále více také zahraniční
partnerskou síť.

Z hlediska mezinárodní spolupráce ÚMV působí v hlavních evropských i mezi-
národních sítích, sdružujících na institucionální či individuální úrovni výzkum
mezinárodních vztahů a evropských studií (viz výše). V roce 2015 pokračovala spo-
lupráce v rámci sítě Think Visegrad, který si za první tři roky fungování vydobyl
v indexu Global Go To Think Tank Index přední postavení v kategorii „sítě think-
tanků“. Nadále pokračuje prestižní spolupráce s pařížským CERI (Sciences Po),
s nímž ÚMV každoročně pořádá pravidelné konference v Paříži a v Praze.

Největší akcí byla konference Prague European Summit. Hlavním účelem této
ojedinělé akce je nabídnout prostor pro neformální dialog mezi politickými před-
staviteli, vysokými státními úředníky, zástupci zájmových skupin, podnikateli, aka-
demiky a novináři. Prague European Summit si klade za cíl hledat společné odpo-
vědi na klíčové výzvy, kterým Evropa čelí v ekonomické, sociální, zahraničněpoli-
tické a institucionální oblasti. Mezi nejvýznamnější mezinárodní konference ale
patřila i „The Prague Agenda 2015“ a již sedmý ročník unikátní akce zaměřené na
českou zahraniční politiku – „7. Mezinárodní sympozium ‚Česká zahraniční politi-
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ka‘“, nesoucí podtitul Budoucnost světového řádu: Výzvy pro malé demokratické ze-
mě.

Mezi mezinárodně uznávanými hosty, kteří se v roce 2015 zúčastnili konferencí
a seminářů ÚMV, byli např. Jacek Bylica, Rick Fawn, Jana Hybášková, Arzu Gey-
bullayeva, Karel Kovanda, Patrick Morgan, Harrald Müller, Reinhard Krumm, Ja-
cek Kucharczyk, Christian Lequesne, Jacques Rupnik, Adam M. Scheinman, Frans
Timmermans, Soli Özel, Vaira Vike-Freiberga, Ward Wilson či Kim Won-soo.

PARTNERSKÁ SPOLUPRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE
A V ZAHRANIČÍ

Partneři ÚMV v České republice
V roce 2015 Ústav mezinárodních vztahů prohluboval partnerskou spolupráci se
svým zřizovatelem, Ministerstvem zahraničních věcí ČR. MZV bylo zastoupeno
v nejdůležitějších orgánech ÚMV (v Radě působí politický tajemník MZV Petr
Drulák, v Dozorčí radě ředitel Odboru politického plánování David Král a náměs-
tek pro řízení sekce ekonomicko-provozní Martin Pros). Byla zintenzivněna komu-
nikace a spolupráce s dalšími složkami MZV, včetně nově vzniklé Sekce analytic-
ké a komunikační, ale rovněž s Odborem bezpečnostní politiky. Ve spolupráci
s MZV byl připraven mediální projekt Podpory veřejné debaty o české zahraniční
politice, který probíhal ve druhé polovině roku 2014 a v první čtvrtině roku 2015,
a projekt podpory debaty o polsko-českých vztazích, jenž byl vyhodnocen v závě-
ru roku 2015 a implementován bude v roce 2016. Spolupráce v oblasti výzkumu
a analýz přinesla výsledky zejména v podobě rozsáhlých projektů, administrova-
ných Technologickou agenturou ČR, a dále množství konzultací s výzkumnými
pracovníky k zahraničněpolitickým tématům (lidská práva, rozvojová spolupráce,
evropská bezpečnost, středoevropská politika a mnoho dalších). Mimo oblast vý-
zkumu a analýz přinesla plody zejména spolupráce při přípravě rozsáhlé veřejné ak-
ce „Prague European Summit“. Kromě toho nadále pokračovala spolupráce při ná-
rodní diskusi o budoucnosti ČR v Evropské unii (Národní konvent) či při přípravě
tradičního „7. Mezinárodního sympozia ‚Česká zahraniční politika‘“. V roce 2015
pokračovala série uzavřených kulatých diskusních stolů o zahraniční politice mezi
představiteli politických stran a rezortů, přičemž ve druhé polovině roku padlo roz-
hodnutí o částečné změně tohoto formátu a o jeho rozšíření.

Pokračovala spolupráce s Úřadem vlády ČR. Kromě účasti na akcích ÚMV
a participace na projektu Národního konventu, šlo zejména o přípravu zmíněné kon-
ference „Prague European Summit“. S Ministerstvem obrany ČR ÚMV pracoval
např. při přípravách veřejných akcí věnovaných regionální obranné a bezpečnostní
spolupráci. Pokračovala ad hoc spolupráce a komunikace s oběma komorami Par-
lamentu České republiky. Důležitým partnerem z hlediska podpory výzkumu zůs-
tává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V roce 2015 ÚMV úzce koo-
peroval s institucemi think-tankového typu, jako jsou Institut pro evropskou politi-
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ku EUROPEUM, Asociace pro mezinárodní otázky a Evropské hodnoty. S institu-
tem Europeum pokračovala spolupráce díky partnerství v platformě Think Vise-
grad, ale byla dále posílena zejména při přípravách „Prague European Summit“.
S Asociací pro mezinárodní otázky pak při přípravě „7. Mezinárodního sympozia
‚Česká zahraniční politika‘“. Univerzitními či vysokoškolskými partnery byly
především Metropolitní univerzita Praha, Univerzita Karlova v Praze, Masarykova
univerzita v Brně, Univerzita Hradec Králové, Palackého univerzita v Olomouci či
Vysoká škola ekonomická v Praze. Důležitá byla i spolupráce s nadacemi, jako jsou
Heinrich-Böll-Stiftung, která významně přispěla k realizaci „7. Mezinárodního
sympozia ‚Česká zahraniční politika‘“, Friedrich-Ebert-Stiftung, s nímž ÚMV při-
pravoval akce věnované evropské bezpečnosti, a Konrad-Adenauer-Stiftung. Part-
nery pořádaných akcí byla též řada velvyslanectví (např. Velvyslanectví Státu Izrael
v ČR, Velvyslanectví Albánské republiky v ČR, Velvyslanectví Polské republiky v
ČR, Velvyslanectví Turecké republiky v ČR, Velvyslanectví Portugalské republiky
v ČR, Velvyslanectví Pákistánské islámské republiky v ČR a Velvyslanectví Litev-
ské republiky v ČR).

Partneři ÚMV v zahraničí
Rozšíření a prohloubení spolupráce se zahraničními partnery zůstává prioritou vede-
ní ÚMV a v roce 2015 byl implementován plán „internacionalizace“ ÚMV. V roce
2015 se naplňování této strategie zaměřilo na podávání společných mezinárodních
návrhů na grantové projekty (Norské fondy a Horizont 2020) a na oslovení zahra-
ničních výzkumníků pro hostující či trvalé výzkumné působení v rámci ÚMV. Te-
maticky pokrývaly zahraniční kontakty nejvíce oblasti evropské integrace, meziná-
rodní bezpečnosti, teritoriálních studií, regionální středoevropské spolupráce a mezi-
národní rozvojové spolupráce. Šlo o partnery mezi institucemi Evropské unie (zapo-
jení do poradních orgánů Evropské komise, konzultace pro Evropský parlament), ale
také o řadu vědeckých výzkumných ústavů v jednotlivých členských zemích.

Evropským vazbám tradičně vévodí Německo, Francie, Velká Británie a Polsko.
Rok 2015 byl již třetím rokem fungování středoevropské platformy Think Visegrad,
která se i v tomto roce umístila ve světovém žebříčku Global Go To Think Tank
mezi předními think-tankovými sítěmi. Think Visegrad sdružuje na permanentní
bázi osm předních pracovišť z oblasti mezinárodních vztahů a zahraniční politiky
ČR, Maďarska, Polska a Slovenska a v roce 2015 bylo jeho působení obohaceno
i o zprostředkování krátkodobých pobytů ve střední Evropě pro diplomaty a státní
úředníky z Ukrajiny, Gruzie a Moldavska. V transatlantické vazbě pokračovala pro-
jektová i konzultační spolupráce s prestižním washingtonským think-tankem Cen-
ter for European Policy Analysis (CEPA) a s Foreign Policy Research Institute
(FPRI, Philadelphia). Významným posunem v internacionalizaci ÚMV bylo zahá-
jení systému pravidelného přijímání zahraničních „fellows“ v rámci dvou visegrád-
ských projektů, zaměřených na mezinárodní výměnu a mobilitu expertů. V roce
2015 na ÚMV působili hostující výzkumníci Aberyswyth University (Velká Britá-
nie) a z Maďarska. Jeden výzkumný pracovník ÚMV působil v bratislavské Slovak
Foreign Policy Association. Pro ÚMV zůstává klíčovým zapojení do profesních or-
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ganizací (viz výše). Důležitým krokem k rozvoji v mezinárodní spolupráci je trans-
formace a rozšíření ediční rady časopisu New Perspectives, která byla v závěru ro-
ku zásadně posílena a zahrnuje výrazné osobnosti sociálních věd z mezinárodní
akademické komunity.

KONFERENČNÍ ČINNOST A PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ
V ROCE 2014

Stáže
I v roce 2015 byl mezi studenty i čerstvými absolventy velký zájem o stáže v Ús-
tavu mezinárodních vztahů. Celkem jsme obdrželi 223 žádostí, z nichž jsme vybra-
li 48 nejlepších uchazečů. Počet přijatých stážistů se oproti minulému roku snížil,
a to ze dvou důvodů. Zaprvé stážisté na pozici „PR asistent/asistent sociálních mé-
dií“ ještě dokončovali stáže započaté v roce 2014 a zadruhé se díky preferování
dlouhodobější spolupráce harmonogram stáží z minimálních tří měsíců pozvolna
přibližuje školnímu semestru. To souvisí i s pokračujícím programem Erasmus plus,
který nyní zajišťuje studentům stipendium i při absolvování stáže v zahraničí (včet-
ně jejího uznání do studia). Díky tomuto programu i nadále přetrvává výrazný ne-
poměr ve skladbě žadatelů o stáž a zaznamenáváme velký nadbytek zahraničních
žádostí. Naši zahraniční stážisté pak pocházeli jak z Evropy, tak ze zemí vzdále-
ných, jakými byly např. Kostarika nebo Hongkong.

Nadále pokračovalo rozdělení stážistů do skupin „vědecký asistent“, „nezávislý
výzkumník“ a „PR asistent/asistent sociálních médií“, přičemž největší zájem byl
tradičně o pozici vědeckého asistenta, která je přístupná i mladším a méně zkuše-
ným vysokoškolským studentům. Během roku 2015 pak vzrostl zájem o institucio-
nální spolupráci s různými vysokoškolskými pracovišti nebo např. s programem pro
americké studenty zprostředkovávaným organizací Council on International Educa-
tional Exchange. Vědečtí stážisté se kromě obvyklých úkolů měli možnost více za-
pojit do přípravy konferencí a často jim byla přidělena role asistenta některého z vý-
značných světových odborníků během mezinárodních konferencí, jakými byly na-
př. „Prague European Summit“ (12.–13. 11. 2015) či „The Prague Agenda 2015“
(14.–16. 10. 2015).

Konferenční činnost
Jednou z hlavních činností Ústavu mezinárodních vztahů je organizování odbor-
ných akcí – konferencí, seminářů, expertních diskusí a prezentací. Naším cílem je
zvyšovat povědomí o problematice mezinárodních vztahů mezi odbornou a laickou
veřejností a právě díky vysoké návštěvnosti našich akcí a jejich četnosti se nám to-
to daří. Ústav mezinárodních vztahů organizoval či spoluorganizoval 51 akcí, které
v roce 2015 navštívilo 2454 účastníků.

Největší akcí letošního roku, kterou ÚMV spolupořádal, byl „Prague European
Summit“. Tato nová platforma k pravidelné strategické debatě na nejvyšší úrovni
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o směřování Evropské unie vznikla na základě iniciativy Ústavu mezinárodních
vztahů a dvou think-tanků: Evropských hodnot a Institutu pro evropskou politiku
EUROPEUM. Záštitu této akci poskytlo Ministerstvo zahraničních věcí ČR a Za-
stoupení Evropské komise v ČR. Hlavním hostem summitu byl Frans Timmermans,
první místopředseda Evropské komise, a celý summit proběhl za účasti význam-
ných hostů, jakými byli např. ministři zahraničních věcí Visegrádské skupiny nebo
bývalá lotyšská prezidentka Vaira Vike-Freiberga.

Mezi nejvýznamnější mezinárodní konference patřila dále jako již tradičně kon-
ference „The Prague Agenda 2015“. Pátý ročník konference věnující se jadernému
nešíření a odzbrojování proběhl výjimečně ve spolupráci s Parlamentní sítí za neší-
ření a odstranění jaderných zbraní (PNND). Tato spolupráce znamenala rozšíření
běžného formátu konference na třídenní akci, jejíž součástí bylo i promítání české
premiéry filmu Muž, který zachránil svět v kině Lucerna (14. 10. 2015). V roce 2015
se dále konal již sedmý ročník unikátní akce zaměřené na českou zahraniční politi-
ku – „7. Mezinárodní sympozium ‚Česká zahraniční politika‘“ (23.–24. 9. 2015), ne-
soucí podtitul Budoucnost světového řádu: Výzvy pro malé demokratické země. Sym-
pozium si během mnoha let své existence vybudovalo tradici a jedinečné postavení
v českém prostředí. Jde o unikátní akci, spojující odborníky, politiky, diplomaty
i žurnalisty okolo zásadních témat české zahraniční politiky a umožňující tak inten-
zivnější výměnu názorů a zkušeností a reflexi z ostatních sfér mimo mezinárodní
vztahy, ke kterým by jinak v takové míře nedocházelo. V roce 2015 bylo 7. Meziná-
rodní sympozium uspořádáno za podpory nadace Heinrich-Böll-Stiftung Prague.

Zcela nový formát dostal den otevřených dveří Ústavu mezinárodních vztahů
(21. 10. 2015), jenž se díky tomu setkal s nebývalým zájmem návštěvníků. Kromě
možnosti prohlédnout si naši knihovnu a seznámit se s aktivitami ÚMV, probíhala po
celé odpoledne „Vědecká kavárna Uprchlictví a migrace“ – série krátkých přednášek
výzkumníků a výzkumnic ÚMV na různá témata spojená s migrací a uprchlíky.

Z ostatních významných akcí je nutno zmínit konferenci „Russo-Ukrainian Crisis
and the Consequences for the EU“ (11. 6. 2015), další ze série konferencí pořádaných
ve spolupráci s CERI–Sciences Po, Paris, a CEFRES; konferenci „Germany and the
V4 Countries: Cooperation in the Security and Defence Area“ (27. 10. 2015) uspořá-
danou ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung, či uzavřenou expertní diskusi „Fu-
ture Trajectories of Europe’s Eastern Policy: Chances and Challenges“ (23. 6. 2015)
připravenou ve spolupráci s nadací Friedrich-Ebert-Stiftung Prague.

Nadále se pokoušíme rozvíjet naše dobré vztahy se zahraničními zastupitelstvy
v Praze, a tak v roce 2015 spolupracoval Ústav mezinárodních vztahů často se za-
hraničními velvyslanectvími v Praze a uspořádal s nimi sedm odborných seminářů.
Ve spolupráci s Velvyslanectvím Státu Izrael proběhla přednáška Dr. Dana Schuef-
tana, ředitele National Security Studies Center at the University of Haifa, s názvem
„Europe, Israel and the Challenge of Radical Islam“ (18. 2. 2015). Přednáška „Al-
bania and the Western Balkans in a Challenging Geopolitical Context“ (9. 4. 2015),
na které vystoupil albánský ministr zahraničních věcí pan Ditmir Bushati, proběhla
za podpory Velvyslanectví Albánské republiky. Jako každý rok jsme spolupracovali
s Velvyslanectvím Polské republiky v Praze, kde jsme uspořádali uzavřený expertní
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seminář „New Security Strategies of Poland and the Czech Republic“ (22. 4. 2015)
na téma nové bezpečnostní strategie Polska a České republiky. Polskou bezpečnost-
ní strategii představil Zbigniew Włosowicz, zástupce vedoucího polského Národní-
ho bezpečnostního úřadu. Přednáška tureckého asistujícího profesora při Istanbul
Şehir University İsmaila Yaylacıho, uvedená velvyslancem Turecké republiky jeho
excelencí Ahmetem Necatim Bigalım, „Turkish Foreign Policy toward the Middle
East“ (21. 5. 2015), se zaměřila na tureckou blízkovýchodní politiku v posledních 13
letech. S Velvyslanectvím Portugalské republiky jsme uspořádali expertní kulatý stůl
„The Current Challenges for the European Union: A Portuguese Perspective“ (1. 7.
2015), jehož hostem byl portugalský státní tajemník pro evropské záležitosti, pan
Bruno Maçães. Ve spolupráci s Velvyslanectvím Pákistánské islámské republiky se
konala přednáška pákistánského velvyslance J.E. Tajammula Altafa „Formidable
Challenges of Terrorism for the International Community and the Way Forward“
(4. 11. 2015). Na téma Východního partnerství jsme uspořádali ve spolupráci s Vel-
vyslanectvím Litevské republiky přednášku „The Eastern Partnership: Two Years af-
ter Vilnius and a Year after Riga – Quo Vadis?“ (2. 12. 2015), na které vystoupil Lau-
rynas Kasčiūnas, Acting Director of the Eastern European Studies Center z Vilniu-
su, a také Žygimantas Pavilionis, Ambassador-at-Large for Europe’s East (European
Neighborhood) z litevského ministerstva zahraničních věcí.

Fundraising
Konference a semináře pořádané ÚMV byly finančně podporovány z různých zdro-
jů. Nejčastěji na konference přispívalo Ministerstvo zahraničních věcí ČR a Mezi-
národní visegrádský fond. Konference „The Prague Agenda 2015“ byla uspořádá-
na za podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR, Parlamentní sítě za nešíření a od-
stranění jaderných zbraní (PNND), Institutu politologických studií Univerzity Kar-
lovy, Metropolitní univerzity Praha a Friedrich-Ebert-Stiftung Prague. „7. Meziná-
rodní sympozium ‚Česká zahraniční politika‘“ bylo uspořádáno z prostředků do-
tačního výběrového řízení na projekty v oblasti priorit zahraniční politiky ČR
a mezinárodních vztahů Ministerstva zahraničních věcí ČR a dále nadace Heinrich-
Böll-Stiftung Prague.

Další instituce, které se finančně podílely na organizaci konferencí, byly Benát-
ská komise, CERI–Sciences Po, Paris, FoRS – České fórum pro rozvojovou spolu-
práci, Konrad-Adenauer-Stiftung, Think Visegrad nebo Zastoupení Evropské komi-
se v ČR.

Projekt na podporu veřejné debaty o aktuálních tématech týkajících se Polské re-
publiky byl podpořen z prostředků dotačního výběrového řízení na projekty Česko-
polského fóra Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Práce s veřejností
Webové stránky Ústavu mezinárodních vztahů dosahují pravidelně velké sledova-
nosti a každoročně přibývá počtu uživatelů a jejich návštěv. Za rok 2015 navštívilo
webové stránky celkem 67 431 uživatelů, kteří provedli 123 129 návštěv a zobrazi-
li 355 980 stránek. Průměrná doba jedné návštěvy trvala 2 minuty a 18 sekund.
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Více než polovina všech uživatelů navštívila webové stránky z vyhledávačů
(Google, Seznam), avšak přímá návštěvnost činila 20,8 %, což dokazuje, že webo-
vé stránky ÚMV mají již síť svých pravidelných uživatelů. Oproti minulému roku
vzrostla návštěvnost uživatelů přicházejících ze sociálních sítí, a to na 14,5 %, z to-
ho až 90,6 % připadlo na Facebook. Většina uživatelů přicházela na web z České re-
publiky (77,1 %), dále ze Slovenska (6,1 %), a více než tisíc návštěv webových strá-
nek bylo provedeno z Velké Británie, Spojených států amerických, Německa či
Francie, je tedy vidět, že se nám postupně daří oslovovat i zahraniční odborníky
i širší veřejnost.

V roce 2015 začal Ústav mezinárodních vztahů spolupracovat s novým šéfre-
daktorem on-line časopisu Mezinárodní politika, Janem Nevyhoštěným, který je ta-
ké zaměstnancem zpravodajského serveru iDNES.cz. Odborní pracovníci ÚMV se
tak stali vyhledávanými respondenty rozhovorů, komentářů či analýz jednoho z nej-
čtenějších českých portálů. Některé texty z Mezinárodní politiky se rovněž, se svo-
lením autorů, objevily i na iDNES.cz, jiné z iDNES.cz naopak na stránkách Mezi-
národní politiky. V roce 2015 tak vzrostl počet návštěvníků našeho webu přicháze-
jících ze serveru iDNES.cz.

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

Na konci roku 2015 dosáhl hlavní kanál Facebooku ÚMV 4566 fanoušků, což
je nárůst o více než 1000 fanoušků oproti roku 2014. Filozofií ÚMV navíc je vy-
užívat pouze organické nárůsty (nikoli placenou reklamu), a tak jde opravdu o ne-
zkreslené množství fanoušků, z nichž asi 85 % aktivně sleduje kanál ÚMV na Fa-
cebooku. I bez placené reklamy se naše příspěvky zobrazují v průměru 28 % našich
fanoušků. Od října 2015 jsme na Facebooku propagovali kampaň #RozumětSvětu.
Šlo o kampaň propagující naše vědce nejen jako odborníky, ale i jako osobnosti se
zajímavými názory. Cílem bylo upoutat na zajímavou formu prezentace a zároveň
kvalitní obsah. Kampaň se setkala s úspěchem a měla o 50 % větší interakci než
běžně propagované články.

Ústav mezinárodních vztahů aktivně využívá dva profily na Twitteru; pro český
a anglický jazyk. Český profil na konci roku 2015 sledovalo 884 uživatelů, u an-
glického šlo o 715 osob, což je ve srovnání s rokem 2014 nárůst u obou profilů o ví-
ce než 260 uživatelů. Hlavním využitím těchto účtů je však live-tweeting, který ja-
ko jedna z mála českých institucí v čím dál širší míře využíváme, a proto je možné
sledovat naše akce a konference i v případě, že se jich zájemci nemohou zúčastnit.

Ústav mezinárodních vztahů dále používá Youtube kanál, aby mohl zajistit ma-
ximální přístupnost svého výzkumu a jeho výsledků. Na Youtube jsou uloženy ce-
lé záznamy našich nejvýznamnějších konferencí: „The Prague Agenda 2015“,
„7. Mezinárodní sympozium ‚Česká zahraniční politika‘“, „Vědecká kavárna
Uprchlictví a migrace“, „Russo-Ukrainian Crisis and the Consequences for the
EU“, „Germany and the V4 Countries: Cooperation in the Security and Defence
Area“, „pětiminutovky“ (krátká populárně-naučná videa) či rozhovory se zahranič-
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ními hosty (profesor Soli Özel, Claudia Aradau, Erzsébet N. Rózsa). Ke konci ro-
ku 2015 kanál Youtube zaznamenal již 44 358 zhlédnutí (nárůst téměř o 17 000
oproti roku 2014) a 229 odběratelů, čímž se ve svém oboru ÚMV řadí k nejsledo-
vanějším institucím. S přeměnou časopisu Perspectives na New Perspectives vzni-
kl v roce 2015 účet na Facebooku CEENewPerspectives a na Twittru CEENewP.
Profily jsou využívány k udržování povědomí o časopisu prostřednictvím upozor-
ňování na společenské a politické otázky střední a východní Evropy a sdílením aka-
demického obsahu blízkého duchu a zaměření časopisu. Facebookový profil New
Perspectives má přes 550 sledujících, přičemž průměrný počet zobrazení jednotli-
vých příspěvků se pohybuje kolem 200–300. Výjimečně úspěšné příspěvky, např.
informace o publikování prvního čísla NP, nicméně dosáhly přes 1500 zhlédnutí.
Twitterový kanál sleduje přes 578 aktivních uživatelů.

V březnu 2015 byl zřízen blog časopisu s názvem CEE New Perspectives na
adrese http://ceenewperspectives.iir.cz/. Ten se stal prostorem pro upozorňování na
různé aktivity spojené s časopisem, ale také místem, kde jsou publikovány kratší
články, rozhovory, reportáže a videa, vážící se k tématům relevantním pro New Per-
spectives. Návštěvnost blogu se pohybuje mezi 40–50 přístupy denně. Texty do blo-
gu přispěli i někteří uznávaní zahraniční výzkumníci, např. Derek Sayer nebo Johan
van der Walt.

On-line časopis Mezinárodní politika
V roce 2015 došlo u online časopisu Mezinárodní politika k mnoha změnám. Pro-
běhla výměna na postu šéfredaktora a Petra Zenknera nahradil od května 2015 Jan
Nevyhoštěný.

V průběhu letních prázdnin došlo k postupné tranzici dosavadní měsíční perio-
dicity monotematických čísel časopisu směrem k modelu online časopisů členě-
ných podle rubrik. To umožnilo reagovat lépe na aktuální témata. Mezinárodní po-
litika tak v současnosti přináší aktuální, ale přesto dostatečně odborně fundované
texty, které dělí do nově vzniknuvších rubrik Analýzy, Komentáře a Rozhovory.
Přestože je kladen důraz na zpracování momentálně důležitých zpravodajských
událostí, redakce má za úkol podchytit tematiku komplexně a nabídnout k ní něko-
lik různých textů a formátů, které posléze začlení a svým způsobem zastřeší do
útvaru Téma. Ten je zařazen ve stejnojmenné samostatné rubrice a formou editoria-
lu nabízí rozcestník k publikovaným textům. Představuje tak kontinuitu právě s pů-
vodním modelem monotematických čísel, zděděným z tištěného časopisu.

Důležitým aspektem časopisu Mezinárodní politika je jeho provázanost s aktivi-
tami ÚMV. I proto byla nově vytvořena rubrika Hosté ÚMV, která publikuje videa
a reporty ze seminářů nebo rozhovory s odborníky, kteří se zúčastnili našich konfe-
rencí, přednášek a dalších akcí.

Nový systém rubrik zahrnuje též kolonku Videa, podtrhující význam vizuálního
zachycení přednášek, ale i komentářů specialistů ÚMV k aktuálním událostem. Dá-
le jsme zachovali rubriku Volná tribuna, poskytující prostor začínajícím autorům,
a výběr uzavírá Archiv, kde jsou umístěny všechna předchozí čísla Mezinárodní po-
litiky.
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Témata Mezinárodní politiky odstartovala květnovým vydáním věnovaným Afri-
ce, na to navázalo obsáhlé téma o komplikované situaci po tureckých volbách. Zá-
roveň jsme publikovali studii exkluzivně poskytnutou Mezinárodní politice turec-
kým prestižním magazínem Turkish Review. V rámci speciálního letního čísla jsme
požádali zahraniční stážisty o zpracování svého pohledu na Česko a jeho zahranič-
ní politiku, což se setkalo se značným čtenářským ohlasem. Od září mohla MP již
naplno využít nového grafického členění, přinesli jsme Témata věnující se situaci
v Íránu a zejména pak migrační krizi v Evropě.

Počet zobrazení stránek Mezinárodní politiky unikátními uživateli za rok 2015
byl celkem 32 459, což představuje oproti roku 2014 nárůst o 31,4 %. Čtenářsky nej-
úspěšnější článkem byl rozhovor s ředitelem Ústavu mezinárodních vztahů, Petrem
Kratochvílem, o české pozici v rámci migrační krize. Následují texty o ideologii ra-
dikálního islámu, britských volbách a rozhovor s Markem Čejkou o situaci v Íránu.

Přehled nejčtenějších článků MP v roce 2015:
1) Česko v migrační krizi ukazuje, jak se politika dělat nemá – 3560 čtenářů
2) Islám a radikální islám: jak chápat ideologii Al-kaidy – 3295 čtenářů
3) Britské volby 2015: Bude se opakovat hung parliament? – 2959 čtenářů
4) ÍRÁN 2015: Koketně spuštěné šátky, hipsteři a uvolnění – 2295 čtenářů
5) Postavení Alžběty II. v současném britském politickém systému – 2072 čtenářů
Součástí změn v prezentaci Mezinárodní politiky bylo i obnovení facebookové-

ho profilu časopisu. Primárně jsou výstupy sice nadále publikovány prostřednictvím
hlavního profilu ÚMV, samostatný facebookový výstup Mezinárodní politiky však
podporuje silný význam značky a využívá atrakčního potenciálu možnosti přihlásit
se k Mezinárodní politice. Tento krok je velmi významný i pro získávání nových
čtenářů prostřednictvím sociálních sítí. Viralita některých textů totiž představuje
podstatný zdroj nových návštěvníků stránek ÚMV. Největší organický dosah mezi
uživateli Facebooku měl rozhovor s Markem Čejkou: ÍRÁN 2015: Koketně spuště-
né šátky, hipsteři a uvolnění (18. 10. 2015) – 8900 čtenářů, následovaný rozhovo-
rem s Janem Eichlerem: Zločinný pařížský útok nás nesmí změnit (14. 11. 2015) –
1400 čtenářů a interview s ředitelem Ústavu mezinárodních vztahů Petrem Krato-
chvílem: Česko v migrační krizi ukazuje, jak se politika dělat nemá (7. 10. 2015) –
800 čtenářů. Počet těch, kterým se FB stránka Mezinárodní politiky líbí a jsou tedy
jejími odběrateli, se za druhé pololetí roku 2015 podařilo zvýšit o 50 %: z 520 na
776, a to bez využití jakýchkoliv placených možností.

Akce pořádané či spolupořádané Ústavem mezinárodních vztahů

Česká zahraniční politika

24. 4. 2015 – Koncepce české zahraniční politiky
Další z pravidelných expertních setkání zástupců politických stran se zástupci

Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ústavu mezinárodních vztahů o nové koncep-
ci české zahraniční politiky.
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Garantující výzkumný pracovník: Michal Kořan.
Počet účastníků: 15.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

23.–24. 9. 2015 – 7. Mezinárodní sympozium „Česká zahraniční politika“
Již sedmý ročník jedné z největších českých konferencí věnujících se české za-

hraniční politice se zaměřil na téma Budoucnost světového řádu: Výzvy pro malé
demokratické země. Jako tradičně na konferenci vystoupila řada významných mezi-
národních řečníků, jakými byli např. bývalý velvyslanec Karel Kovanda, známá
ázerbajdžánská novinářka působící v Turecku Arzu Geybullayeva, profesor Soli
Özel, který kromě výuky mezinárodních vztahů píše sloupky pro deník Habetürk a
ve svých vystoupeních podává velmi kritický nezápadní pohled, či Sergey Utin
z ruské Akademie věd. Prostřednictvím videozáznamu přispěl do diskuse i světově
uznávaný profesor Walter Russel Mead a opomenuti by neměli být i význační řeč-
níci z řad české akademické a politické sféry.

Garantující výzkumný pracovník: Michal Kořan.
Spolupracující instituce: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Heinrich-Böll-

Stiftung Prague, Asociace pro mezinárodní otázky, Mezinárodní visegrádský fond.
Počet účastníků: 274.
Místo konání: Velký sál a Hudební salonek Černínského paláce (MZV ČR).

Evropská unie a regionální spolupráce

26. 1. 2015 – Institucionální a právní aspekty evropské integrace
Prezentace monotematického čísla časopisu Mezinárodní vztahy 4/2014. Na

konferenci bylo představeno pět ze šesti článků monotematického čísla MV. Vystu-
pující se věnovali dopadu krize na způsob vládnutí v Evropské unii, vymáhání pra-
videl napříč evropskými politikami a pronikání ochrany lidských práv do agendy.
Zaměřili se i na dílčí otázky fungování Evropského parlamentu (podmínky použití
jmenovitého hlasování) a vnímání „nových“ členských států. Kromě článků publi-
kovaných v monotematickém čísle byla prezentována studie na téma složení evrop-
ských výborů Parlamentu ČR.

Garantující výzkumný pracovník: Vít Beneš.
Počet účastníků: 41.
Místo konání: Zrcadlový sál Černínského paláce (MZV ČR).

27. 1. 2015 – Prognóza vývoje EU a eurozóny
Vít Beneš svou přednášku rozčlenil do šesti bodů, které se aktuálně dotýkají

EU. Diskutovalo se o těchto tématech: Integrace v EU, nebezpečí odchodu Velké
Británie z Evropské unie, vítězství radikální levice v Řecku, společná zahraniční
a bezpečnostní politika v souvislosti s konfliktem na Ukrajině, demokratický de-
ficit v EU a členských státech a nový předseda Evropské komise Jean-Claude
Juncker.

Garantující výzkumný pracovník: Vít Beneš.



28

Spolupracující instituce: Rada pro mezinárodní otázky, Zastoupení Evropské ko-
mise, Česká rozvojová agentura, Clements.cz.

Počet účastníků: 30.
Místo konání: Zastoupení Evropské komise – Evropský dům (Praha).

11. 6. 2015 – Russo-Ukrainian Crisis and the Consequences for the EU
Další ze série konferencí pořádaných ve spolupráci s CERI–Sciences Po, Paris,

a CEFRES. Konference, která se odehrávala v Praze, se pokoušela uchopit téma
ukrajinské krize jiným způsobem a nabídnout nový pohled na některé otázky. První
panel měl za cíl diskutovat o důsledcích, které má východoevropská krize pro Ev-
ropskou unii a její politiku sousedství. Ústředním tématem druhého panelu byly do-
mácí determinanty ukrajinsko-ruského konfliktu uvnitř Evropské unie. Třetí panel se
zabýval ekonomickou a politickou budoucností Ruska. Mezi předními odborníky,
kteří na konferenci vystoupili, byli např. profesor Christian Lequesne, CERI-Scien-
ces Po v Paříži, Jacques Rupnik, Senior Research Fellow, CERI-Sciences Po, Paříž,
nebo Jacek Kucharczyk, President of the Executive Board, Institute of Public Affairs
(IPA) ve Varšavě, či Marie Mendras, opět z pařížské CERI-Sciences Po.

Garantující výzkumný pracovník: Petr Kratochvíl.
Spolupracující instituce: CERI–Sciences Po, Paris; CEFRES.
Počet účastníků: 90.
Místo konání: Zrcadlový sál Černínského paláce (MZV ČR).

23. 6. 2015 – Future Trajectories of Europe’s Eastern Policy: Chances and
Challenges

Expertní konference pořádaná ve spolupráci s Friedrich-Ebert-Stiftung Prague dis-
kutovala o budoucí bezpečnostní situaci v Evropě ve světle událostí na Krymu a na
Ukrajině. Jak bude za několik let vypadat tvář dříve stabilní Evropy, je palčivou otáz-
kou současnosti. Možné varianty odpovědí nabízí report Evropa a Východ v roce 2030,
který je výsledkem dlouhodobé práce předních evropských expertů na mezinárodní po-
litiku. Tento report byl představen předními odborníky a další známí experti s nimi pak
na dané téma diskutovali. Mezi vystupujícími byli např.: Reinhard Krumm, Director of
the Department for Central and Eastern Europe, Friedrich-Ebert-Stiftung Berlin, ředi-
tel ÚMV Petr Kratochvíl, Ireneusz Bil, Director of the Aleksander Kwaśniewski Foun-
dation Amicus Europe, Beate Martin, Friedrich-Ebert-Stiftung Berlin, Maryna Vorot-
nyuk, Researcher at the National Institute of Strategic Studies, Odessa, a další.

Garantující výzkumný pracovník: Vladimír Handl.
Spolupracující instituce: Friedrich-Ebert-Stiftung Prague.
Počet účastníků: 45.
Místo konání: Toskánský palác (MZV ČR).

26. 6. 2015 – Evropská bezpečnostní strategie
Další ze série uzavřených politických setkání se zástupci Ministerstva zahranič-

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

1. 7. 2015 – The Current Challenges for the European Union: A Portuguese
Perspective

Expertní kulatý stůl s portugalským státním tajemníkem pro evropské záležitos-
ti, panem Bruno Maçãesem.

Garantující výzkumný pracovník: Petr Kratochvíl.
Spolupracující instituce: Velvyslanectví Portugalské republiky.
Počet účastníků: 25.
Místo konání: Orientální salonek Černínského paláce (MZV ČR).

21. 7. 2015 – Státní bankrot Řecka nepovede k jeho odchodu z eurozóny
Vít Beneš představil policy paper, ve kterém se zabývá možnými následky řec-

kého bankrotu a ptá se, proč ztotožňujeme řecký bankrot s odchodem Řecka z eu-
rozóny.

Garantující výzkumný pracovník: Vít Beneš.
Počet účastníků: 27.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

6. 11. 2015 – Evropská hospodářská a měnová unie
Další ze série uzavřených politických setkání se zástupci Ministerstva zahranič-

ních věcí ČR.
Garantující výzkumný pracovník: Michal Kořan.
Počet účastníků: 5.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

12.–13. 11. 2015 – Prague European Summit
Ústav mezinárodních vztahů ve spolupráci s think-tanky Evropské hodnoty a In-

stitut pro evropskou politiku EUROPEUM, Ministerstvem zahraničních věcí ČR
a Zastoupením Evropské komise v ČR uspořádal pilotní ročník Pražského evrop-
ského summitu s názvem „European Union Institutions Fit for External Challen-
ges“. „Prague European Summit“ je novou platformou k pravidelné strategické de-
batě na nejvyšší úrovni o směřování Evropské unie. Tento rok se summit zabýval
hledáním rovnováhy mezi unijními institucemi i řadou vnějších výzev – migrační
krizí, situací na Ukrajině a bojem proti tzv. Islámskému státu. Tématem bylo i roz-
šiřování Evropské unie o země západního Balkánu.

V panelové diskusi vystoupili ministři zahraničních věcí Visegrádské skupiny,
kteří hovořili např. o roli V4 jako konstruktivním partnerovi EU. Druhý den pro-
mluvil hlavní host summitu Frans Timmermans, první místopředseda Evropské ko-
mise, a celý summit proběhl za účasti významných hostů. Mezi více než 300 úča-
stníky byla např. bývalá lotyšská prezidentka Vaira Vike-Freiberga či velvyslanky-
ně EU v Namibii Jana Hybášková.

Garantující výzkumný pracovník: Petr Kratochvíl.
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Spolupracující instituce: Evropské hodnoty, Institut pro evropskou politiku EU-
ROPEUM, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Zastoupení Evropské komise v ČR.

Počet účastníků: 330.
Místo konání: Lobkowiczký palác, Jiřská 3, Praha 1.

27. 11. 2015 – Development Cooperation of the „New“ EU Member States
Prezentace publikace týkající se rozvojové spolupráce Development Cooperati-

on of the „New“ EU Member States: Beyond Europeanization, publikované nedáv-
no v nakladatelství Palgrave Macmillan za účasti editorů a autorů Ondřeje Horké-
ho-Hlucháně, vedoucího Výzkumného oddělení ÚMV, a Simona Lightfoota z Uni-
verzity v Leedsu.

Garantující výzkumný pracovník: Ondřej Horký-Hlucháň.
Spolupracující instituce: FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci.
Počet účastníků: 18.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

2. 12. 2015 – The Eastern Partnership: Two Years after Vilnius and a Year af-
ter Riga – Quo Vadis?

Kam se ubírá Východní partnerství? Na to se pokoušeli odpovědět v přednášce
s diskusí moderované ředitelem ÚMV Petrem Kratochvílem Laurynas Kasčiūnas,
Acting Director of the Eastern European Studies Center z Vilniusu, naše externí
spolupracovnice působící zároveň na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy
Lucia Najšlová a Žygimantas Pavilionis, Ambassador-at-Large for Europe’s East
(European Neighborhood) z litevského ministerstva zahraničních věcí.

Garantující výzkumný pracovník: Petr Kratochvíl.
Spolupracující instituce: Velvyslanectví Litevské republiky.
Počet účastníků: 26.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

Bezpečnostní problematika

6. 1. 2015 – Jak dál v jaderném nešíření a odzbrojování
Autor stejnojmenné knihy, Miroslav Tůma, za účasti řady hostů představil a po-

křtil již čtvrtou publikaci věnující se jadernému odzbrojení a nešíření.
Garantující výzkumný pracovník: Miroslav Tůma.
Počet účastníků: 18.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

13. 1. 2015 – Odehrává se na Ukrajině občanská válka?
Prezentace policy paperu Víta Beneše na zajímavé téma: čím válka na Ukrajině

není. Bývá totiž přirovnávána k minulým horkým, studeným i zamrzlým konflik-
tům. Prezident Miloš Zeman označil ukrajinskou válku za pouhou „chřipku“, o tý-
den později ukrajinský konflikt přirovnal k španělské občanské válce. Bohužel, do-
posud používané analogie se míjejí s realitou ukrajinské války. Má tedy válka na
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Ukrajině historickou analogii? Jako diskutant vystoupil Hynek Kmoníček, ředitel
zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky.

Garantující výzkumný pracovník: Vít Beneš.
Počet účastníků: 45.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

16. 2. 2015 – What Made the OPCW Successful?
Přednáška Ahmeta Üzümcü, generálního ředitele Organizace pro zákaz chemic-

kých zbraní (OPCW), uspořádaná MZV ČR ve spolupráci s Centrem evropské bez-
pečnosti ÚMV. Üzümcü se jak ve své přednášce, tak v následné diskusi věnoval
především otázce Sýrie, kde organizace zaznamenala značné úspěchy v zákazu a li-
kvidaci chemických zbraní. Generální ředitel s poděkováním zmínil i roli České re-
publiky v činnosti OPCW, především ve výcviku jejích expertů.

Garantující výzkumný pracovník: Michal Šimečka.
Spolupracující instituce: Ministerstvo zahraničních věcí ČR.
Počet účastníků: 51.
Místo konání: Zrcadlový sál Černínského paláce (MZV ČR).

18. 2. 2015 – Europe, Israel and the Challenge of Radical Islam
Přednáška Dr. Dana Schueftana, ředitele National Security Studies Center at the

University of Haifa, byla uspořádána ve spolupráci s izraelskou ambasádou. Po
úvodních slovech jeho excelence izraelského velvyslance Garyho Korena se Dr.
Schueftan zaměřil na původ radikalismu v arabských společnostech a jeho součas-
nou podobu – radikalismus islámský. Zmínil důležitost vnímání kulturních deter-
minant při analyzování arabských společností. Dr. Schueftan rovněž nastínil, co
hlavně činí Evropu zranitelnou vůči této nové hrozbě.

Garantující výzkumný pracovník: Petr Kratochvíl.
Spolupracující instituce: Velvyslanectví Státu Izrael v Praze.
Počet účastníků: 35.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

25. 2. 2015 – V4 Prevention Workshop
Jeden ze série workshopů konajících se na území států Visegrádu, podpořený

z prostředků Mezinárodního visegrádského fondu, na téma „jak zabránit masovým
krutostem“. Workshopu se zúčastnili jak zástupci státní sféry, tak pracovníci ne-
vládních organizací.

Garantující výzkumný pracovník: Veronika Bílková.
Spolupracující instituce: Budapest Centre, Transitions (TOL).
Počet účastníků: 20.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

5. 3. 2015 – Válka a mír ve 20. století
Prezentace dvou monografií Jana Eichlera věnovaných problematice války a mí-

ru ve 20. století. Představeny byly publikace Od Sarajeva po Hirošimu. Válka a mír
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v první polovině 20. století a Od Hirošimy po Bělehrad. Válka a mír v druhé polo-
vině 20. století. Na prezentaci navázala diskuse s hosty autora publikací: PhDr. Bo-
huslavem Literou, CSc., z Institutu mezinárodních studií, FSV UK, Doc. PhDr.
Markem Loužkem, Ph.D., z Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické,
a Prof. Zdeňkem Veselým z Fakulty mezinárodních vztahů tamtéž.

Garantující výzkumný pracovník: Jan Eichler.
Počet účastníků: 29.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

17. 3. 2015 – Kulatý stůl k problematice revize Evropské bezpečnostní strategie
Uzavřený expertní seminář pořádaný ve spolupráci s Ministerstvem zahranič-

ních věcí ČR a Ministerstvem obrany ČR.
Garantující výzkumný pracovník: Michal Šimečka.
Spolupracující instituce: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Ministerstvo obra-

ny ČR.
Počet účastníků: 40.
Místo konání: Hudební salonek Černínského paláce (MZV ČR).

26. 3. 2015 – Diskuse s Rickem Fawnem
Profesor Rick Fawn z Univerzity St Andrews je specialista na mezinárodní bez-

pečnost, se zaměřením na bývalý komunistický prostor. Profesor Fawn se sešel se
zástupci ÚMV a dalšími odborníky, aby diskutovali o současných bezpečnostních
otázkách.

Garantující výzkumný pracovník: Vladimír Handl.
Počet účastníků: 12.
Místo konání: malá zasedací místnost ÚMV.

22. 4. 2015 – New Security Strategies of Poland and the Czech Republic
Uzavřený seminář na téma nové bezpečnostní strategie Polska a České republi-

ky. Polskou bezpečnostní strategii představil Zbigniew Włosowicz, zástupce ve-
doucího polského Národního bezpečnostního úřadu, a českou bezpečnostní strate-
gii Tomáš Szunyog, ředitel Odboru bezpečnostní politiky Ministerstva zahraničních
věcí ČR. Hosty přivítala velvyslankyně Polské republiky, její excelence Grażyna
Bernatowicz.

Garantující výzkumný pracovník: Michal Kořan.
Spolupracující instituce: Velvyslanectví Polské republiky v Praze.
Počet účastníků: 37.
Místo konání: Velvyslanectví Polské republiky v Praze, Valdštejnská 8, Praha 1.

6. 5. 2015 – A Secure Europe in a Better World?
Centrum evropské bezpečnosti ÚMV zorganizovalo veřejnou diskusi o bu-

doucnosti bezpečnosti v Evropě. Debatu s předními odborníky J. Peter Burgessem
z Peace Research Institute Oslo (PRIO) a Ivanem Krastevem z Centre for Liberal
Strategies, Sofia, moderoval Petr Kratochvíl. Po akci následovala číše vína, během
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níž bylo veřejnosti oficiálně představeno Centrum a jeho dosavadní i plánované
aktivity.

Garantující výzkumný pracovník: Benjamin Tallis.
Počet účastníků: 32.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

20. 5. 2015 – Iranian Foreign Policy and the Nuclear Deal
Přednáška hostující visegrádské výzkumnice Erzsébet N. Rózsy. Erszébet N.

Rózsa je vedoucí Katedry mezinárodních vztahů a diplomacie na Fakultě meziná-
rodních a evropských studií na maďarské National University of Public Service a
působí jako seniorní výzkumnice na Institute for Foreign Affairs and Trade v Ma-
ďarsku. V přednášce se věnovala tématu svého dlouhodobého výzkumu – Íránu a je-
ho diskutovanému jadernému programu.

Garantující výzkumný pracovník: Ondřej Horký-Hlucháň.
Počet účastníků: 29.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

21. 5. 2015 – Turkish Foreign Policy toward the Middle East
Přednáška tureckého asistujícího profesora při Istanbul Şehir University İsmaila

Yaylacıho uvedená velvyslancem Turecké republiky jeho excelencí Ahmetem Ne-
catim Bigalım se zaměřila na tureckou blízkovýchodní politiku v posledních 13 le-
tech. Jde o dobu, kdy zahraniční politiku zcela určovala strana AKP, známá přede-
vším díky dřívějšímu premiérovi a dnešnímu prezidentovi Turecka R. T. Erdoğano-
vi. Výklad i následná živá diskuse se dotkly širokého spektra témat od vztahů s Iz-
raelem, přes válku v Sýrii po např. arménskou genocidu.

Garantující výzkumný pracovník: Vít Beneš.
Spolupracující instituce: Velvyslanectví Turecké republiky v Praze.
Počet účastníků: 32.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

27. 5. 2015 – Assembling Credibility: (In)Security, Critical Knowledge and the
Politics of Method

Uzavřený seminář s Dr. Claudií Aradau, která působí jako Acting Editor v před-
ním bezpečnostním periodiku Security Dialogue.

Garantující výzkumný pracovník: Benjamin Tallis.
Počet účastníků: 24.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

28. 5. 2015 – Partnership between the Public and the Private Sector in Con-
fronting Online Extremism and Hidden Propaganda

Uzavřený seminář s expertkou Monikou Bickert, vedoucí Global Policy Mana-
gement pro Facebook. Tématem semináře bylo jak bojovat proti extremismu na sí-
tích. Akce byla zajištěna ve spolupráci s Prague Security Studies Institute.

Garantující výzkumný pracovník: Michal Kořan.



34

Spolupracující instituce: Prague Security Studies Institute.
Počet účastníků: 12.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

17. 9. 2015 – Central European Security: The Problem of Reassurance
Bezpečnostní atmosféra ve střední a východní Evropě se změnila. Mohou se stá-

ty tohoto regionu spoléhat na záruky, které jim poskytuje jejich členství v NATO?
A jak zvrátit rostoucí pocit nejistoty? I těmto otázkám se věnoval kulatý stůl s Mi-
chalem Kořanem z ÚMV, Jiřím Schneiderem z PSSI a Janem Růžičkou, přednáše-
jícím z Aberystwythské univerzity, který na ÚMV v této době působil jako hostují-
cí výzkumník v programu Think Visegrad Mezinárodního visegrádského fondu.

Garantující výzkumný pracovník: Michal Kořan.
Spolupracující instituce: Mezinárodní visegrádský fond.
Počet účastníků: 16.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

14. 10. 2015 – Nuclear Deterrence: Enduring Concepts and Current Debates
Mezinárodní akademická konference, která je již pravidelně součástí tzv. Praž-

ské agendy. Akademické konference se zúčastnili přední světoví experti jako Pa-
trick Morgan, emeritní profesor z University of California, Harrald Müller, výkon-
ný ředitel Peace Research Institute Frankfurt, nebo Ward Wilson, ředitel projektu
Rethinking Nuclear Weapons, British American Security Information Council.

Garantující výzkumný pracovník: Benjamin Tallis.
Spolupracující instituce: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Institut politologic-

kých studií Univerzity Karlovy, Metropolitní univerzita Praha.
Počet účastníků: 136.
Místo konání: Velký sál Černínského paláce (MZV ČR).

14. 10. 2015 – Humanitarian Initiative and Nuclear Weapons
Uzavřený mezinárodní workshop s odborníky na jadernou problematiku. Vede-

ní workshopu se ujal Jan Růžička, přednášející z Aberystwythské univerzity.
Garantující výzkumný pracovník: Benjamin Tallis.
Spolupracující instituce: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Institut politologic-

kých studií Univerzity Karlovy, Metropolitní univerzita Praha.
Počet účastníků: 32.
Místo konání: Zrcadlový sál Černínského paláce (MZV ČR).

14. 10. 2015 – The Man Who Saved the World
Česká premiéra filmu Muž, který zachránil svět se uskutečnila v kině Lucerna a

byla součástí doprovodného programu konference „The Prague Agenda“ a Meziná-
rodního sjezdu Parlamentní sítě za nešíření a odstranění jaderných zbraní (PNND)
v Praze.

Film zachycuje osud ruského plukovníka Stanislava Petrova, který se před dva-
atřiceti lety rozhodl nespustit odvetný útok, když se zdálo, že se blíží americké ja-
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derné rakety. Tomuto rozhodnutí dnes miliony lidí vděčí za své přežití. Po promítá-
ní filmu následovala diskuse s režisérem filmu Peterem Anthonym.

Garantující výzkumný pracovník: Benjamin Tallis.
Spolupracující instituce: Friedrich-Ebert-Stiftung Prague, Parlamentní síť za ne-

šíření a odstranění jaderných zbraní (PNND), PragueVision.
Počet účastníků: 228.
Místo konání: Kino Lucerna.

15.–16. 10. 2015 – The Prague Agenda 2015: Political and Parliamentary Con-
ference

Již pátý ročník mezinárodní konference věnující se jadernému nešíření a od-
zbrojování proběhl ve spolupráci s Parlamentní sítí za nešíření a odstranění jader-
ných zbraní (PNND). I díky tomuto spojení se na konferenci sjeli odborníci z celé-
ho světa, aby zhodnotili proběhlou Hodnotící konferenci Smlouvy o nešíření jader-
ných zbraní a diskutovali na téma nově vznikajících jaderných mocností nebo jak
eliminovat rizika jaderných zbraní. Z nejznámějších jmen konference zmiňme na-
př. Adama M. Scheinmana, vyslance Spojených států pro nešíření zbraní hromad-
ného ničení, či Kima Won-soo, vysokého představitele OSN pro otázky odzbrojo-
vání.

Garantující výzkumný pracovník: Benjanim Tallis.
Spolupracující instituce: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Institut politologic-

kých studií Univerzity Karlovy, Metropolitní univerzita Praha, Parlamentní síť za
nešíření a odstranění jaderných zbraní (PNND).

Počet účastníků: 114.
Místo konání: Velký sál Černínského paláce (MZV ČR).

16. 10. 2015 – New Perspectives on European Security: Seminar Series
Dva z expertů, kteří vystoupili na konferenci Pražská agenda, Juha A. Vuori,

profesor na Helsinské univerzitě, a Rens van Munster, výzkumný pracovník Danish
Institute for International Studies, diskutovali v rámci semináře v ÚMV na další té-
mata: Engaging the Nuclear Condition: Why Critical Scholars Should Engage with
Nuclear Weapons a (Un)seeing (In)security: Visuality & Methodology in Critical
Security Studies.

Garantující výzkumný pracovník: Benjamin Tallis.
Počet účastníků: 31.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

21. 10. 2015 – Vědecká kavárna Uprchlictví a migrace
Již po třetí se ÚMV otevřel pro širokou veřejnost a zájemci měli možnost pro-

hlédnout si naši knihovnu a položit otázky našim pracovníkům a pracovnicím. Kro-
mě toho po celé odpoledne probíhala Vědecká kavárna Uprchlictví a migrace – te-
dy série krátkých přednášek týmu ÚMV na různá témata spojená s migrací a uprch-
líky. O názorech našich pracovníků a pracovnic pak mohli účastníci diskutovat nad
šálkem fair trade kávy.
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Garantující výzkumný pracovník: Ondřej Horký-Hlucháň.
Počet účastníků: 60.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

26. 10. 2015 – More Union in European Defence
Představení zprávy „More Union in European Defence. Report of a CEPS Task

Force“ za přítomnosti pana Hanse-Petera Bartelse, zmocněnce Spolkového sněmu
pro armádu, a dalších význačných osobností, jakými byli např. Uwe Optenhögel
z Friedrich-Ebert-Stiftung, Steven Blockmans z bruselského Střediska pro výzkum
evropské politiky či Anne Seyfferth, rovněž z Friedrich-Ebert-Stiftung.

Garantující výzkumný pracovník: Michal Šimečka.
Spolupracující instituce: Friedrich-Ebert-Stiftung Prague.
Počet účastníků: 54.
Místo konání: Zrcadlový sál Černínského paláce (MZV ČR).

26. 10. 2015 – Polish and Czech Security Policy: (No)Discrepancies
Expertní seminář „Polish and Czech Security Policy: (No)Discrepancies“ uspo-

řádaný ve spolupráci s Centre for International Relations a za podpory Ministerstva
zahraničních věcí Polské republiky představil zprávu ze stejnojmenného projektu za
účasti členů obou participujících výzkumných institucí a řady diskutujících z aka-
demické, politické i novinářské sféry.

Garantující výzkumný pracovník: Michal Šimečka.
Spolupracující instituce: Centre for International Relations, Ministerstvo zahra-

ničních věcí Polské republiky.
Počet účastníků: 15.
Místo konání: Hudební salonek Černínského paláce (MZV ČR).

27. 10. 2015 – Germany and the V4 Countries: Cooperation in the Security and
Defence Area

Jako již tradičně uspořádal ÚMV konferenci na téma Německa ve spolupráci
s Konrad-Adenauer-Stiftung. Letošní konference se z pochopitelných důvodů za-
měřila na téma bezpečnosti. Konkrétně se diskutovalo o politickém dialogu Ně-
mecka a zemí V4, partnerství zemí V4 a Německa v evropské obraně a také o V4-
německé spolupráci ve vývoji a výzkumu v oblasti obrany a produkce zbraní. Pro-
gram zahájili ředitelé Konrad-Adenauer-Stiftung v České republice a na Slovensku,
Werner Böhler, a ÚMV, Petr Kratochvíl. Do debaty přispěli např. Henning Riecke,
Head of the Transatlantic Relations Program, German Council on Foreign Relati-
ons (DGAP), Berlin, Eugeniusz Smolar, Expert, Centre for International Relations,
Varšava, a v posledním panelu pak vystoupil i ministr obrany Martin Stropnický.

Garantující výzkumný pracovník: Michal Šimečka.
Spolupracující instituce: Konrad-Adenauer-Stiftung, Evropské hodnoty.
Počet účastníků: 74.
Místo konání: Zrcadlový sál Černínského paláce (MZV ČR).
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4. 11. 2015 – Formidable Challenges of Terrorism for the International Com-
munity and the Way Forward

Přednáška pákistánského velvyslance J.E. Tajammula Altafa na více než aktuál-
ní téma: jakou hrozbu mezinárodní společnosti představuje terorismus a jak se
s ním vypořádat. Záštitu poskytl a přednášku moderoval Petr Kratochvíl.

Garantující výzkumný pracovník: Petr Kratochvíl.
Spolupracující instituce: Velvyslanectví Pákistánské islámské republiky.
Počet účastníků: 23.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

Ostatní

29. 1. 2015 – Russia and the World, 2015: IMEMO Forecast
Centrum evropské bezpečnosti ÚMV uspořádalo prezentaci s Borisem Frumki-

nem a Irinou Kobrinskayou z ruského Institutu světové ekonomiky a mezinárodních
vztahů, kteří prezentovali roční prognózu „Rusko a svět“ pro rok 2015. Poskytli tak
jedinečnou příležitost získat vhled do myšlení zavedeného ruského institutu a mož-
nost diskutovat jak o tématech významných pro evropskou bezpečnost, tak o mezi-
národních otázkách.

Garantující výzkumný pracovník: Benjamin Tallis.
Počet účastníků: 31.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

20. 2. 2015 – Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)
První uzavřené expertní setkání v roce 2015 se konalo na téma Transatlantické

dohody o obchodu a investicích vyjednávané mezi USA a EU (TTIP). Setkání se
zúčastnili jak zástupci politických stran (TOP 09 a hnutí Úsvit), tak zástupci rezor-
tů. Mezi hlavní projednaná témata patřily dopady této smlouvy na ČR a perspekti-
vy její komunikace české veřejnosti.

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

12. 3. 2015 – Čína znovu objevuje bývalou východní Evropu
Prezentace stejnojmenného policy paperu, jehož editorem je Rudolf Fürst. Na

akci vystoupil i Filip Tesař, který se podílel na vypracování analýzy. Projekt, v rám-
ci kterého policy paper vznikl, byl podpořen z grantu TA ČR Omega 2 (č.
TD020375).

Garantující výzkumný pracovník: Rudolf Fürst.
Počet účastníků: 21.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.
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23. 3. 2015 – Diskuse se studenty z London School of Economics and Political
Science

Pracovníci ÚMV se setkali se studenty mezinárodních vztahů a diskutovali s ni-
mi o aktivitách ÚMV.

Garantující výzkumný pracovník: Vít Beneš, Benjamin Tallis.
Počet účastníků: 8.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

9. 4. 2015 – Albania and the Western Balkans in a Challenging Geopolitical
Context

Veřejná přednáška s diskusí s albánským ministrem zahraničních věcí panem
Ditmirem Bushatim.

Garantující výzkumný pracovník: Ondřej Horký-Hlucháň.
Spolupracující instituce: Velvyslanectví Albánské republiky v Praze.
Počet účastníků: 59.
Místo konání: Zrcadlový sál Černínského paláce (MZV ČR).

28. 5. 2015 – The Masterclass with Dr. Claudia Aradau on Publishing in Top
Academic Journals

Uzavřený seminář s Dr. Claudií Aradau, která působí jako Acting Editor v před-
ním bezpečnostním periodiku Security Dialogue.

Garantující výzkumný pracovník: Benjamin Tallis.
Počet účastníků: 15.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

22. 6. 2015 – TTIP: Přehnané předpovědi a nejisté dopady v době krize?
První ze série seminářů na témata z oblasti mezinárodní politické ekonomie.

Hlavním přednášejícím byl Martin Myant, který pracuje v Evropském odborovém
institutu v Bruselu a je autorem řady tematických publikací, a je rovněž členem Re-
dakční rady časopisu New Perspectives ÚMV. Akci moderoval Tomáš Profant.

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

23. 6. 2015 – Porovnání různých postkomunistických ekonomických transfor-
mací po roce 1989

Uzavřený seminář, jehož hosty byli Martin Myant a Jan Drahokoupil z Evrop-
ského odborového institutu v Bruselu a Martin Fassmann z Českomoravské konfe-
derace odborových svazů.

Garantující výzkumný pracovník: Tomáš Profant.
Počet účastníků: 6.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.
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4. 8. 2015 – LGBT in Foreign Policy and Practice
Přestože se LGBT práva šíří i do oblastí globálního Jihu, je tato agenda nadále

definována západními aktivisty a neziskovými organizacemi a západním způsobem
myšlení. Panelová diskuse uspořádaná ve spolupráci s Prague Pride a MZV ČR si
proto kladla otázku, co na současném stavu mohou změnit diplomaté, především
pak ti západní.

Garantující výzkumný pracovník: Petr Kratochvíl.
Spolupracující instituce: Prague Pride, Ministerstvo zahraničních věcí ČR.
Počet účastníků: 57.
Místo konání: Zrcadlový sál Černínského paláce (MZV ČR).

7. 9. 2015 – Past and Present-day Lustration: Similarities, Differences, Appli-
cable Standards

Expertní konference „Lustrace v minulosti a nyní: podobnosti, rozdíly, použitel-
né standardy“ spoluorganizovaná Ústavem mezinárodních vztahů. Konferenci po-
řádala Benátská komise a mezi prestižními hosty byli např. bývalá polská premiér-
ka a členka Benátské komise Hana Suchocka, náměstkyně ministra obrany Gruzie
Anna Dolidze či poradce předsedy Parlamentu Ukrajiny Serhij Holovaty. ČR v Be-
nátské komisi zastupují výzkumná pracovnice ÚMV Veronika Bílková a soudkyně
Ústavního soudu Kateřina Šimáčková.

Garantující výzkumný pracovník: Veronika Bílková.
Spolupracující instituce: Benátská komise, Ministerstvo zahraničních věcí ČR.
Počet účastníků: 30.
Místo konání: Zrcadlový sál Černínského paláce (MZV ČR).

29. 10. 2015 – The Rise of Men and Masculinities: Progress for Gender and De-
velopment?
Ačkoli v Česku je téma mužů a maskulinity relativně nové, v posledních několika
letech došlo zejména v zemích globálního Jihu k explozi nevládních rozvojových
organizací a sítí, které se zaměřují na muže a proměnu jejich chování. Do jaké mí-
ry však skutečně přispívají k rovnosti žen a mužů? Debata s Polly Wilding, expert-
kou na gender a Latinskou Ameriku z univerzity v Leedsu, přinesla nové vhledy ne-
jen do rozvojových studií, ale i inspiraci a očekávání možných napětí v českých
genderových studiích a nevládních organizacích.

Garantující výzkumný pracovník: Ondřej Horký-Hlucháň.
Počet účastníků: 10.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

10. 11. 2015 – Polsko po volebním zemětřesení: společnost, čísla, atmosféra
Přednáška PhDr. Petra Janyšky, diplomata, publicisty a nyní ředitele Českého

centra ve Varšavě. Přednášející se pokusil popsat současnou polskou společnost, je-
jí prudký vývoj za posledních deset let, cézuru mezi její liberální a národovecko-
katolickou částí nebo roli církve. Pokusil se vysvětlit, proč parlamentní i nedávné
prezidentské volby přinesly výsledky, které mohou vést k hlubokým změnám.
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Garantující výzkumný pracovník: Petr Kratochvíl.
Počet účastníků: 12.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.

27. 11. 2015 – Představení české zprávy AidWatch 2015
O jaké dosavadní výsledky zahraniční rozvojové spolupráce se může Česko opřít

v souvislosti s naplňováním nových globálních Cílů udržitelného rozvoje? Jaké
možné otázky a podněty přinášejí Cíle udržitelného rozvoje a další aktuální trendy
ve světě pro českou zahraniční rozvojovou spolupráci? I na tyto otázky se zaměřila
diskuse, spojená s představením české zprávy AidWatch 2015, o dosavadních vý-
sledcích české zahraniční rozvojové spolupráce i o podnětech, které pro ni přináše-
jí čerstvě schválené globální Cíle udržitelného rozvoje. Seminář byl umožněn díky
podpoře Evropské unie a Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Garantující výzkumný pracovník: Ondřej Horký-Hlucháň.
Spolupracující instituce: FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci.
Počet účastníků: 25.
Místo konání: velká zasedací místnost ÚMV.
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III. NAKLADATELSTVÍ

Činnost Nakladatelství ÚMV je možno rozdělit do tří základních oblastí. Tou první
bylo zajišťování předtiskové přípravy dvou časopisů, které vydává Ústav meziná-
rodních vztahů, a jejich distribuce, jde o čtvrtletník Mezinárodní vztahy a dvakrát
ročně vydávaný časopis New Perspectives. Interdisciplinary Journal of Central and
East European Politics and International Relations. Nakladatelství se podílelo na
formální podobě časopisů, kromě externích grafiků využívalo (v případě Meziná-
rodních vztahů) i externí redaktorku. Na začátku roku 2015 byla dokončena trans-
formace Perspectives na New Perspectives, což se odrazilo nejen ve změně vizuál-
ní podoby časopisu (obálka, vstupní strany), ale i na systému organizace editorské
i redakční práce.

Druhou oblastí nakladatelské činnosti bylo vydávání knih (kromě předtiskové pří-
pravy a tisku jsme také zajišťovali jejich prodej) v režimu malého, dynamického, čis-
tě vědeckého nakladatelství. Nejdůležitějším a nejnáročnějším titulem bylo již osmé
vydání ročenky o české zahraniční politice Česká zahraniční politika v roce 2014.
Analýza ÚMV, která byla opět rozšířena o statistickou a přehledovou část (MZV
ČR). Dále pak anglická verze ročenky z předchozího roku – Michal Kořan et al.:
Czech Foreign Policy in 2013: Analysis a kniha Mimo Sever a Jih. Rozumět globál-
ním nerovnostem a rozmanitosti (Ondřej Horký-Hlucháň, Tomáš Profant a kol.).

Rukopisy aspirující na vydání procházejí dvoukolovým schvalovacím řízením,
v němž desetičlenná Ediční rada nakladatelství ÚMV posuzuje nejprve návrhy na
recenzenty a poté recenzní posudky. V roce 2015 se ediční rada vyjádřila ve dvou
kolech k pěti položkám. Každá kniha musí být recenzována dvěma odborníky a ob-
sahovat anglické résumé a další náležitosti.

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

Pokračuje spolupráce s interním doktorandem ÚMV Janem Blažkem, který byl
v září 2014 jmenován do nově vytvořené pracovní pozice asistenta nakladatelství
ÚMV. Jeho úkolem je komunikace s potenciálními autory a pomoc s administrativ-
ními a technickými úkoly spojenými s předtiskovou přípravou knih.

Část časopisů ÚMV byla přímo distribuována předplatitelům, dále je možno ča-
sopisy a knihy ÚMV zakoupit přes e-shop, recepci ÚMV, v sítích prodejen Acade-
mia, v Karolinu, ve fakultních prodejnách atd.
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Celkový počet vydaných knih a brožur (s ISBN): 4 (1500 kusů)
Celkový počet vydaných časopisů: 6 (2800 kusů)
Celkový počet vydaných účelových tisků bez separátů a policy paperů: 2 (75 kusů)

1. ČASOPISY

V roce 2015 jsme vydali čtyři čísla čtvrtletníku Mezinárodní vztahy a dvě čísla New
Perspectives.

MEZINÁRODNÍ VZTAHY
Čtvrtletník Mezinárodní vztahy si v roce 2015 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 MV, činil v roce 2015 přibližně 66 % (z 30 rukopisů, které redakce v roce 2015
obdržela, jich bylo či bude publikováno přibližně 20). Vysoký podíl zamítnutých
rukopisů svědčí o přísných kritériích posuzování rukopisů a o kvalitě recenzního ří-
zení. Počet rukopisů, které v roce 2015 obdržela redakce časopisu, poněkud klesl
oproti minulému roku, ale je stále dostatečný. Časopis zůstává věrný své ambici za-
chovávat pluralitu, pokud jde o témata, metodologii či teoretické přístupy. V roce
2015 nebylo publikováno monotematické číslo.

Časopis je i nadále zařazen do prestižní citační a bibliografické databáze SCOPUS
společnosti Elsevier. V rámci hodnocení výsledků vědy a výzkumu vládní Radou pro
vědu a výzkum tak jsou články v MV zařazeny do kategorie Jsc. Časopisu Meziná-
rodní vztahy byla poprvé v rámci databáze SCOPUS vypočítána hodnota scientome-
trického indikátoru SCImago Journal Rank (SJR), který za rok 2014 činil 0,143. Po-
kračovala spolupráce s plnotextovými databázemi ProQuest, Ebsco a CEEOL.

V roce 2015 úspěšně pokračovala spolupráce s externí jazykovou korektorkou
Danielou Iwashitou. Na pozici zástupce šéfredaktora působila Martina Varkočková
(doktorandka Metropolitní univerzity Praha). Editorem recenzí byl Tomáš Dopita.
Redakční rada zůstávala v roce 2015 beze změn, sešla se celkem čtyřikrát, předse-
dá jí Jan Karlas. Bližší informace o časopise naleznete na jeho internetových strán-
kách http://mv.iir.cz/.

Za tiskovým blokem MV byly jako v minulosti uveřejňovány reklamy na různé
knihy z produkce ÚMV či na akce tematicky spojené s oborem.

Šéfredaktor Mezinárodních vztahů: Vít Beneš
Zástupkyně šéfredaktora Mezinárodních vztahů: Martina Varkočková
Editor recenzí Mezinárodních vztahů: Tomáš Dopita
Cena jednoho čísla byla 95 Kč, roční předplatné 285 Kč (respektive 18,92 EUR),

průměrný náklad 500 kusů, průměrný počet stran 95.
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Články (výběrově):
– Pomáhá diplomacie zahraničnímu obchodu? Případ Ukrajiny
– Mezinárodní politická sociologie: výzkum praxe bezpečnosti
– Postoj zainteresovaných zájmových skupin k veřejné konzultační praxi Evropské

komise
– Československo-egyptské vztahy v letech 1945–1948
– Sekuritizace migrace: Případ Itálie v době vypuknutí arabského jara
– Konštrukcia Slovenska ako darcu a jej mocenské dopady
– Spolupráce v oblasti životního prostředí jako nástroj řešení konfliktů: Historie

a kritika přístupu
– Zahraničněpolitické strategie malých států v současném mezinárodním prostředí
– Poznámky k mezinárodněprávním aspektům projednání otázky Krymu v OSN
– Arabský stát v zajetí interdisciplinární politiky
– Vliv epistemických komunit na mezinárodní jednání o problému kosmické tříště
– Česká cesta metodologického vzdělávání v politické vědě v mezinárodní per-

spektivě
– Obecnost i exkluzivita mezinárodní politické sociologie
– O mapách, moci a marginalizaci. Význam mezinárodní politické sociologie v čes-

kém výzkumu zahraniční a bezpečnostní politiky

NEW PERSPECTIVES
V roce 2015 prodělal časopis, původně vydávaný pod jménem Perspectives. Revi-
ew of International Affairs, zásadní změny. Časopis je nyní vydáván pod novým
jménem – New Perspectives. Interdisciplinary Journal of Central and East Euro-
pean Politics and International Relations. Aby udržel krok s posledními trendy ve
výzkumu mezinárodní politiky, oslovil nové okruhy čtenářů a rozšířil svůj dopad
na mezinárodní scéně, zásadně proměnil své hlavní zaměření. Časopis je nyní za-
měřen na politiku a mezinárodní vztahy ve střední a východní Evropě v jejich ši-
roké definici a k této problematice přistupuje z mezioborové perspektivy. Reper-
toár klíčových disciplín, kterými jsou mezinárodní vztahy, bezpečnostní studia
a mezinárodní politická ekonomie, se tak rozšířil také o témata zabývající se poli-
tickou sociologií, antropologií, historií či politickou a sociální geografií. Časopis
zároveň výrazně rozšířil svoji redakční radu, jež nyní zahrnuje přes 70 výzkumní-
ků světové úrovně z relevantních vědeckých oborů ze střední Evropy i zemí mimo
tento region.

Tyto změny v koncepci časopisu umožnily vytvoření jasné identity časopisu
a poskytly prostor pro interpretativní mezioborový výzkum střední a východní Ev-
ropy. Zároveň se odrážejí již v prvních dvou vydaných číslech, které poskytly plu-
ralitu pohledů na výzkum (nejen) středoevropských politických a společenských
otázek. Redakční tým New Perspectives se také podílel na zorganizování odborných
panelů na vědeckých konferencích European Sociological Association (léto 2015)
a České společnosti pro politologické vědy (podzim 2015), které přivedly dohro-
mady přední světové výzkumníky a jejich kolegy ze střední a východní Evropy. Mi-
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mo to redakční tým zřídil blog časopisu, jenž má podpořit jeho novou identitu a do-
pad v rámci akademické komunity, na kterém se objevily příspěvky od zahraničních
i domácích výzkumníků k tématu bezpečnosti a střední Evropy.

Novým šéfredaktorem časopisu se stal Dr. Benjamin Tallis, který s kolegy To-
mášem Profantem a Janem Danielem spolupracoval již na vydání posledního čísla
časopisu Perspectives. V průběhu vydání čísla 2/2015 byl redakční tým časopisu
ještě rozšířen, aby bylo možné vyrovnat se s nárůstem posuzovaných odborných
příspěvků. Současně se též proměnila grafická podoba obálky, vstupních stran atd.

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

Šéfredaktor New Perspectives: Benjamin Tallis
Zástupci šéfredaktora: Dr. Stuart Shields (University of Manchester), Dr. To-

masz Zarycki (University of Warsaw), Dr. Lucia Najšlová (Univerzita Karlova
v Praze), Dr. Tomáš Profant (Univerzita Komenského v Bratislavě, ÚMV), Dr. Gá-
bor Egry (Institute of Political History, Budapest), Dr. Lubomír Lupták (Západo-
česká univerzita v Plzni), Dr. Clara Royer (CEFRES Praha)

Redakční tým: Dr. Tereza Valny (Univerzita Karlova v Praze, AAU Prague), Jan
Daniel (ÚMV, Univerzita Karlova v Praze), Jan Blažek (ÚMV, Metropolitní uni-
verzita Praha), Markéta Wittichová (ÚMV)

Cena za ročník byla 65 EUR, za jedno číslo 40 EUR, náklad 400 kusů, průměr-
ný počet stran 162.

Články (výběrově):
– The Literary Exception: Reflections on Agamben’s „Liberal Democratic“ Politi-

cal Theology and the Religious Destabilisation of the Political in Our Time
– „Germany“, Asset Class Contagion, and Contagious Stability
– Czech Public Opinion on Turkey’s Accession to the EU: An Analysis through the

Lenses of Sociological and Discursive Institutionalism
– Party Politics Triumph over Substantive Scrutiny and Principled Policy: Exami-

ning Czech MPs’ Voting Behaviour in EU Affairs Scrutiny
– Deter and Engage: Making the Case for Harmel 2.0 as NATO’s New Strategy
– Forum: Responses to Russia and the World, 2015 IMEMO Forecast
– (Inter)National Reconstruction: Revising Poststructuralist Encounters with the

War in Bosnia and Herzegovina
– The Foreign Policy of the Baltic States and the Ukrainian Crisis: A Case of Eu-

ropeanization?
– On New Travels in Space-Time: Theoretical Rediscoveries after the Crisis in

(Comparative) Capitalism(s)
– Russia and the World: 2016 IMEMO Forecast
– Forum: Responses to „Deter and Engage: Making the Case for Harmel 2.0 as NA-

TO’s New Strategy“
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2. KNIHY

Nejdůležitějšími počiny nakladatelství ÚMV a zároveň edičně nejsložitějšími bylo
pravidelné, již deváté vydání ročenky o české zahraniční politice: Česká zahranič-
ní politika v roce 2014. Analýza ÚMV (ed. Michal Kořan), kdy kromě početného
kolektivu autorů a hledání vyváženého konsenzu při editování jejich textů byla v ro-
ce 2015 práce ztížena zvýšeným rozsahem textu (o cca 90 tiskových stran statistic-
ké a přehledové části, které dodalo MZV ČR), a anglické verze ročenky z předchá-
zejícího roku: Michal Kořan et al. – Czech Foreign Policy in 2013: Analysis.

V pozici asistenta nakladatelství dále pokračoval Jan Blažek (doktorand ÚMV).
Účastnil se dokončení Etického kodexu nakladatelství ÚMV a Pokynů pro formální
zpracování publikace, jež byly rozpracovány již v roce 2014. V roce 2015 se podí-
lel zejména na komunikaci a technicko-administrativní pomoci slovinskému autor-
skému týmu, který připravuje pro Nakladatelství ÚMV svoji knihu, byl také iniciá-
torem úspěšné snahy o zveřejnění knih vydaných ÚMV službou Google Books
a byl prostředníkem mezi vedením ÚMV a autory, kteří projevili zájem publikovat
své rukopisy v nakladatelství.

Kromě redakční přípravy knih bylo i v roce 2015 zpracováno výrazně více poli-
cy paperů, nakladatelství pomáhalo Konferenčnímu servisu s různými tisky či ko-
rekturami (např. A Brief Gudie to the Institute od International Relations Prague).
Pro vědecké pracovníky a pracovníky dalších oddělení ústavu byly podle potřeby
poskytovány konzultace ohledně nových možných titulů, možnosti jejich vybavení
(grafy, ilustrace atd.), předběžné kalkulace a jejich odhady atd. Dále byly zajišťo-
vány drobné tisky, editace ad hoc, vazby atd.

Každá kniha byla minimálně jednou anoncována (celostránkově) ve čtvrtletníku
Mezinárodní vztahy, knihy v anglickém jazyce i v New Perspectives. Knihovně
a konferenčnímu servisu byly dodávány podklady ke každé knize (obálka a blok
knihy v pdf, ikona, anotace), aby mohly být dále knihovnicky či propagačně využí-
vány. Oznamovací povinnost ze zákona byla zajišťována smlouvou se čtrnáctidení-
kem Knižní novinky a anotace byly dále zasílány do agentury ISBN v Národní kni-
hovně ČR.

Pokračovala pravidelná skartace, ve spolupráci s knihovnou ÚMV či Konfe-
renčním servisem jsme vybírali a dodávali dle potřeby přebytky staré knižní a ča-
sopisecké produkce, které jsou nabízeny jak dalším knihovnám k doplňování jejich
fondů, tak na propagačních akcích ÚMV na vysokých školách, a také jsou volně
k odebrání pro návštěvníky knihovny ÚMV, resp. budovy ÚMV.
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PŘEHLED VYDANÝCH PUBLIKACÍ ZA ROK 2015

A. Zahraniční politika České republiky

Michal Kořan a kol.
Česká zahraniční politika v roce 2014. Analýza ÚMV
(váz., ISBN 978-80-87558-22-5)

Michal Kořan et al.
Czech Foreign Policy in 2013: Analysis
(váz., ISBN 978-80-87558-21-8)

B. Ostatní tematika

Michal Kořan, Veronika Bílková, Michal Kolmaš, Šárka Kolmašová
Česká republika v mezinárodních organizacích: mezi teorií a praxí
(brož., ISBN 978-80-87558-23-2)

Ondřej Horký-Hlucháň, Tomáš Profant a kol.
Mimo Sever a Jih. Rozumět globálním nerovnostem a rozmanitosti
(brož., ISBN 978-80-87558-18-8)

C. Účelové tisky

a) Zprávy
Zpráva o činnosti ÚMV za rok 2014 (verze tištěná jako V2 a verze ve spirále)

b) Účelové tisky
– Policy paper
• Státní bankrot Řecka nepovede k jeho odchodu z eurozóny (Vít Beneš)
• Vytváření fiskálních protektorátů není cestou ke skutečné hospodářské a měnové

unii (Vít Beneš)
• A Looming Crisis of the Intermediate-Range Nuclear Force Treaty: Sources and

Consequences (Yury Fedorov)
• Čína znovu objevuje bývalou východní Evropu: Důvod k radosti či obavám? (Ru-

dolf Fürst)
• Fostering the Catching-Up Process of Central Europe: The Need for an Innovati-

on-Oriented Cohesion Policy (Gilles Lepesant)
• Why Should the Visegrad Group support the Iranian Nuclear Deal? (Erzsébet N.

Rózsa)
• Zmařené naděje: Kam dál po hodnotící konferenci Smlouvy o nešíření jaderných

zbraní? (Miroslav Tůma)
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c) Ostatní tisky
– Separáty a další tisky podle potřeb (či spolupráce na nich)
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IV. KNIHOVNA

Knihovna profiluje svůj fond pro obor mezinárodní vztahy a příbuzné obory. Cílem
je získat českou odbornou literaturu v co možná největší úplnosti a výběrově zajistit
zahraniční tituly především angloamerické provenience. Akvizice je financována ne-
jenom z rozpočtu ústavu, ale také z grantových programů, rozvojových projektů, vý-
zkumných záměrů apod. Přestože klesá počet zdarma získávaných zahraničních od-
borných časopisů, byla v uplynulém roce opět většina informačních pramenů (více
než 60 %) do fondu získána bezplatně v rámci meziknihovní výměny a formou darů.

Knihovna poskytuje uživatelům informační, knihovnické, výpůjční, bibliogra-
fické a částečně i rešeršní služby. Dlouhodobě se zaměřuje na podporu využívání
elektronických informačních zdrojů a podporuje různé formy elektronické komuni-
kace s uživateli. Pro zkvalitnění možností vyhledávání a usnadnění přístupu uživa-
telům byl zakoupen nový webový katalog.

Elektronická databáze knihovny obsahovala ke konci loňského roku více než
82 000 záznamů všech druhů dokumentů. Záznamy byly z hlediska obsahové i for-
mální správnosti průběžně kontrolovány a výběrově také postupně exportovány do
Souborného katalogu ČR (SK ČR). Za rok 2015 bylo vyexportováno a po kontro-
lách v SK ČR následně přijato celkem 2492 záznamů. V online katalogu na strán-
kách ústavu položili uživatelé za uplynulý rok 54 042 dotazů. Na základě uzavře-
ných dohod pokračovalo vkládání/zasílání článků z časopisů Mezinárodní vztahy
a Perspectives/New Perspectives do databází CEEOL, EBSCO, ProQuest a Scopus.

Uživatelé mají dále k dispozici přístup do externích elektronických databází.
Část z nich byla opět cenově výhodně zajištěna na základě zapojení knihovny do tří
projektů, jejichž nositeli jsou Národní knihovna ČR (NK ČR) a Centrum informač-
ních a knihovnických služeb VŠE (CIKS VŠE). Další elektronické zdroje jsou získá-
vány nákupem nebo je využíván bezplatný přístup. Uživatelsky příjemné vyhledá-
vání v téměř 50 prohledatelných licencovaných i volných elektronických zdrojích
umožňuje Jednotná informační brána pro mezinárodní vztahy (IReL) provozovaná
s podporou Ministerstva kultury ČR (MK ČR). Brána IReL zároveň obsahuje vy-
brané zahraniční a české odborné plnotextové a bibliografické zdroje, odkazy na re-
levantní webové stránky včetně Euro-Tezauru (European-Thesaurus on Internatio-
nal Relations and Area Studies) přístupného v devíti jazycích. Portál IReL navštívi-
lo v průběhu roku 1223 uživatelů, kteří si prohlédli 7750 stránek a ve Vyhledávači
zde bylo položeno 30 363 dotazů.
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Knihovna se zapojila do nového projektu, kterým je budování Centrálního por-
tálu knihoven ČR. Portál umožní uživatelům získat požadované dokumenty v elekt-
ronické nebo digitální podobě a návazně i v tradiční tištěné podobě stejně jako po-
hotové a komplexní informace kdykoli, kdekoli a odkudkoli.

Kromě toho knihovna v uplynulém roce podala čtyři samostatné projekty v rám-
ci programu Veřejné informační služby knihoven – VISK a na všechny získala dota-
ce MK ČR:

1) Nákup modulu OAI Provider v rámci přípravy na spolupráci s CPK (Centrál-
ním portálem knihoven)
V rámci projektu se uskutečnil nákup licence a implementace modulu OAI Provi-
der (poskytovatel) pro náš automatizovaný knihovnický systém Clavius (AKS Cla-
vius). Jedná se o programový modul, který umožňuje automatické poskytování dat.

2) Oborová brána IReL – zajištění provozu a aktualizace v roce 2015
V souladu s cílem projektu byl zajištěn standardní provoz oborové brány IReL za-
měřené na mezinárodní vztahy a světovou politiku a zabezpečena průběžná aktua-
lizace zpřístupňovaných prohledatelných licencovaných i volně dostupných elekt-
ronických zdrojů. Pokračovalo také rozšiřování nabídky vybraných tematicky od-
povídajících českých a zahraničních informačních zdrojů.

3) Pokračování retrospektivní katalogizace fondu knihovny ÚMV
Projekt umožnil pokračovat v rekatalogizaci specializovaného unikátního fondu kni-
hovny. Před vlastním zahájením projektu se uskutečnila podrobná věcná revize fon-
du a byly vyřazeny zastaralé tituly. Rekatalogizace neprobíhala dle bibliografických
záznamů, ale vždy s knihou v ruce. Pro hodnocené období bylo plánováno zpraco-
vání 2000 záznamů. K 31. 12. 2015 bylo do SK ČR exportováno 2026 záznamů. Re-
katalogizované tituly jsou vyhledatelné v OPACu knihovny (http://katalog.iir.cz/),
v jednotné informační bráně IReL (http://irel.jib.cz/) a samozřejmě v SK ČR.

4) Pořízení a implementace OPAC 2.0 Carmen (Online Public Access Cataloque)
Cílem projektu bylo vybavit knihovnu novým webovým katalogem, který odpoví-
dá požadavkům na moderní OPAC. Katalogem, jenž umožňuje výrazně lepší pre-
zentaci specializovaných a často unikátních fondů, lepší vyhledávání, zrychlení hle-
dání a zobrazování výsledků. Zároveň podporuje komunitu uživatelů, především
umožňuje čtenářům přístup k evidenci výpůjček a podporuje jednotné přihlašování
– moje ID.

KNIŽNÍ FOND

Ke konci roku 2015 obsahovala databáze knihovny 56 244 záznamů monografií,
sborníků a ročenek. Záznamy byly kontrolovány z hlediska obsahové i formální
správnosti a průběžně exportovány do SK ČR.
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Během uplynulého roku bylo do fondu knihovny zařazeno 528 nových titulů,
301 (57 %) bylo získáno koupí, 122 (23 %) výměnou a 104 (20 %) darem, 1 titul
byl z produkce ústavu. Přetrvává růst podílu nově získaných titulů v angličtině
(66 %), druhým nejčastějším jazykem byla čeština (19 %), němčina (6 %) a slo-
venština (5 %). Zastoupeny byly opět i další jazyky (francouzština, polština atd.).
V rámci akvizice vzrostl počet titulů vydaných dvojjazyčně.

Bibliografické záznamy jsou stahovány (prostřednictvím protokolu Z39.50
a profilu v JIB) ze zahraničních i z českých knihoven. Záznamy přebíráné z Libra-
ry of Congress, z NK ČR a z JIB byly upraveny a doplněny dle interních pravidel
knihovny. U řady titulů byly, z důvodu unikátnosti složení fondu, vytvářeny vlastní
záznamy.

Katalogizační záznamy odpovídají mezinárodním katalogizačním pravidlům.
Pro obsahové zpracování jsou používány deskriptory Euro-Tezauru. Do katalogi-
začních záznamů byly stejně jako v předchozích letech doplňovány odkazy na re-
cenze knih v časopisech vydávaných naším ústavem, ve vybraných titulech perio-
dik získávaných do fondu nebo dohledaných v průběhu akvizice. Doplňování od-
kazů na obálky knih probíhalo automaticky.

V průběhu roku pokračovala obsahová revize fondu a návazně zpětná katalogi-
zace knih a ročenek z fondu knihovny. Využívány a případně doplňovány byly exis-
tující záznamy autorit. Pro věcné zpracování byly využívány deskriptory z Euro-
Tezauru. Deskriptory byly výběrově doplňovány klíčovými slovy. Za rok 2015 by-
lo zrekatalogizováno 2026 knih, ročenek a drobných tisků.

Na probíhající rekatologizaci navázala agenda odpisů. Z knihovního fondu bylo
vyřazeno 3396 publikací. Tituly byly nabídnuty pracovníkům ÚMV, knihovnám
a veřejnosti. Zájemcům bylo do konce roku předáno 87 titulů. Zároveň na rekata-
logizaci konkrétních ročenek a řad edicí navázala i kontrola obdobných záznamů
zpracovaných před rokem 2000. Záznamy byly sjednoceny a doplněny podle aktu-
álně platných katalogizačních pravidel a stanovenými povinnými údaji pro export
do SK ČR.

V září proběhla pravidelná revize Příruční knihovny. Na podzim se uskutečnila
pravidelná revize výpůjček výzkumných pracovníků ÚMV.

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

ČASOPISECKÝ FOND A DATABÁZE

Počet archivovaných odborných časopisů opět mírně poklesl. K 31. 12. 2015 fond
obsahoval 419 titulů. Procentové rozložení způsobu získávání ani jazyků titulů se
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při porovnání s rokem 2014 nezměnilo. Stejně jako v uplynulých letech byl nejvyšší
počet z nich 228 (55 %) získán meziknihovní výměnou, darem knihovna dostala
104 tituly (25 %), zakoupeno bylo 77 titulů (18 %) a 10 (2 %) bylo z produkce ús-
tavu (ÚMV/UMPE). 216 titulů (51 %) bylo v angličtině, 77 (18 %) v češtině,
47 (12 %) v němčině, 20 (5 %) ve francouzštině, 20 (5 %) v ruštině, 13 (3 %) ve
slovenštině, 14 (3 %) bylo vícejazyčných a 14 (3 %) v dalších jazycích. V zázna-
mech titulů jsou informace o archivovaných ročnících, poslední roky jsou rozepi-
sovány po jednotlivých číslech. Záznamy jsou také doplněny informací o databá-
zích, v nichž jsou přístupné plné texty článků.

Pokračoval trend poklesu získávaných tištěných časopisů. Fond obsahuje
156 (37 %) aktivních titulů. Z toho 101 bylo pořízeno výměnou, 34 darem, 19 kou-
pí, 2 vydává ústav. U 27 titulů seriálů byl zajištěn přístup k elektronické verzi. Plné
texty řady dalších odborných časopisů jsou dostupné v rámci kupovaných databází
(EBSCO, JSTOR, ProQuest). Titulů, které jsou pouze archivovány, je 263 (63 %),
58 z nich bylo kupovaných, 127 získaných výměnou, 70 darem a 8 bylo vydáváno
ústavem.

Na rok 2016 bylo objednáno 20 titulů periodik (6 českých, 14 zahraničních)
a 2 tituly byly objednány pouze v elektronické podobě. Dále bylo objednáno 6 da-
tabází. Za zvýhodněných podmínek byl zajištěn přístup do multioborových, plno-
textových databází fy EBSCO – Academic Search Complete a Business Source
Complete (grantový program LR1304; NK ČR), k online službě ProQuest Central
(grantový program LR1308; CIKS VŠE), do Mediální databáze fy Anopress (gran-
tový projekt VISK8/A; NK ČR). Předplácen byl přístup do digitálního archivu časo-
pisů JSTOR, do elektronické knihovny časopisů Elektronische Zeitschriften Biblio-
thek (EZB) a databáze Bohemika ČTK.

V roce 2015 byl zajištěn měsíční zkušební přístup do databází Library Press-
Display, ČTK News select, ČTK – výročí, sporty, biografie, Historické archivy
zpráv ČTK, kolekce AtoZ MapsOnline, kolekce časopisů SSH (Social Sciences and
Humanities) vydavatelství Taylor and Francis, jejíž součástí je i část Politics a Stra-
tegic, Defence & Security Studies Collection.

Výzkumní pracovníci si vypůjčili celkem 148 jednotlivých čísel periodik, což
byl obdobný počet jako v předcházejícím roce. Největší zájem byl o Foreign Af-
fairs, RUSI Journal a Survival. Externí uživatelé mají trvalý zájem o Foreign Affairs
a Mezinárodní vztahy. Přetrvává zájem o starší ročníky časopisu Mezinárodní poli-
tika.

V průběhu roku probíhala kontrola doplňování dílčí báze Seriály v SK ČR.

DOKUMENTAČNÍ FOND A ELEKTRONICKÉ ZDROJE

Databáze knihovny obsahovala k 31. 12. 2015 25 348 záznamů článků, drobných
tisků a elektronických zdrojů. Analytický rozpis byl zajišťován pouze u časopisů
vydávaných v ÚMV, kromě toho byly katalogizovány dostupné články v časopi-
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sech a kapitoly v knihách našich autorů. Do katalogu knihovny bylo zapsáno 184
časopiseckých článků. Téměř polovina z nich byla v češtině – 86 (47 %), obdob-
ný počet byl v angličtině – 82 (45 %), 12 (7 %) ve slovenštině a 4 články byly
v dalších jazycích. Do fondu bylo zařazeno a zkatalogizováno 53 titulů drobných
tisků. Z toho 30 (57 %) bylo v angličtině, 19 (36 %) v češtině, 4 tituly v dalších
jazycích. Dále bylo zkatalogizováno 110 titulů elektronických zdrojů, z toho 87
(79 %) v angličtině, 16 (15 %) v češtině a 7 (6 %) v dalších jazycích. Do zázna-
mů jsou doplňovány internetové adresy a odkazy na elektronický archiv knihov-
ny, kam jsou ukládány plné texty dokumentů z výměny a volně přístupné texty
z internetu.

EXTERNÍ KONTAKTY

Knihovna ve své databázi evidovala 509 záznamů institucí s obdobně zaměřeným
knihovním fondem. Jejich počet ve srovnání s rokem 2014 opět mírně vzrostl
(o 8 institucí). Spolupracujícím knihovnám byly v průběhu roku zasílány časopisy:
Mezinárodní vztahy (46 institucím) a Perspectives/New Perspectives (83 institu-
cím).

Značná část knihovního fondu byla získána zdarma recipročně. Pravidelně kni-
hovna získává dohodnuté tituly periodik a řadu odborných publikací. Nejefektiv-
nějším způsobem výměny publikací zůstávají i nadále individuální žádosti o kon-
krétní publikace.

Na území ČR nejaktivnější výměna probíhala tradičně s Vojenským historickým
ústavem – 18 publikací, Institutem Václava Klause, o.p.s. – 8 publikací, Knihovnou
společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích – 4 publikace a Filozofickou fakul-
tou Masarykovy univerzity v Brně – 3 publikace. Nově se podařilo navázat výměnu
s Mendelovou univerzitou v Brně, která nám poslala 4 publikace a měla velký zá-
jem i o starší publikace ústavu.

Na základě dohod byly i v roce 2015 články z časopisů Mezinárodní vztahy
a Perspectives/New Perspectives zaslány do databází: CEEOL, EBSCO, ProQuest
a Scopus. Přírůstky knihovny doplněné deskriptory v angličtině byly v rámci spo-
lupráce zasílány knihovně Anglo-americké vysoké školy.

SLUŽBY

Studovna je plně vybavena pro studium prezenčního fondu. K dispozici je sedm po-
čítačů s připojením na internet, se vstupem do interního online katalogu knihovny
a do jednotného rozhraní online elektronických zdrojů, jež má knihovna k dispozi-
ci. Kapacita studovny může být rozšířena až o deset míst, z nichž je možné se při-
pojit prostřednictvím vlastního notebooku do lokální bezdrátové sítě. V kopírovací
místnosti jsou k dispozici dvě kopírky, na kterých si externí uživatelé za úplatu zho-
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tovili 1028 kopií. Ve studovně je k dispozi také skener, který je externími uživateli
často využíván. Ještě častěji si studenti texty fotografují mobilem.

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

Nadále platí, že do knihovny se nejčastěji registrují studenti vysokých škol,
v loňském roce bylo nově registrováno 174 uživatelů a počet návštěv dosáhl 904.

V oblasti absenčních výpůjček došlo k poklesu, v roce 2015 bylo při dodržová-
ní přísných výpůjčních podmínek půjčeno 137 publikací. V rámci meziknihovní vý-
půjční služby bylo českým knihovnám zapůjčeno 55 publikací. Byl zaznamenán
výrazný nárůst žádostí výzkumných pracovníků ústavu o meziknihovní výpůjčky.
Z českých knihoven bylo půjčeno 41 titulů oproti 24 výpůjčkám v roce 2014. Vzro-
stl také počet výpůjček ze zahraničních knihoven, knihovna žádala o 20 dokumen-
tů ve srovnání s 13 v roce 2014.

Rešeršní činnosti knihovny byla v roce 2015 zaměřena na vyhledávání citací
v databázích WOK, Scopus a EBSCO a dále na vyhledávání, informací o odborných
časopisech v databázích JCR (WOK), Scopus a ERIH a rešerší pro portál IReL.

Proběhla pravidelná kontrola záznamů zasílaných vědeckými pracovníky do RIV
(Rejstřík informací o výsledcích – IS VVI). Za rok 2015 bylo zadáno 11 konferencí,
35 workshopů a celkem 59 publikací – 10 titulů publikovaných v návaznosti na pro-
jekty Grantové agentury ČR (GA ČR), 43 titulů k projektům Ministerstva školství
mládeže a tělovýchovy (MŠMT), 6 k projektům Technologické agentury ČR (TA ČR).

Tabulka č. 3

Článek Kniha Konfe- Work- Kapi- Ostatní Výz- Celkem
v perio- rence shopy tola kumná

diku v knize zpráva

GA ČR 4 4 2 1 2 13

MŠMT 14 2 9 34 9 3 15 86

TA ČR 2 4 6

Celkem 18 8 11 35 11 3 19 105

V rámci zabezpečení standardního provozu oborové brány IReL byla zajištěna prů-
běžná aktualizace konfigurace prohledatelných licencovaných i volně dostupných
elektronických zdrojů. Pokračovalo vyhledávání a doplňování tematicky odpovída-
jících českých a zahraničních kvalitních odborných zdrojů a zpřístupňování plných
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textů odborných publikací ÚMV. Zajištěna byla pravidelná aktualizace uživatel-
ských účtů a doplňkových služeb a informací.

Pravidelně byly aktualizovány knižní novinky s odkazem na tematicky zajíma-
vou nejnovější publikaci. Vystavovány byly Novinky v Knihovně Ústavu meziná-
rodních vztahů, Novinky v Odborné knihovně Metropolitní univerzity, Novinky
v knihovně Anglo-Americké vysoké školy a Novinky v Dokumentačním centru Čes-
ké zahraniční politiky. Nabízeny zde byly i přehledy vyřazených zastaralých a du-
plicitních titulů z fondů knihoven.

V průběhu roku byla zaktualizována a rozšížena nabídka v sekci Další zdroje.
Především nabídka plných textů knih, časopisů a policy papers vydaných v ÚMV.
Pravidelně byly zveřejňovány odkazy na videa z tematicky odpovídajících konfe-
rencí a přednášek. Aktualizovány byly přehledy a seznamy zdrojů ke sledovaným
tématům. Jsou zde k dispozici:

• Seznamy recenzovaných výsledků výzkumu pracovníků ústavu uplatňovaných
v rámci RIV

• Rešerše knihovny
• Policy papers ÚMV
• Seznam časopisů k tematice mezinárodních vztahů a politologie (doplněno im-

paktfaktory za roky 2010 až 2014 z databáze Web of Science)
• Prestižní časopisy pro obor Mezinárodní vztahy archivované v knihovně ÚMV
• Zpráva o zahraniční politice České republiky (roky 1998–2010)
• Videa z konferencí, přednášek ÚMV (Youtube kanál ÚMV)
• Média států světa (agentury, tisk, televize, rádio)
• Seznam mezinárodních konferencí (1990–2015)
• Virtuální knihovny
• Zahraniční knihovny
• České knihovny
• Dějiny mezinárodních vztahů – terminologický slovník
• Mezinárodní vztahy na vysokých školách
• Portál volně dostupných e-knih, Univerzita Karlova
• Preprinty (preprint: předběžná verze článku určeného k publikování v recenzova-

ném časopise)
• Knihy ÚMV (plné texty knih z produkce ÚMV)

V sekci Zahraniční politika byly měsíčně vystavovány rešerše, které knihovna ex-
portovala ze záznamů zpracovaných Dokumentovým centrem ÚMV k tematice čes-
ké zahraniční politiky. Součástí záznamů jsou odkazy na plné texty volně dostupné
na internetu.
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Graf č. 1: Přírůstek knih a ročenek za rok 2015 podle způsobu nabytí
(celkem 528 titulů)

Graf č. 2: Přehled rekatalogizace fondu starých knih a ročenek
v letech 2006–2015
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Graf č. 3: Přehled odborných časopisů archivovaných v roce 2015
podle způsobu nabytí (celkem 419 titulů)

Graf č. 4: Přehled počtu aktivních/neaktivních titulů odborných časopisů
ve fondu knihovny archivovaných v letech 2006–2015
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Obrázek č. 1: Ukázka nového webového katalogu knihovny
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V. FINANCE A PERSONALISTIKA

V roce 2015 působilo v ústavu 26,67 zaměstnanců (v průměrném přepočteném poč-
tu), zařazených do tří oddělení, a 120 externistů, spolupracujících v orgánech ústa-
vu, redakčních radách ústavních publikací, ediční radě nakladatelství a v oborové
radě studijního programu „Mezinárodní a teritoriální studia“ nebo plnících různé
úkoly na smluvním základě mimo pracovní poměr. Externí spolupracovníci zastu-
povali relevantní státní orgány, veřejnoprávní instituce, tuzemská a zahraniční vě-
decká a pedagogická pracoviště, nadace, občanská sdružení a další subjekty činné
ve výzkumu mezinárodních vztahů a v oblasti tvorby české zahraniční politiky. Na
činnosti ústavu se částečně podílelo též 48 stážistů a čtyři interní doktorandi.

Hospodaření ústavu skončilo přebytkem 677 tis. Kč. Příjmy tvořily veřejné fi-
nanční prostředky z rozpočtových kapitol MŠMT ČR (institucionální prostředky)
a MZV ČR (příspěvek na provoz), Grantové agentury ČR, Technologické agentury
ČR, dále finanční prostředky na grantové projekty získané ze zahraničních zdrojů
a finanční prostředky získané vlastní hospodářskou činností.

Celkové výnosy dosáhly výše 30 264 tis. Kč a celkové náklady výše 29 587 tis. Kč.
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Výnosy v roce 2015 (v tis. Kč)

Položka Částka

Institucionální prostředky 8 465

Příspěvek MZV na provoz 12 479

Účelové prostředky – projekty 3 962
z toho GA ČR 2 472

TA ČR 1 241
účelové prostředky MZV 249

Prostředky Ministerstva kultury ČR 272

Prodej publikací 126

Metropolitní univerzita 489

Zahraniční projekty 346
z toho nadace A. Lindh 104

Mezinárodní visegrádský fond 242

Ostatní příjmy 4 124

Výnosy celkem 30 264
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Výnosy v roce 2015

2 %
1 %

13 %

1 %

14 %

28 %

41 %

0 %

Příspěvek MZV na provoz

Institucionální prostředky

Ostatní příjmy

Účelové prostředky
– projekty

Metropolitní univerzita

Prostředky Ministerstva
kultury ČR

Zahraniční projekty

Prodej publikací



61

Porovnání výnosů v letech 2010–2015 (v tis. Kč)

Položka Výnosy
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Institucionální prostředky 14 227 15 766 9 384 9 983 8 583 8 465

Příspěvek MZV na provoz
včetně konferencí 10 552 9 721 8 957 8 372 10 436 12 479

Projekt NPV II / Od
r. 2014 dotace z MK
(VISK 3,5,8) 3 196 1 488 0 0 346 272

Projekt OPVK 1 318 2 099 115 0

Účelové prostředky
– projekty (bez FÚUP) 1 883 2 626 4 298 4 748 4 285 3 962

Prodej publikací 839 629 510 155 154 126

Metropolitní
univerzita Praha 511 561 551 356 341 489

Zahraniční projekty 1 238 932 856 762 1245 346

Ostatní příjmy 1 580 2 027 3 265 3 427 3 071 4 125

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

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

Celkem 34 026 32 450 29 556 29 781 28 578 30 264



62

Náklady v roce 2015 (v tis. Kč)

Položka Výzkumný Ost. Projekty Celkem
záměr prov.

náklady

Materiál 261 1 164 66 1 491
z toho publikace 261 328 66 655

kancel. + hyg. potřeby 227 227
dr. hm. majetek (do 40 tis.) 261 261
PC materiál, tonery 326 326
PHM 22 22

Energie 733 733

Opravy a údržba 730 730

Cestovné 153 272 685 1 110

Občerstvení konference 29 126 54 209

Služby 270 4 301 747 5 318
z toho databáze, SW 408 408

telefon + internet 99 418 517
ediční náklady 364 364
poštovní poplatky 77 77
ostatní provozní náklady 171 3 039 747 3 952
(včetně konferencí)

Mzdy 5 700 4 842 290 10 832

OON 1 644 1 653 3 297

SP, ZP, tvorba SF 2 052 2 012 392 4 456

Náhrada mzdy za nemoc 2 2

Odpisy 41 41

Ostatní náklady 1 293 75 1 368

Náklady celkem 8 465 17 160 3 962 29 587
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Náklady (v roce 2015)

Výše uvedený graf přibližuje strukturu nákladů (v %) v závislosti na zdrojích
financování.
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Porovnání nákladů v letech 2010–2015 (v tis. Kč)

Položka Náklady
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Materiál 1 852 1 999 1 621 1 428 1 284 1 491

Energie 907 873 767 824 722 733

Opravy a údržba 275 236 109 168 287 730

Cestovné 906 1 215 1 065 1 026 1 359 1 110

Občerstvení konference 260 168 282 262 239 209

Služby 5 063 5 248 5 463 6 300 5 323 5 318

Mzdy 14 284 13 839 12 189 11 523 10 241 10 832

OON 3 346 1 807 2 521 2 834 3 148 3 297

SP, ZP 5 479 5 020 4 617 4 466 3 978 4 241

Tvorba sociálního fondu 286 275 225 226 205 217

Odpisy 499 376 481 384 306 41

Ostatní náklady 886 481 394 340 1 486 1 368

Celkem 34 043 31 537 29 734 29 781 28 578 29 587

Vzhledem ke změně metodiky účtování tvorby Fondu účelově určených prostředků
je nyní obsažen v ostatních nákladech (ve výši 423 tis. Kč).

Stav fondů k 31. 12. 2015 (v tis. Kč)

Fond Zůstatek

Sociální fond 28

Fond účelově určených prostředků – institut. prostředky 1 426

Fond účelově určených prostředků – TA ČR 26

Fond účelově určených prostředků – GA ČR 44

Rezervní fond 6 967

Fond reprodukce majetku 11 459

Celkem 19 950
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RADA ÚSTAVU MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ, v. v. i.

Předseda rady: Doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
Místopředseda rady: Doc. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D.
Členové rady: Prof. PhDr. Pavel Barša, M.A., Ph.D.

Doc. MPhil. Jozef Bátora, Ph.D.
Doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA., Ph.D.
PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil., Ph.D.
Prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D.
Ing. Ondřej Horký-Hlucháň, Ph.D.
PhDr. Michal Kořan, Ph.D.
Prof. Jacques Rupnik, M.A., Ph.D.
Ing. Jiří Schneider

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

Předseda rady: Mgr. David Král
Členové rady: JUDr. Petr Kaňka

Ing. Josef Kreuter, CSc.
JUDr. Martin Pros, Ph.D. (od 1. 10.)
Ing. Libor Stein
Ing. Oldřich Zajíček (do 30. 9.)

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 věd UK, Praha)
Jan Drahokoupil (Universität Mannheim)
Petr Drulák (MZV ČR)
Tim Haughton (University of Birmingham)
Bořek Hnízdo (Fakulta sociálních věd UK, Praha)
Ondřej Horký-Hlucháň (ÚMV, Praha)
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)
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Jan Růžička (Aberystwyth University, Velká Británie)
Jiří Šedivý (stálý zástupce České republiky při NATO)
Šárka Waisová (Fakulta filozofická ZU, Plzeň)
Tomáš Weiss (Fakulta sociálních věd UK, Praha)
Šárka Zemanová (Vysoká škola ekonomická, Praha)
Jiří Zemánek (Právnická fakulta UK, Praha)

REDAKČNÍ RADA PERIODIKA NEW PERSPECTIVES

Členové: Louis Armand (Univerzita Karlova, Praha)
Pelin Ayan (Anglo-American University, Praha)
Pamela Ballinger (University of Michigan, USA)
Mitchell Belfer (Metropolitní univerzita Praha)
Dorothee Bohle (Central European University, Budapešť, Maďarsko)
Mats Braun (Metropolitní univerzita Praha)
Christian Bueger (Cardiff University, Velká Británie)
J. Peter Burgess (Peace Research Institute Oslo, Norsko)
Kathy Burrell (University of Liverpool, Velká Británie)
Juraj Buzalka (Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko)
Vasyl Cherepanyn (National University of Kyiv, Ukrajina)
Ondřej Císař (Univerzita Karlova, Praha)
Gary Cohen (University of Minnesota, USA)
Rupert Cox (University of Manchester, Velká Británie)
Mitchell Dean (Copenhagen Business School, Dánsko)
Markus Kienscherf (Free University of Berlin, Německo)
Michal Kořan (Ústav mezinárodních vztahů, Praha)
James Krapfl (McGill University, Toronto, Kanada)
Petr Kratochvíl (Ústav mezinárodních vztahů, Praha)
Fritz Kratochwil (Central European University, Budapešť, Maďarsko)
Vendulka Kubálková (University of Miami, USA)
Xymena Kurowska (Central European University, Budapešť, Maďarsko)
Merje Kuus (University of British Columbia, Kanada)
Taras Kuzio (University of Alberta, Kanada)
David Lipka (Anglo-American University, Praha)
Ľubomír Lupták (Západočeská univerzita v Plzni)
Nicolas Maslowski (Univerzita Karlova, Praha)
Marek Mikuš (Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko)
Can Mutlu (Bilkent University, Ankara, Turecko)
Martin Myant (European Trade Union Institute, Brusel, Belgie)
Andrew Neal (University of Edinburgh, Velká Británie)
Iver Neumann (London School of Economics, Velká Británie)
Zoran Oklopcic (Carleton University, Ottawa, Kanada)
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Hannes Peltonen (University of Tampere, Finsko)
Jiří Přibáň (Cardiff University, Velká Británie)
Michael Pullman (Univerzita Karlova, Praha)
Ivana Radačić (Ivo Pilar Institute of Social Sciences in Zagreb,

Chorvatsko)
Prem Kumar Rajaram (Central European University, Budapešť,

Maďarsko)
Erik Ringmar (Lund University, Švédsko)
Paul Roe (Central European University, Budapešť, Maďarsko)
Jan Růžička (Aberystwyth University, Velká Británie)
Mark Salter (University of Ottawa, Kanada)
Derek Sayer (Lancaster University, Velká Británie)
Stuart Shields (University of Manchester, Velká Británie)
Helene Sjursen (University of Oslo, Norsko)
Ondřej Slačálek (Univerzita Karlova, Praha)
Łukasz Stanek (University of Manchester, Velká Británie)
Luděk Sýkora (Univerzita Karlova, Praha)
Eva Špačková (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava)
Johan van der Walt (University of Luxembourg, Lucembursko)
Wouter Werner (VU University Amsterdam, Nizozemsko)
Andrew Wilson (University College London, Velká Británie)
Ruben Zaiotti (Dalhousie University, Kanada)
Kimberley Elman Zarecor (Iowa State University, USA)
Tomasz Zarycki (University of Warsaw, Polsko)
Peter Zusi (University College London, Velká Británie)

EDIČNÍ RADA NAKLADATELSTVÍ ÚSTAVU
MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ, V. V. I.

Členové: Prof. PhDr. Pavel Barša, M.A., Ph.D. (ÚMV; Filozofická fakulta UK,
Praha)

Mgr. Ing. Radka Druláková, Ph.D. (VŠE, Praha)
Doc. PhDr. Jan Eichler, CSc. (ÚMV)
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. (IPS Fakulty sociálních věd UK,

Praha)
Prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc. (Metropolitní univerzita Praha)
PhDr. Michal Kořan, Ph.D. (ÚMV)
Doc. Ing. Mgr. Petr Kratochvíl, Ph.D. (ÚMV)
PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU, Brno)
Doc. Dan Marek, Ph.D., M.A. (Filozofická fakulta UP, Olomouc)
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. (IMS Fakulty sociálních věd UK, Praha)



OBOROVÁ RADA STUDIJNÍHO PROGRAMU
„MEZINÁRODNÍ A TERITORIÁLNÍ STUDIA“

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

SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU MEZINÁRODNÍCH
VZTAHŮ, V. V. I.

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

I. Výzkumné oddělení
Vedoucí oddělení: Ing. Ondřej Horký-Hlucháň, Ph.D.
Pracovníci oddělení: Prof. PhDr. Pavel Barša, M.A., Ph.D. (0,33)

Ing. Vít Beneš, Ph.D.
Doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA, Ph.D. (1,2)
JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D. (0,5)
Mgr. Jan Daniel (0,5)
PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil., Ph.D. (0,4)
Mgr. Tomáš Dopita (0,5)
Doc. PhDr. Jan Eichler, CSc.
Ing. Rudolf Fürst, Ph.D.
JUDr. Vladimír Handl, CSc. (0,5)
PhDr. Miroslav Nožina, Ph.D. (1,2)
Mgr. Tomáš Profant (0,5)
Michal Šimečka, M.Phil., Ph.D.
Benjamin Tallis, M.A., Ph.D.
Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý (0,5)
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II. Oddělení vnějších služeb
Vedoucí oddělení: Ing. Linda Bergerová
Pracovníci oddělení:
Sekretariát: Mgr. Jan Hrubín

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

PhDr. Vladimír Trojánek
Knihovna: Mgr. Kateřina Bláhová (do 31. 1.)

Bc. Aliaksandr Erdman (1.–31. 8.)
Mgr. Eva Husáková
PhDr. Helena Kolátorová
Bc. Hana Kotalová (od 15. 6.)
Ing. Hana Tischerová (1. 2.– 31. 3.)

Zastoupení Nadace Anny Lindh v ČR: PhDr. Jaroslav Bureš (0,35) (od 1. 7.)

III. Oddělení vnitřních služeb
Vedoucí oddělení: JUDr. Petr Kaňka
Ekonomický úsek: Ing. Libor Stein

Dagmar Červinková (0,5)
Technický úsek: Ing. Karel Vacek
Provozní úsek: Mgr. Michaela Jaroščiaková (0,37) (do 6. 9.)

Mgr. Karel Rosecký (0,62)

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

Mgr. Jan Blažek Mgr. Sabina Domaskina
Mgr. Michal Kouřil (od 1. 10.) Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý

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

Ian Antony Bronislav Bechyňský
Jan Blažek Hana Blažková
Mike Bourne Mats Braun
Maja Bučar Michal Cenker
Marcela Cimflová Anelia Damianova
Laure Delcour Yuri Fedorov



Barbora Fialová Ondrej Gažovič
Zuzana Gruberová Monika Hellmeyer
Peteris Timofejevs Henriksson Jan Hornát
Martin Hrabálek Tereza Hrychová
Nikola Hynek Sanja Ivic
Vladimíra Janková Michaela Ježová
Jana Juzová Ladislav Kadlec
Eva Kaličinská Zuzana Kasáková
Kateřina Kočí Milan Konrád
Roman Kořan Jan Kovář
Petra Kuchyňková Magdalena Leichtová
Simon Lightfoot Ivana Litošová
Jan Ludvík Vahur Made
Miloslav Machoň Petr Manoušek
Marcel Mojžíš Lucia Najšlová
Vlastimil Nečas Jan Němec
Jan Nevyhoštěný Daniel Novotný
Mirela Oprea Jana Peterková
Kateřina Rudincová Jan Růžička
Lucie Říhová Steven Saxonberg
Emmanuel Sigalas Michal Smetana
Lenka Stolárová Vít Střítecký
Tomasz Szatkowski Balázs Szent-Iványi
Dana Švejdová Eliška Tomalová
Miroslav Tůma Martina Varkočková
Sylvie Velčovská Cindy Vestergaard
Petr Vilímek Lenka Vochocová
Karel Vokál Martin Vokálek
Tomáš Weiss Andrzej Wilk
Markéta Wittichová Štěpánka Zemanová
Petr Zenkner Urška Zrinski
Rok Zupančič Lenka Ženatová
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PŘÍLOHA

AKTIVITY VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ A PRACOVNIC
ÚSTAVU MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V ROCE 2015

Prof. PhDr. Pavel BARŠA, M.A., Ph.D.

Odborná publikační činnost – výstupy hodnocené RVVI
• Doslov k českému vydání. In: Sand, Šlomo (ed.): Jak byl vynalezen židovský ná-

rod. Praha: Rybka Publishers, s. 415–436.
• Barša, Pavel: Cesty k emancipaci. Praha: Academia.
• Konec západní výjimečnosti: „střet civilizací“ a otázka sekularizace. In: Horký-

Hlucháň, Ondřej–Profant, Tomáš a kol.: Mimo Sever a Jih. Rozumět globálním ne-
rovnostem a rozmanitosti. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, s. 156–169.

Odborná publikační činnost – ostatní výstupy
• Světový řád na rozcestí: Americká debata. Mezinárodní vztahy, Vol. 50, No. 2,

s. 65–77.

Příspěvky na konferencích a seminářích
• Paměť romských dělníků jako žitá přítomnost. Paměť a vzpomínání: současné vý-

zvy kulturní antropologie. FSS MU, Brno, 27.–28. 11. 2015.
• Evropské dialogy Václava Havla – Pražská konference 2015, Panel 3: Dokáže se

Evropa držet svých hodnot? Praha, 29.–30. 5. 2015.
• Boj o Palestinu očima rodinné paměti. Poznámky ke Generálovu synu Mika Pele-

da. Úvodní slovo k přednášce Mika Peleda „Překonání sionismu v Palestině“. Pra-
ha, 7. 3. 2015.

• Jak dál v jaderném nešíření a odzbrojování. Uvedení knihy Miroslava Tůmy.
ÚMV, Praha, 6. 1. 2015.

Publicistika a mediální vystoupení
• Návrat války s terorem. Právo, Salon, 10. 12. 2015, s. 3–6.
• Návrat (geo)politiky. Právo, Salon, 15. 1. 2015, s. 3–5.

72



73

• Holokaust podle Timothyho Snydera. Lidové noviny, Orientace, 5. 12. 2015, s. 22/IV.
• Být uvnitř i vně. A2, č. 21/2015.
• Multikulturalismus by se měl odvrhnout, tvrdí europoslanec. DVTV, 9. 1. 2015.

Ing. Vít BENEŠ, Ph.D.

Odborná publikační činnost – výstupy hodnocené RVVI
• Evropský rozměr české zahraniční politiky. In: Kořan, Michal a kol.: Česká za-

hraniční politika v roce 2014. Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů,
s. 57–83.

• The Czech Republic, Estonia and Finland: European Vocation Re-Confirmed? In:
Balfour, Rosa–Carta, Caterina–Raik, Kristi (eds.): The European External Action
Service and National Foreign Ministries. Convergence or Divergence? Farnham:
Ashgate, s. 181–194 (spoluautor Kristi Raik).

• Time for the Third Step? The V4+ and the eurozone Accession. Výzkumná zpráva
(spoluautor Tomáš Profant).

• The European Dimension of Czech Foreign Policy. In: Kořan, Michal et al.: Czech Fo-
reign Policy in 2013: Analysis. Prague: Institute of International Relations, s. 49–79.

• Role Theory in Symbolic Interactionism: Czech Republic, Germany and the EU. In:
Cooperation and Conflict, Vol. 50, No. 1, s. 146–165 (spoluautor Sebastian Harnisch).

• Czech Metaphors about Europe: Havel vs. Klaus. Journal of International Relati-
ons and Development, Vol. 18, No. 4, s. 532–555 (spoluautor Petr Drulák).

Odborná publikační činnost – ostatní výstupy
• Česko ve vleku Velké Británie na periferii Evropy. Mezinárodní politika, 12/2015.
• Vytváření fiskálních protektorátů není cestou ke skutečné hospodářské a měnové

unii. Policy paper ÚMV, 8/2015. On-line: www.iir.cz/article/vytvareni-fiskalnich-
protektoratu-neni-cestou-ke-skutecne-hospodarske-a-menove-unii.

• Státní bankrot Řecka nepovede k jeho odchodu z eurozóny. Policy paper ÚMV,
6/2015. On-line: www.iir.cz/article/statni-bankrot-recka-nepovede-k-jeho-odchodu-
z-eurozony.

• The EU and the Refugees: The Way Forward. Policy paper Prague European
Summit, s. 28–37 (spoluautoři Petr Kratochvíl, Benjamin Tallis, Michal Šimečka).

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

ČR (spoluřešitel).

Příspěvky na konferencích a seminářích
• Přednáška pro studenty Danube Summer Institute (Texas A&M, CIFE). ÚMV,

Praha, 7. 8. 2015.



• Přednáška pro studenty London School of Economics. ÚMV, Praha, 23. 3. 2015.
• Konference Democratic Deficit Of The EU Revisited. ISA Annual Convention

2015. New Orleans, 18.–21. 2. 2015.
• Prognóza vývoje EU a eurozóny. Evropský dům, Praha, 27. 1. 2015.

Další odborná činnost
• Konzultace pro indonéské diplomaty (spolu s Rudolfem Fürstem a Miroslavem

Nožinou), 23. 9. 2015.
• Prezentace výsledků výzkumného projektu TA ČR Omega, SZ ČR při EU. Bru-

sel, 16. 1. 2015.
• Posudek pro New Perspectives.
• Posudek pro Foreign Policy Analysis.
• Posudek pro Politologickou revue.
• Posudek na publikaci Centra evropských studií.

Publicistika a mediální vystoupení
• Řecko versus Portoriko. Lidové noviny, Orientace, 14. 9. 2015.
• Komentář: Proč státní bankrot Řecka nepovede k jeho odchodu z eurozóny.

iDNES.cz, 22. 6. 2015.
• Putinova krasojízda pokračuje. A2larm, 3. 2. 2015.
• ČT – ČT24, Studio ČT24: Končí summit Evropské unie, 16. 12. 2015.
• ČT – ČT24, Studio 6 víkend: Mimořádné jednání vlády, 28. 11. 2015.
• ČT – ČT24, Studio 6: Kdo chrání schengenské hranice, Dublinský protokol se

změní, 2. 11. 2015.
• ČT – ČT24, Horizont: Uprchlické kvóty, 22. 9. 2015.
• ČT – ČT24, Studio ČT24: Výsledky summitu o Řecku, 13. 7. 2015.
• ČT – ČT24, Studio 6: Nový záchranný program pro Řecko, 1. 7. 2015.
• ČT – ČT24, Horizont: Ukrajina tématem summitu EU, 17. 2. 2015.
• ČRo – ČRo Plus, 16. 9. 2015.
• ČRo – ČRo Plus, Den podle... 22. 6. 2015.
• ČRo – ČRo Plus, Radioforum: Jednání mezi eurozónou a bankrotujícím Řeckem

se táhnou. Věřitelé tlačí na pokračování úsporných opatření, Atény se brání. Na-
kolik má být EU s Řeckem trpělivá?, 10. 6. 2015.

• ČRo – Radiožurnál, Šedesát minut: Summit EU a Východního partnerství, 21. 5.
2015.

• ČRo – ČRo Plus, 30. 3. 2015.
• ČRo – ČRo Plus, Ranní plus, 26. 1. 2015.
• SRo – Z prvej ruky: Nové návrhy v EU o riešení utečeneckej krízi, 1. 12. 2015.
• SRo – Z prvej ruky: Predčasné voľby v Grécku, 21. 9. 2015.
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Doc. JUDr. PhDr. Veronika BÍLKOVÁ, Ph.D., E.MA

Odborná publikační činnost – výstupy hodnocené RVVI
• Aggression – the Supreme International Crime or Not a Crime at all? Czech Year-

book of Public and Private International Law. Vol. 6. Praha: Česká společnost pro
mezinárodní právo, s. 5–24.

• Armed Opposition Groups and Shared Responsibility. Netherlands International
Law Review, Vol. 62, No. 1, s. 69–89.

• Česká republika v mezinárodních organizacích: mezi teorií a praxí. Praha: Ústav
mezinárodních vztahů (spoluautoři Michal Kořan, Michal Kolmaš, Šárka Kolma-
šová).

• Establishing Direct Responsibility of Armed Opposition Groups for Violations of
International Humanitarian Law? In: Gal-Or, Noemi–Ryngaert, Cedric–Noort-
mann, Math (eds.): Responsibilities of the Non-State Actor in Armed Conflict and
the Market Place. Theoretical Considerations and Empirical Findings. Leiden:
Brill Academic Publishing, s. 263–284.

• Idealisté, nebo fanatici? Zahraniční (terorističtí) bojovníci z pohledu mezinárod-
ního práva. Jurisprudence, Vol. 24, No. 6, s. 16–23.

• Legalita ozbrojené intervence na ochranu krajanů. Acta Universitatis Carolinae:
Iuridica, Vol. 61, No. 4, s. 201–212.

• Lidskoprávní rozměr české zahraniční politiky. In: Kořan, Michal a kol.: Česká
zahraniční politika v roce 2014. Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vzta-
hů, s. 383–404.

• The Czech Republic. In: Kent, Roach (ed.): Comparative Counter-Terrorism Law.
New York: Cambridge University Press, s. 457–482.

• The Human Rights Dimension of the Czech Foreign Policy. In: Kořan, Michal et
al.: Czech Foreign Policy in 2013: Analysis. Prague: Institute of International Re-
lations, s. 365–383.

Odborná publikační činnost – ostatní výstupy
• The Use of Force by the Russian Federation in Crimea. Heidelberg Journal of In-

ternational Law (Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völker-
recht), Vol. 75, No. 1, s. 27–50.

• Recenze. Tůma, Miroslav (2014): Jak dál v jaderném nešíření a odzbrojování.
Historie a vojenství, č. 3, 2015, s. 150–151.

Výzkumné projekty
• Bezpečnostní multilateralismus jako instituce: Teoretizace a implikace pro střed-

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

GA ČR (spoluřešitelka).
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Příspěvky na konferencích a seminářích
• The Case-Law of the European Court of Human Rights on Persons with Disabili-

ties. The Constitutional Protection Of Vulnerable Groups: A Judicial Dialogue.
Santiago de Chile, 4.–5. 12. 2015.

• Judicial Reform in Bosnia and Herzegovina: The View of the Venice Commissi-
on. Politics of Judicial Independence and Judicial Accountability. Praha, 16.–17.
10. 2015.

• International Criminal Court. VII. Congresso Internacional História do Direito,
Recife. Brazílie, 9.–10. 10. 2015.

• Lustration: the Experience of Czechoslovakia/the Czech Republic. Past And Pre-
sent-Day Lustration: Similarities, Differences, Applicable Standards. Praha, 7. 9.
2015.

• New Challenges to the Classification of Armed Conflicts. XX Congress of the In-
ternational Society for Military Law and the Law of War on Current International
Crises and the Rule of Law. Praha, 14.–18. 4. 2015.

• Legalita ozbrojené intervence na ochranu krajanů. Právo a zájem státu o menši-
ny-krajiny za hranicemi. Praha, 17. 2. 2015.

Další odborná činnost
• Členka externího týmu expertů v oblasti české zahraniční politiky, MZV ČR, Pra-

ha.
• Členka Meziministerské komise pro implementaci mezinárodního humanitárního

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

Českou republiku, MZV ČR, Praha.
• Členka výběrové komise pro projekt TRANS, MZV ČR, Praha.
• Posudek na knihu Možnosti a meze českého zahraničněpolitického aktivismu (au-

toři Štěpánka Zemanova a kol.).
• Posudek pro Polish Yearbook of International Law.
• Posudek pro Mezinárodní vztahy.

Pedagogická činnost
• Kurzy „Mezinárodní právo veřejné“, „Mezinárodní humanitární právo“, „Intro-

duction to Public International Law in the Czech Context“, „Human Rights in
Theory and Practice“. Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

• Vedení dizertační práce dr. Veroniky Podlahové, Právnická fakulta Univerzity
Karlovy v Praze.

• Vedení rigorózní práce Mgr. Heleny Opatové, Právnická fakulta Univerzity Kar-
lovy v Praze.

• Vedení diplomové práce Kateřiny Neradové, Michaely Chrtové, Terezy Filipkové,
Kláry Egnerové, Veroniky Kovářové, Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Pra-
ze.
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Mgr. et Mgr. Jan BLAŽEK

Odborná publikační činnost – výstupy hodnocené RVVI
• Recenze: Ernesto Laclau: Emancipace a radikální demokracie. Mezinárodní vzta-

hy, Vol. 50, No. 3, s. 63–67.
• The Multilateral Dimension of Czech Foreign Policy. In: Kořan, Michal et al.:

Czech Foreign Policy in 2013: Analysis. Prague: Institute of International Relati-
ons, s. 277–295.

• Multilaterální roměr české zahraniční politiky. In: Kořan, Michal a kol.: Česká za-
hraniční politika v roce 2014. Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů,
s. 315–328.

JUDr. PhDr. Marek ČEJKA, Ph.D.

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

Čtvrté aktualizované vydání. Brno: Barrister & Principal.

Odborná publikační činnost – ostatní výstupy
• Den, kdy kulminuje zlo. Proč hrají židé o Vánocích šachy? Mezinárodní politika,

24. 12. 2015.
• Rabíni se neshodnou: Postoje autorit judaismu k izraelsko-palestinskému konflik-

tu. Dingir, Vol. 18, No. 2, s. 49–51.
• Turecké volby 2015: konec dominance AKP? Mezinárodní politika, 9. 6. 2015.

Výzkumné projekty
• Následky svržení prezidenta Mursího v Egyptě: Krize umírněného salafistického

islámu a její možný dopad na region MENA. Grantový projekt TA ČR (hlavní ře-
šitel).

Publicistika a mediální vystoupení
• My a islám. Malomocný vztah. MF Dnes, 13. 1. 2015.
• Změní útoky válku s ISIS? Deník/Rovnost, 20. 11. 2015.
• Sekery, nože a velký mufti. A2, č. 23/2015.
• Izrael za rozcestím? A2, č. 7/2015.

Pedagogická činnost
• Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, Univerzita obrany Brno,

CEVRO Institut, Praha (celkem 6 kurzů).
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Mgr. Jan DANIEL

Odborná publikační činnost – výstupy hodnocené RVVI
• Mezinárodní politická sociologie: Výzkum praxe bezpečnosti. Mezinárodní vzta-

hy, Vol. 50, No. 1, s. 26–45 (spoluautorka Dagmar Rychnovská).
• O mapách, moci a marginalizaci. Význam mezinárodní politické sociologie v čes-

kém výzkumu zahraniční a bezpečnostní politiky. Mezinárodní vztahy, Vol. 50,
No. 4, s. 58–66 (spoluautorka Dagmar Rychnovská).

• The Challenges of Central European Security: Critical Insights. Brno: MUNI Press
(spoluautoři Richard Turcsányi, Tamás Csiki, Lubomír Lupták, Diana Potjomki-
na, Václav Walach).

• Criminal Governance and Insurgency: The Rio de Janeiro Experience. Central
European Journal of International and Security Studies, Vol. 9, No. 4, s. 86–106.

Odborná publikační činnost – ostatní výstupy
• Mise UNIFIL: Udržování míru tam, kde mír neexistuje. Mezinárodní politika, 23. 11.

2015.
• Ahmet Üzümcü: OPCW to Remain a Security Organization. Mezinárodní politi-

ka, 26. 2. 2015.
• The Risks of (Anti-)Muslim Radicalism. European Security Spotlight, Issue No.

4, 12. 2. 2015.
• Libyan Civil War: Enabling Illicit Migration Flows, Threatening Libya’s Neigh-

bors. European Security Spotlight, Issue No. 10, 24. 4. 2015.
• Responding to Sousse: Tunisia Needs Sustainable Economic Development Not a

Security Crackdown. European Security Spotlight, Issue No. 13, 7. 8. 2015.

Výzkumné projekty
• Následky svržení prezidenta Mursího v Egyptě: Krize umírněného salafistického

islámu a její možný dopad na region MENA. Grantový projekt TA ČR (spoluřeši-
tel).

Příspěvky na konferencích a seminářích
• Přednáška na semináři „Co jsou fakta a co jsou fámy“ o situaci na Blízkém vý-

chodě. Studenti za solidaritu. Praha, 15. 12. 2015.
• Jak se Libanonci vyrovnávají s více než milionem syrských uprchlíků v zemi? Ja-

ké jsou hlavní výzvy vzájemného soužití a v čem by jim mohlo pomoci meziná-
rodní společenství? Vědecká kavárna Uprchlictví a migrace. ÚMV, Praha, 21. 10.
2015.

• Narrating UNIFIL. Pan-European Conference, European International Studies
Association. Giardini Naxos, Itálie, 23.–26. 9. 2015.

• Byrokratická expertiza v bezpečnostní a zahraniční politice. Kongres České spo-
lečnosti pro politické vědy. Praha, 9.–11. 9. 2015.
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Publicistika a mediální vystoupení
• Rusko se za pád bitevníku pomstí, ale ne vojensky, míní analytik. iDNES.cz,

24. 11. 2015.
• V Libanonu se cestovat dá, problém je hranice se Sýrií. iDNES.cz, 20. 7. 2015.
• Hizballáh krvácí v Sýrii, mezi Araby ztrácí slávu z válek s Izraelem. iDNES.cz,

14. 6. 2015.
• Evropská unie by přežila ve vládě i Tomia Okamuru. Respekt, 7. 5. 2015 (spolu-

autoři Michal Šimečka a Benjamin Tallis).
• Sýrie 2015: slábnutí Asadova režimu a omezení expanze Islámského státu. Nato-

aktual.cz, 12. 1. 2015.
• Europe’s Migration Crisis: An Alternative View from Central Europe. Visegrad In-

sight, 7. 5. 2015 (spoluautoři Michal Šimečka a Benjamin Tallis).
• Zvýší kvóty pro uprchlíky oblibu extremistů? DTVT, 12, 5, 2015.
• ČT – ČT1, Studio 6: Teroristická organizace Islámský stát, 21. 11. 2015.
• ČT – ČT1, Studio 6: Islámský stát mění taktiku, 26. 3. 2015.

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

ních věd, Univerzita Karlova v Praze (zimní semestr 2015/2016).
• Kurz „Contemporary Approaches to Critical Security Studies“, Institut politolo-

gických studií Fakulty sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze (zimní semestr
2015/2016).

Další odborná činnost
• Konzultace – Francis Ghilés, CIDOB. Praha, 15. 12. 2015.
• Konzultace – Mandy Turner, Council for British Research in the Levant. Bejrút,

26. 10. 2015.
• Konzultace – Svatopluk Čumba, Velvyslanectví ČR v Libanonu. Baabda, 13. 10.

2015.
• Konzultace – Thomas Scheffler, German Oriental Institute. Bejrút, 5. 10.

2015.
• Kulatý stůl o migraci a politickém islámu organizovaný poslancem Milanem Ša-

rapatkou, PSP ČR, 19. 2. 2015.
• Konzutace – Bente Scheller, Heinrich Böll Stiftung. Bejrút, 16. 1. 2015.
• Konzultace – Mona Ahmed, GIZ. Bejrút, 13. 1. 2015.
• Konzultace – Waleed Hazbun, American University of Beirut. Bejrút, 5. 1. 2015.

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

Odborná publikační činnost – výstupy hodnocené RVVI
• The More the Merrier: Time for a Multilateral Turn in Nuclear Disarmament. Bul-

letin of the Atomic Scientists, Vol. 71, No. 3, s. 30–37 (spoluautor Michal Smetana).
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• Security Dimension of Czech Foreign Policy. In: Kořan, Michal et al.: Czech Fo-
reign Policy in 2013: Analysis. Prague: Institute of International Relations, s. 80–
94 (spoluautor Jan Eichler).

• Bezpečnostní rozměr české zahraniční politiky. In: Kořan, Michal a kol.: Česká
zahraniční politika v roce 2014. Analýza ÚMV. Praha. Ústav mezinárodních vzta-
hů, s. 84–102 (spoluautor Jan Eichler).

Odborná publikační činnost – ostatní výstupy
• The Harm in Harmel: What the Transatlantic Alliance Needs is a New Contain-

ment. New Perspectives, Vol. 23, No. 2, s. 123–127.

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

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

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

ČR (spoluřešitel).

Mgr. Sabina DOMASKINA

Výzkumné projekty
• A Secure Europe in a Better World? Mapping the Changing European Security.

Assemblage 2003–2017. Grantový projekt GA ČR (spoluřešitelka).

Příspěvky na konferencích a seminářích
• Europe and the Silent Weapons: The New Dimenstion of Modern Warfare. Inter-

national Conference of Young Scholars. VŠE, Praha, 24. 4. 2015.

Mgr. Tomáš DOPITA

Odborná publikační činnost – výstupy hodnocené RVVI
• (Inter)National Reconstruction: Revising Poststructuralist Encounters with the

War in Bosnia and Herzegovina. New Perspectives, Vol. 23, No. 2, s. 17–48.
• Balkánský rozměr české zahraniční politiky. In: Kořan, Michal a kol.: Česká za-

hraniční politika v roce 2014. Analýza ÚMV. Praha. Ústav mezinárodních vztahů,
s. 211–223.

• Rovné příležitosti a slaďování pracovního a rodinného života ve vybraných zahra-
ničních službách. Výstup z grantu TA ČR pro MZV ČR (nepublikováno, spoluau-
torka Kateřina Kočí).
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• The Balkan Dimension of Czech Foreign Policy. In: Kořan, Michal et al.: Czech
Foreign Policy in 2013: Analysis. Prague: Institute of International Relations,
s. 191–203.

Odborná publikační činnost – ostatní výstupy
• The Czech and Polish foreign policies towards the Western Balkans and the chal-

lenges of European integration. Visegrad Experts Research Paper. Slovak Foreign
Policy Association, 9/2015.

Výzkumné projekty
• Návrh opatření pro prosazování rovných příležitostí a slaďování rodinného a pra-

covního života v české zahraniční službě. Grantový projekt TA ČR BETA (hlavní
řešitel).

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

Příspěvky na konferencích a seminářích
• Rovné příležitosti a slaďování osobního a profesního života v zahraniční službě.

Diplomaticka akademie MZV ČR, Praha, 30. 10. 2015.

Doc. PhDr. Jan EICHLER, CSc.

Odborná publikační činnost – výstupy hodnocené RVVI
• Mezinárodní souvislosti války na Ukrajině. Vojenské rozhledy, Vol. 24 (56), No. 2,

s. 5–19.
• Bezpečnostní rozměr české zahraniční politiky. In: Kořan, Michal a kol.: Česká

zahraniční politika v roce 2014. Analýza ÚMV. Praha. Ústav mezinárodních vzta-
hů, s. 84–102 (spoluautor Ondřej Ditrych).

• Security Dimension of Czech Foreign Policy. In: Kořan, Michal et al.: Czech Fo-
reign Policy in 2013: Analysis. Prague: Institute of International Relations, s. 80–
94 (spoluautor Ondřej Ditrych).

Publicistika a mediální vystoupení
• Tmavomodří mění poválečnou Francii. Právo, 16. 12. 2015.
• Hollande v amerických stopách. Právo, 1. 12. 2015.
• Zločinecký masakr má své souvislosti. Právo, 16. 11. 2015.
• Co píše prezident, na jehož slova došlo. Právo, 11. 11. 2015.
• Vztahy USA-Rusko ve světle jednoho výročí. Právo, 4. 11. 2015.
• Globalizace plodí nenávist pokořených. Právo, 15. 10. 2015.
• Jak to bylo na Ukrajině – viděno očima francouzské rozvědky. Právo, 9. 9. 2015.
• Důsledky ukrajinské krize: rizika konfrontace zesílila. Právo, 13. 8. 2015.
• Kdo půjde s puškou na islamisty. Právo, 30. 7. 2015.
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• Z vnuků se stali nepřátelé rodné země. Právo, 10. 7. 2015.
• Sunnitský terorismus dál běsní. Právo, 29. 6. 2015.
• Černomořská dimenze ukrajinské války. Právo, 9. 6. 2015.
• Incidenty jako za studené války. Právo, 4. 6. 2015.
• Nerovný boj, nebo rodina? Moje volba je jasná! Právo, 3. 6. 2015.
• Téma A-zbraní v Evropě je zpět. Právo, 2. 5. 2015.
• Co vše vzala a dala nejničivější válka dějin. Právo, 28. 4. 2015.
• Polsko jako nový vojenský tygr? Právo, 21. 4. 2015.
• Nová vlna americko-ruského napětí. Nadlouho? Právo, 15. 4. 2015.
• Je třeba vyzbrojit Ukrajinu? Právo, 2. 4. 2015.
• Jaký že to vlastně máme nyní mír. Právo, 17. 3. 2015.
• Kdo tu hraje stradivárky. Právo, 26. 2. 2015.
• Jak je to s překreslováním mapy Evropy. Právo, 18. 2. 2015.
• Sociální beznaděj jako naháněč radikálů. Právo, 3. 2. 2015.
• Francouzi a Američané si nic nedávají zadarmo. Právo, 21. 1. 2015.
• Co ukázal pařížský masakr. Právo, 9. 1. 2015.
• Americko-ruské vztahy: najde se spasitel? Právo, 6. 1. 2016.
• Rusové mají informace, USA zase techniku. Lidové noviny, 26. 11. 2015.
• Pařížský útok může být odvetou za vojenské akce v Africe, míní expert. iDNES.cz,

14. 11. 2015.
• Armáda ČR: záruka bezpečnosti. Literární noviny, 15. 1. 2015.
• Muslimové námi pohrdají, odmítají se přizpůsobit a jsou nevděční. Jejich povstá-

ní mohou začít v západní Evropě kdykoliv, říká docent Eichler. Parlamentní listy,
9. 7. 2015.

• Tisíce mrtvých, rakovina a ropa v tahu: Docent varuje před válkou v Sýrii.
Blesk.cz, 5. 12. 2015.

• ČT – ČT1, Události, komentáře: Hollande a Putin: proti terorismu, 26. 11. 2015.
• ČT – ČT24, Studio ČT 24: Policejní zásah ve Francii, 18. 11. 2015.
• ČT – ČT24, mimořádné vysílání: Teroristické útoky v Paříži, 14. 11. 2015.
• ČT – ČT1, Události, komentáře: Překvapení u Nobelovy ceny za mír, 9. 10. 2015.
• ČT – ČT1, Události, komentáře: Strach z uprchlíků, 3. 8. 2015.
• ČT – ČT1, Události, komentáře: Migrace a islám: pro a proti, 30. 6. 2015.
• ČT – ČT1, Události, komentáře: 20 let Svobodné Evropy v Česku, 30. 6. 2015.
• ČT – ČT1, Události, komentáře: Ukrajina po bitvě o Debalceve, 19. 2. 2015.
• ČT – ČT24, Studio ČT 24: Hollande jednal s Kerrym, 16. 1. 2015.
• ČT – ČT24, Historická manifestace v Paříži, 11. 1. 2015.
• ČT – ČT1, Události, komentáře: Ubrání Evropa svobodu slova? 7. 1. 2015.
• ČRo – Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus,14. 11. 2015.
• ČRo – Radiožurnál, Hlavní zprávy Radiožurnálu: Kuvajt a Tunisko se vzpamato-

vávají z pátečních teroristických útoků, 28. 6. 2015.
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Ing. Rudolf FÜRST, Ph.D.

Odborná publikační činnost – výstupy hodnocené RVVI
• Česká strategie sebeprosazení ve vztazích s ČLR. Výzkumná zpráva. Výstup

z grantu TA ČR pro MZV ČR (nepublikováno).
• Mobilizing Overseas Chinese to Back Up Chinese Diplomacy: The Case of Pre-

sident Hu Jintao’s Visit to Slovakia in 2009. Problems of Post-Communism, Vol.
62, No. 1, s. 55–65 (spoluautorka Gabriela Pleschová).

• East Asia in Czech Foreign Policy. In: Kořan, Michal et al.: Czech Foreign Policy
in 2013: Analysis. Prague: Institute of International Relations, s. 241–254.

• Dálný východ v české zahraniční politice. In: Kořan, Michal a kol.: Česká zahra-
niční politika v roce 2014. Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů,
s. 274–289.

Odborná publikační činnost – ostatní výstupy
• Čína znovu objevuje bývalou východní Evropu: Důvod k radosti či obavám? Po-

licy paper ÚMV, 2/2015. On-line: www.iir.cz/article/cina-znovu-objevuje-
byvalou-vychodni-evropu-duvod-k-radosti-ci-obavam.

• Accelerated Ice Melting in Czech Relations with China. In: Mikko Huotari–Ote-
ro-Iglesias, Miguel–Seaman, John–Ekman, Alice (eds.): Mapping Europe-China
Relations: A Bottom-Up Approach. A Report by the European Think-tank Ne-
twork on China (ETNC), October 2015 Merics, s. 15–19.

Výzkumné projekty
• Czech Bilateral Relations with China: Former Troublemaker Becoming Promi-

nent? Think Visegrád, grantový projekt Mezinárodního visegrádského fondu (spo-
luřešitel).

• Čína ve východní části Evropy: Česká strategie sebeprosazení. Grantový projekt
TA ČR (hlavní řešitel).

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

Příspěvky na konferencích a seminářích
• Přednáška organizovaná Institutem Dálného východu University Komenského

v Bratislavě na téma Perceptions of China in the Czech Republic. Bratislava, 3. 12.
2015.

• Freezing and thawing in Czech relations with China. 7th International Symposium
„Czech Foreign Policy“. MZV ČR, Praha, 23. 10. 2015.

• Central European Perspective, Sino-European „modern“ open partnership. 7th In-
ternational Symposium „Czech Foreign Policy“. MZV ČR, Praha, 24. 10. 2015.

Publicistika a mediální vystoupení
• ČT – ČT24: Komentář: premiér Sobotka na summitu 1+16 v Číně, 24. 11. 2015.
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• ČT – ČT24, Horizont ČT24: Čína končí politiku jednoho dítěte, 29. 10. 2015.
• ČT – ČT24, Komentář ČT24: Jednání amerického a čínského prezidenta (návště-

va prezidenta Xi Jipinga v USA), 25. 9. 2015.
• ČT – ČT24, Studio 6: Vojenská přehlídka na Tchien-an-men v Pekingu, 1. 9. 2015.
• ČT – ČT24: Zpravodajství: Bank of China otevírá v ČR svou pobočku, 31. 8.

2015.
• ČT – ČT24, Horizont ČT24: Pokles na akciovém trhu v ČLR, 24. 8. 2015.
• ČRo – Akciový trh v Číně, 2. 9. 2015.

Další odborná činnost
• Posudek (oponentura) disertační práce na Masarykově univerzitě, Brno.
• Posudek článku pro Journal of International Relations & Development.
• Posudek článku pro časopis Acta Oeconomica Pragensia, VŠE.
• Konzultace pro indonéské diplomaty (spolu s Vítem Benešem a Miroslavem No-

žinou), 23. 9. 2015.

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

verzita Karlova v Praze (letní semestr 2014/2015).
• Přednáška na téma: Čína a Evropa: partnerství EU-ČLR a formát 1+16, Středisko

mezinárodních studií Jana Masaryka, VŠE, Praha, 18. 3. 2015.
• Přednáška na téma: Růst Číny a mezinárodní bezpečnost, Středisko mezinárod-

ních studií Jana Masaryka, VŠE, Praha, 18. 3. 2015

JUDr.Vladimír HANDL, CSc.

Odborná publikační činnost – ostatní výstupy
• The IMEMO Forcast 2015: A Bridge over Troubled Waters? New Perspectives,

Vol. 23, No. 1, s. 164–168.
• The Federal Republic of Germany in Czech Foreign Policy. In: Kořan, Michal et

al.: Czech Foreign Policy in 2013: Analysis. Prague: Institute of International Re-
lations, s. 97–118.

• Spolková republika Německo v české zahraniční politice. In: Kořan, Michal
a kol.: Česká zahraniční politika v roce 2014. Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezi-
národních vztahů ÚMV, s. 105–121.

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

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

ČR BETA (spoluřešitel).
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Příspěvky na konferencích a seminářích
• Přednáška Vývoj československé a české zahraniční politiky po roce 1990. Di-

plomatická akademie MZV ČR, Praha, 15. 11. 2015.
• The German role in search for a solution of the Ukraine-Russian conflict and Ger-

man relations with her Eastern neighbours. Koneference Annual Conference of
the International Association for the Study of German Politics (IASGP). Lipsko,
25.–26. 6. 2015.

• Přednáška na téma: Německo a imigrační krize. Univerzita Hradec Králové, 27. 10.
2015.

Publicistika a mediální vystoupení
• Německo – solidarita, ale bez plánu. Mezinárodní politika, 6. 12. 2015.
• Německo: uprchlický time-out. iDNES.cz, 15. 9. 2015.
• ČT – ČT24, Studio 6: Síla německé vládní koalice, 5. 12. 2015.
• ČT – ČT24, Studio 6: Německá imigrační politika, 5. 11. 2015.
• ČT – ČT24, Studio 6: Postavení A. Merkelové, 20. 10. 2015.
• ČT – ČT24, Horizont ČT24: Německá imigrační politika a česko-německé vztahy,

18. 10. 2015.
• ČT – ČT24, Studio 6: Německé sjednocení, 1. 10. 2015.
• ČT – ČT24: Německé sjednocení, 30. 9. 2015.
• ČT – ČT24, Horizont ČT24: Německo a migrace, 4. 9. 2015.
• ČT – ČT24, Horizont ČT24: Merkelová v Maďarsku, 2. 2. 2015
• ČRo – ČRo Plus: Diskuse s Jaroslavem Foldynou o imigrační krizi a česko-ně-

meckých vztazích vztazích, 5. 11. 2015.
• ČRo – Radio Prague: ČR and imigration policy, 5. 10. 2015.
• ČRo – Radiožurnál: Výročí německého sjednocení, 1. 10. 2015.
• ČRo – Radio Prague: ČR und die Flüchtlingskrise, 15. 9. 2015.
• ČRo – Radiožurnál: Kontroly na německých hranicích, 15. 9. 2015.
• Hessische Rundfunk – Česká republika a imigrační krize, 9. 9. 2015.
• Deutschlandfunk – Uprchlická krize, ČR a Visegrádská skupina (Streit mit Brüs-

sel ist nicht gewollt), 4. 9. 2015.
• Deutschlandfunk – Berlin und Prag vereinbaren engere Kooperation, 3. 7. 2015.

Pedagogická činnost
• Kurzy: „Německá zahraniční politika (I. a II.)“, „Československá a česká zahra-

niční politika“, „Česko-německé a česko-rakouské vztahy“, „Transformace ná-
slednických stran po komunistických stranách“, „Proseminář metodologie a teo-
rie mezinárodních vztahů“, „Německo v Evropské unii“, Institut mezinárodních
studií Fakulty sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze.

• Vedení diplomové práce Jiřího Chrpy, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
v Praze.

• Vedení diplomové práce Zuzany Mjartanové, Fakulta sociálních věd Univerzity
Karlovy v Praze.
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Ing. Ondřej HORKÝ-HLUCHÁŇ, Ph.D.

Odborná publikační činnost – výstupy hodnocené RVVI
• Development Dimension of Czech Foreign Policy. In: Kořan, Michal et al.: Czech

Foreign Policy in 2013: Analysis. Prague: Institute of International Relations,
s. 338–364.

• Sub-Saharan Africa in Czech Foreign Policy. In: Kořan, Michal et al.: Czech Fore-
ign Policy in 2013: Analysis. Prague: Institute of International Relations, s. 255–274
(spoluautorka Kateřina Rudincová).

• Development Cooperation of the „New“ EU Member States: Beyond Europeaniza-
tion. New Hampshire: Palgrave Macmillan (spolueditor Simon Lightfoot).

• Czechia: the „Foreign Development Cooperation“ as a Policy without Politics. In:
Simon Lightfoot–Ondřej Horký-Hlucháň (eds.): Development Cooperation of the
„New“ EU Member States: Beyond Europeanization. New Hampshire: Palgrave
Macmillan.

• Úvod: Reflexe globálního Severu a Jihu mezi Východem a Západem. In: Horký-
Hlucháň, Ondřej–Profant, Tomáš a kol.: Mimo Sever a Jih. Rozumět globálním ne-
rovnostem a rozmanitosti. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, s. 9–36 (spolu-
autor Tomáš Profant).

• Spojené nádoby respektu k rozmanitosti a boje s nerovnostmi. In: Horký-Hlucháň,
Ondřej–Profant, Tomáš: Mimo Sever a Jih. Rozumět globálním nerovnostem
a rozmanitosti. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, s. 267–278 (spoluautor To-
máš Profant).

• Rozvojový rozměr české zahraniční politiky. In: Kořan, Michal a kol: Česká za-
hraniční politika v roce 2014. Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů,
s. 363–382.

• Neither security nor development? Czech and Hungarian identities and interests
in the provincial reconstruction teams in Afghanistan. East European Politics, Vol.
31, No. 4, s. 388–406 (spoluautor Balázs Szent-Iványi).

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

ČR (spoluřešitel).

Příspěvky na konferencích a seminářích
• Still Different? Presentation of the EADI Global Series book Development Coo-

peration of the „new“ EU Member States, Searching for Sustainable Living: Dif-
ferent Approaches, Shared Vision Palacký University. Olomouc, 28.–29. 11.
2015.

• Omezíme příchod uprchlíků a ekonomických migrantů poskytováním rozvojové
pomoci zemím jejich původu? Vědecká kavárna Uprchlictví a migrace, ÚMV, Pra-
ha, 21. 10. 2015.



87

• Quiet colonisers, quite colonies Central and Eastern Europe between the
North/South and East/West divides. 9th Pan-European Conference on International
Relations. Giardini Naxos, Itálie, 23.–26. 9. 2015.

• Roudtable „Regional networks of emergent donors: the role of academics“, 7th Ro-
manian Development Camp. Bukurešť, 8.–10. 7. 2015.

• V4-BASIC Workshop. PISM, Varšava, 30. 11.–1. 12. 2015.

Publicistika a mediální vystoupení
• Prázdné obchody, příděly a černý trh. Venezuela je na prahu rozpadu. iDNES, 10.

11. 2015.
• Komentář: Místo migrace pomoc Africe? Funguje to spíš naopak. iDNES, 19. 7.

2015.
• Uprchlíci, nebo ekonomičtí migranti? Je třeba to rozlišovat, tvrdí politici EU. Eu-

ractiv.cz, 21. 9. 2015.
• Bod pro českou diplomacii: Hybášková povede velvyslanectví EU v Namibii. Eu-

ractiv.cz, 30. 7. 2015.
• Migraci nelze zabránit. Rozvojovka, č. 4, s. 2, 1. 12. 2015.
• In this policy!: from the European neighbourhood to Greece. CEE New Perspec-

tives, 30. 7. 2015.
• RTVS – Rádiožurnál: Prečo ľudia zapaľujú pralesy v Indonézii? 5. 11. 2015.
• Brífing ke globálním Cílům udržitelného rozvoje. Youtube, 19. 10. 2015.

Další odborná činnost
• Člen externího poradního týmu ministra zahraničních věcí ČR pro oblast zahra-

niční a evropské politiky České republiky.
• Expert pro resortní specifika v projektu Zefektivnění činnosti TA ČR v oblasti pod-

pory VaVaI a podpory posilování odborných kapacit organizací veřejné správy
v oblasti VaVaI.

PhDr. Michal KOŘAN, Ph.D.

Odborná publikační činnost – výstupy hodnocené RVVI
• Česká republika v mezinárodních organizacích: Mezi teorií a praxí. Praha: Ústav

mezinárodních vztahů (spoluautor Veronika Bílková, Michal Kolmaš, Šárka Kol-
mašová).

• Mezinárodní politický kontext a tvorba české zahraniční politiky v roce 2014. In:
Kořan, Michal a kol.: Česká zahraniční politika v roce 2014: Analýza ÚMV. Pra-
ha: Ústav mezinárodních vztahů, s. 19–33.

• Visegrádská spolupráce, Polsko Slovensko a Rakousko v české zahraniční politi-
ce. In: Kořan, Michal a kol.: Česká zahraniční politika v roce 2014. Analýza ÚMV.
Praha: Ústav mezinárodních vztahů, s. 122–140.
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• The Political Context and the Making of Czech Foreign Policy in 2013. In: Kořan,
Michal et al.: Czech Foreign Policy in 2013: Analysis. Prague: Institute of Inter-
national Relations, s. 17–28.

• The Visegrad Cooperation, Poland, Slovakia and Austria in Czech Foreign Policy.
In: Kořan, Michal et al.: Czech Foreign Policy in 2013: Analysis. Prague: Institu-
te of International Relations, s. 119–133.

Odborná publikační činnost – ostatní výstupy
• Central Europe in the European Union: A story of hypocrisy. Visegrad Insight,

Vol. 2, No. 8.
• What will 2015 hold for Central Europe? Visegrad Insight, 5. 2. 2015 (spoluautor

Botond Feledy a Milan Nič).
• V4 and the Warsaw NATO summit. Studie pro Think Visegrad, srpen 2015, vypra-

cováno pro MZV ČR, PL, Maďarska a SK, s. 7.
• V4 and Ukraine. Studie pro Think Visegrad, listopad 2015, vypracováno pro MZV

ČR, PL, Maďarska a SK (hlavní autor András Rácz).

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

ČR (hlavní řešitel).
• Think Visegrad. Grantový projekt Mezinárodního visegrádského fondu (národní

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

(spoluřešitel).

Příspěvky na konferencích a seminářích
• „Think Visegrad: Experience and Perspectives of V4 Think Tank Cooperation“.

International Visegrad Fund: 15 Years Behind, Many More Ahead Conference.
Budapešť, 11. 12. 2015.

• Visegrád užitečný, silný a inspirující. Diplomatická akademie MZV ČR, Praha,
18. 11. 2015.

• NATO Reassurances After Ukrainian War – Reality Check A Year After Wales.
Bratislava, 11. 11. 2015.

• Voice of the Flank Security Forum. Bukurešť, 3. 11. 2015.
• Gdansk Roundtable – On Europe with Russia. Gdaňsk, 3. 10. 2015.
• CEPA Forum 2015. Washington, D.C., 1.–2. 10. 2015.
• Visegrádská skupina a bezpečnostní a obranná spolupráce. 17. 9. 2015.
• New European Security Strategy. Summer School of European Studies. Diploma-

tická akademie MZV ČR, Telč, 28. 7. 2015.
• Visegrad Group in the European Union. Cafe Europa, Bratislava, 8. 6. 2015.
• European Army and the future of the CDSP. Ministerstvo obrany SR, Bratislava,

13. 5. 2015.
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• Kulatý stůl k české, polské a evropské bezpečnostní strategii. Velvyslanectví Pol-
ské republiky v Praze, 17. 3. 2015.

• Czech foreign policy in the Central European and European Context. University
of Pennsylvania, USA.

Publicistika a mediální vystoupení
• Na minisummitu NATO k Rusku bude chybět jen jeden prezident – ten český.

Hospodářské noviny, 3. 11. 2015.
• Integrace postsovětské energie. iHNed.cz, 4. 11. 2015.
• Populisté posílili, Vídeň ale nedobyli. Deník.cz, 11. 10. 2015.
• Migrační krize zvýraznila problém xenofobie v Evropě, říká expert. Deník.cz, 6.

10. 2015.
• Generál Petr Pavel: Zbraně na Ukrajinu bych teď neposílal. Deník.cz, 21. 3. 2015.
• Zaorálek: Naše síla je v jednotné Evropě. I proti Rusku. Deník.cz, 6. 3. 2015.
• Bukurešťský minisummit NATO aneb jak se „východní křídlo“ tvářilo, že vlastně

není východní křídlo. Natoaktual.cz, 17. 11. 2015.
• Pokrytectví liberální demokracie je u konce, zaznělo dnes v České televizi. Par-

lamentniListy.cz, 3. 11. 2015.
• Tragédie nad Sinají. Stroj rozlomilo něco zvenčí, tvrdí ruské aerolinky. Brněnský

deník, 3. 11. 2015.
• Zeman Skips Debate on NATO’s Response to Russia. The Prague Post, 3. 11.

2015.
• Hey Europe, Stop Putting Russia First. Atlantic Council, 14. 10. 2015.
• What will 2015 hold for Central Europe? A View from Central Europe. Visegrad

Insight, 5. 2. 2015.
• ČT – ČT24, Události, komentáře: Zkouška pro střední Evropu, 21. 12. 2015.
• ČT – ČT24, Studio 24: Česká zahraniční politika, 26. 11. 2015.
• ČT – ČT24: Bezpečnost východního křídla NATO, 3. 11. 2015.
• ČT – ČT1: Začátek českého předsednictví V4, 1. 7. 2015.
• ČT – ČT24, Studio 24: Česko-polské vztahy, 20. 4. 2016.
• ČT – ČT24, Studio 6: Budoucnost visegrádské čtyřky, 2. 4. 2015.
• ČRo – ČRo Plus: Zahraniční politika ČR v kontextu vývoje nejen v Evropě, 8. 4.

2015.

Další odborná činnost
• Spoluautor uzavřené studie „Visegrad Useful, Powerful, Inspiring“, září 2015

(konzultace pro MZV ČR).

Pedagogická činnost
• Vedení dizertační práce Marata Gizatulin, Metropolitní univerzita Praha.
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Doc. Mgr. Ing. Petr KRATOCHVÍL, Ph.D.

Odborná publikační činnost – výstupy hodnocené RVVI
• The European Union and the Catholic Church – Political Theology of European

Integration. New York: Palgrave (spoluautor Doležal Tomáš).
• Caught in the Deviation Trap. On the Fallacies of the Study of Party-Based Eu-

roscepticism. Politologický časopis, Vol. 22, No. 3, s. 200–215 (spoluautor Da-
niel Kný).

• Czech-Russian Relations 1989–2012. In: Andrei Zagorski (ed.): Russia and East
Central Europe after the Cold War. Prague: Human Rights Publisher, s. 95–134
(spoluautoři Petra Kuchyňková a Boris Shemlev).

• Newcomer, Normal Player or Regional Leader? Perceptions of Poland in the EU.
Politics in Central Europe, Vol. 11, No. 1, s. 11–29 (spoluautor Matúš Mišík).

Odborná publikační činnost – ostatní výstupy
• The Czech Republic: Lacking Foreign Policy Consensus. In: Forbrig, Joerg

(ed.): A Region Disunited? Central European Responses to the Russia-Ukraine
Crisis – Europe. Policy Paper 1/2015 German Marshall Fund of the United Sta-
tes, s. 12–16.

• The EU and the Refugees: The Way Forward. Policy paper Prague European
Summit, s. 28–37 (spoluautoři Vít Beneš, Benjamin Tallis, Michal Šimečka).

Výzkumné projekty
• Významy demokracie v politickém diskursu Ruska, Běloruska, zemí Střední Asie

a Číny. Grantový projekt TA ČR (hlavní řešitel).
• Kontinuální zajišťování urgentních výzkumných zpráv v prioritních oblastech čes-

ké zahraniční politiky. Grantový projekt TA ČR (hlavní řešitel).

Příspěvky na konferencích a seminářích
• Germany and the V4 Countries: Cooperation in the Security and Defence Area.

MZV ČR, Praha, 27. 10. 2015.
• Jakým směrem bychom se měli vydat? Vědecká kavárna Uprchlictví a migrace.

ÚMV, Praha, 21. 10. 2015.
• The Prague Agenda 2015. MZV ČR, Praha, 14.–16. 10. 2015.
• Future Trajectories of Europe’s Eastern Policy: Chances and Challenges. MZV

ČR, Praha, 23. 6. 2015.
• A Secure Europe in a Better World? ÚMV, Praha, 6. 5. 2015.
• Česká diplomacie: heroická, nebo merkantilistická? 11. Brněnské politologické

sympozium – „Třetí dekáda české zahraniční politiky“. Brno, 9. 4. 2015.
• Je dnes svět méně bezpečný, než byl po konci studené války? Respektování, Pra-

ha, 5. 2. 2015.
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Publicistika a mediální vystoupení
• Náboženství není základem civilizace. Lidové noviny, 24. 2. 2015.
• Česko v migrační krizi ukazuje, jak se politika dělat nemá. iDNES.cz, 12. 10. 2015.
• Ukrajina a vepřové sádlo testují evropskou jednotu proti Rusku. iHNed.cz, 27. 1.

2015.
• Boje sílí. Nevěřím, že Ukrajina získá povstalecké regiony zpět, říká expert.

iHNed.cz, 14. 1. 2015.
• Politici vyšlou apel proti extremismu. Deník.cz, 26. 1. 2015.
• Je dnes svět méně bezpečný, než byl po konci studené války? Respektování – dis-

kuze, Respekt, 5. 2. 2015.
• Expert: Zpřísňování imigrační politiky může skončit tragicky. Aktuálně.cz, 13. 1.

2015.
• Minská dohoda zablokovala Ukrajinu. Expres.sk, 20. 2. 2015.
• PiS kopiruje dyplomatyczne porażki Wyszehradu, with Michał Kokot. Gazeta Wy-

borcza, 26. 11. 2015.
• Nothing is imposed in this policy!: From the European Neighbourhood to Gree-

ce. CEE New Perspectives, 3. 7. 2015.
• Řecké sympatie k Moskvě mohou ohrozit jednotu EU. Autorka Eliška Kubátová.

EurActiv, 4. 2. 2015.
• ČT – ČT24, Studio 6: Jednotně kupředu? 17. 11. 2015.
• ČT – ČT24, Horizont 24: Summit o Donbasu, 10. 9. 2015.
• ČT – ČT24, Horizont 24: Boje na Ukrajině oddalují šanci na mír + rozhovor

s P. Kratochvílem, 26. 1. 2015.
• ČRo – Radiožurnál: Putin vyzval k vytvoření jednotné fronty bojující proti tero-

rismu, 3. 12. 2015.
• ČRo – Radiožurnál: Udrží země V4 svůj odmítavý postoj ke kvótám? 21. 9. 2015.
• ČRo – Radiožurnál: Rok od referenda na Krymu, 16. 3. 2015.
• ČRo – Radiožurnál: Shodnou se země EU na posílení sankcí proti Rusku? 29. 1.

2015.
• ČRo – Radiožurnál Situace v Doněcku, 19. 1. 2015.
• TA3 – Nové boje na Ukrajine, 19. 1. 2015.
• Deutsche Welle – Alleged Czech policy of harsh treatment of refugees „works“,

with Ian Willoughby, 27. 10. 2015.

Pedagogická činnost
• Pravidelné přednášky pro Diplomatickou akademii MZV ČR, Praha.
• Pravidelný neformální metodologický seminář pro postgraduální studenty oboru

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

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

doktorský program Ústavu mezinárodních vztahů v Praze a Metropolitní univer-
zity Praha.
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• Magisterský kurz „Teorie mezinárodních vztahů“, Středisko mezinárodních studií
Jana Masaryka Fakulty mezinárodních vztahů VŠE, Praha.

• Vedení dizertační práce Jana Blažka a Sabiny Domaskiny, studujících společného
doktorského programu s Metropolitní univerzitou Praha.

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

• Řada posudků na disertační a diplomové práce.

PhDr. Miroslav NOŽINA, Ph.D.

Odborná publikační činnost – ostatní výstupy
• Myanmar – podoby etnického konfliktu. Mezinárodní politika, 4/2015.

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

GA ČR (spoluřešitel).

Příspěvky na konferencích a seminářích
• Drogová geopolitika a drogové subkultury. VŠE, Praha, 6. 5. 2015.

Publicistika a mediální vystoupení
• Padělané oblečení už netáhne, Vietnamci se nyní soustředí na drogy, říká expert.

Lidovky.cz, 15. 5. 2015.
• Asijský perník. Týden, 20/2015, s. 40–41.
• NOVA – NOVA Plus, Víkend: Reportáž o Charlesu „Lucky“ Lucianovi, 19. 5.

2015.
• ČRo – Zahraniční vysílání: Drogy, historie, 5. 3. 2015.

Další odborná činnost
• Konzultace pro kpt. Petra Procházku z Národní protidrogové centrály SKPV Po-

licie ČR, 19. 11. 2015.
• Konzultace pro Hari Tjahjono a pána Radityo J.A. Panjaitan z Centre for Policy

Analysis and Development on American and European Regions pod MZV Indo-
nésie, Velvyslanectví Indonéské republiky v Praze, 23. 9. 2015 (spolu s Vítem Be-
nešem a Rudolfem Fürstem).

• Konzultace pro Andrew Cunningham z European Monitoring Centre for Drugs
and Drug Abuse, Evropská komise, 13.7.–15. 7. 2015.

• Konzultace pro Diplomatickou akademii Vietnam, Velvyslanectví Vietnamské re-
publiky v ČR.

• Konzultace pro Ing. Jaroslava Dolečeka, vedoucího ZÚ Yangon, MZV ČR, 18. 2.
2015.
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Pedagogická činnost
• Kurz „Úvod do studia Thajska, Laosu a Kambodže“, Asijská studia a mezinárod-

ní vztahy, Metropolitní univerzita Praha (letní semester 2014/15 a 2015/16).
• Kurz „Etnologie, kultura a vývoj raných států Indočíny. Indický vliv v regionu“,

Ústav Dálného východu Filozofické fakulty, Univerzita Karlova, Praha (zimní se-
mestr 2015/2016).

• Kurz: „Antropologie kriminality – drogové subkultury“, Ústav Dálného východu
Filozofické fakulty, Univerzita Karlova, Praha (zimní semestr 2014/2015).

• Kurz: „Etnologie Indočíny“, Ústav Dálného východu Filozofické fakulty, Univer-
zita Karlova, Praha (letní semestr 2014/2015).

• Vedení 11 diplomových prací a dvou bakalářských prací na Metropolitní univer-
zitě Praha.

Mgr. Tomáš PROFANT

Odborná publikační činnost – výstupy hodnocené RVVI
• A Donor Against Its Will? In: Horký-Hlucháň, Ondřej–Lightfoot, Simon (eds.):

Development Cooperation of the „New“ EU Member States. Beyond Europeani-
zation. New Hampshire: Palgrave Macmillan, s. 64–81 (spoluautor Ondrej Gažo-
vič).

• Úvod: Reflexe globálního Severu a Jihu mezi Východem a Západem. In: Horký-
Hlucháň, Ondřej–Profant, Tomáš a kol.: Mimo Sever a Jih. Rozumět globálním ne-
rovnostem a rozmanitosti. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, s. 9–36 (spolu-
autor Ondřej Horký-Hlucháň).

• Spojené nádoby respektu k rozmanitosti a boje s nerovnostmi. In: Horký-Hlucháň,
Ondřej–Profant, Tomáš a kol.: Mimo Sever a Jih. Rozumět globálním nerovnostem
a rozmanitosti. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, s. 267–278 (spoluautor On-
dřej Horký-Hlucháň).

• Postkolonializmus: Perspektíva podrobených ako východisko skúmania. In: Hor-
ký-Hlucháň, Ondřej–Profant, Tomáš a kol.: Mimo Sever a Jih. Rozumět globálním
nerovnostem a rozmanitosti. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, s. 37–59.

• Postrozvojový prístup ako radikálna kritika „rozvoja“. In: Horký-Hlucháň,
Ondřej–Profant, Tomáš a kol.: Mimo Sever a Jih. Rozumět globálním nerovnostem
a rozmanitosti. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, s. 186–208.

• Konštrukcia Slovenska ako darcu a jej mocenské dopady. Mezinárodní vztahy,
Vol. 50, No. 2, s. 23–44.

• Slovenské mimovládne „rozvojové“ organizácie ako politickí aktéri. Sociológia,
Vol. 47, No. 1, s. 113–138.

• The Pontis Foundation: Partly Disrupting the Development Discourse Through
Partnership. Forum for Development Studies, Vol. 42, No. 2, s. 265–287.
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Odborná publikační činnost – ostatní výstupy
• Recenze. Myslime postkoloniálne! Gender, rovné příležitosti, výzkum, Vol. 16,

No. 2, s. 95–99.

Příspěvky na konferencích a seminářích
• Metodické aspekty diskurzívnej analýzy II. Seminár pre Ph.D. študentov dejín HÚ

SAV, ÚO SAV, FF UK BA, UMB BB. Slovenská akadémia vied, Bratislava,
8.–10. 12. 2015.

• Cementing the capitalist discursive hegemony through a „leftist“ talkshow: „Din-
ner with Havran“ as a case study, 12th Conference of the European Sociological
Association. Praha, 26. 8. 2015.

• The dange of interdisciplinarity in area studies, 12th Conference of the European
Sociological Association. Praha, 26. 8. 2015.

Publicistika a mediální vystoupení
• Celebrity a charita. Deník Referendum, 28. 6. 2015.
• Dobré vládnutie bez ľudských práv. Pravda, 10. 12. 2015.
• Kultúra podvádzania. Pravda, 30. 11. 2015
• Keď hlavným hrdinom je ľud. Pravda, 2. 11. 2015.
• Minimálna mzda a ideológia. Pravda, 9. 10. 2015.
• „Revolučný“ zákon. Pravda, 29. 9. 2015.
• Miesto udržateľnosti zelený rast? Pravda, 14. 9. 2015.
• Dobiehanie Západu? Pravda, 4. 9. 2015.
• Prečo zlyhávajú trhy. Pravda, 7. 8. 2015.
• Nielen Grécko ohrozujú dlhy. Pravda, 20. 7. 2015.
• Daňové úniky pokračujú. Pravda, 21. 6. 2015
• Kapitalizmy v strednej Európe. Pravda, 25. 5. 2015
• Jedna ruka dáva, druhá berie. Pravda, 15. 5. 2015.
• Povaľači alebo obete? Pravda, 9. 6. 2015.
• Slovenské riešenia utečeneckej krízy. Pravda, 24. 8. 2015.
• Sľuby z Transatlantickej dohody. Pravda, 9. 7. 2015.
• Svetová banka bez veľkých zmien. Pravda, 23. 4. 2015.
• Capitalisms in Central Europe: Local Solutions to Local Problems? CEE New Per-

spectives, 8. 6. 2015.

Pedagogická činnost
• Kurz „Rozvojová spolupráca v politickej teórii a praxi“, Ústav európskych štúdií

a medzinárodných vzťahov Fakulty sociálnych a ekonomických vied, Univerzita
Komenského v Bratislavě (zimní semestr 2015/2016).

• Kurz „Metodológia sociálnovedného výskumu: Návrh výskumu“, Ústav európ-
skych štúdií a medzinárodných vzťahov Fakulty sociálnych a ekonomických vied,
Univerzita Komenského v Bratislavě (zimní semestr 2015/2016).
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• Kurz „Medzinárodné vzťahy 1“, Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťa-
hov Fakulty sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratisla-
vě (zimní semestr 2015/2016).

• Vedení diplomové práce Melisy Kubalcové na téma migračního diskurzu.

M.Phil Michal ŠIMEČKA, PhD. (Oxon)

Odborná publikační činnost – výstupy hodnocené RVVI
• From Democracy Assistance to Importing Transition Experience: the Case of Po-

st-Soviet Local Government and Defence Reforms. In: Berti, Benedetta–Mikulo-
va, Kristin–Nicu, Popescu (eds.): Democratization in EU Foreign Policy. New
York: Routledge, s. 129–156.

Odborná publikační činnost – ostatní výstupy
• The EU and the Refugees: The Way Forward. Policy paper Prague European

Summit, s. 28–37 (spoluautoři Petr Kratochvíl, Vít Beneš, Benjamin Tallis).
• NATO’s Eastern Promises? Demands for permanent deployment of NATO troops

on the Alliance’s Eastern Flank risk divisions at a time when political unity is at a
premium. European Security Spotlight, No. 14.

• Syriza: A Greek Trojan Horse? The leftist party’s links to Russia create risks for
European security that are real, but manageable. European Security Spotlight, No.
5.

• A European Global Strategy on Foreign and Security Policy: The Position of the
Czech Republic, prepared for the CZ MFA, 10/2015 (spoluautor Benjamin Tallis).

• A New Security Strategy for Europe: Framing the Discussion. Prepared for Se-
minar at CZ MFA, 18. 3. 2015 (spoluautor Benjamin Tallis).

• Migration in the Contemporary Context: Potential Consequences for Czech and
Slovak Societies. VI Czech-Slovak (MFA) discussion forum, 11/2015 (spoluautor
Benjamin Tallis).

• Polish and Czech security policy: A (no) discrepancy report. Warsaw: CSM, Re-
ports 08/2015 (spoluautor Benjamin Tallis).

• The Future of EU-Russia Relations. Aspen Review, No. 1/2015, s. 56–60.

Výzkumné projekty
• NATO’s Way Ahead in the context of the Wales summit (V4 implications), back to

the roots/revival of defence Alliance. Think Visegrad, grantový projekt Meziná-
rodního visegrádského fondu (spoluřešitel).

• Polish and Czech Security Policy: (No)Discrepancies. Grantový projekt Česko-
polského fóra (spoluřešitel).

• What could be the elements of possible joint V4 proposal for the EU Global Stra-
tegy on Foreign and Security Policy? Think Visegrad, grantový projekt Meziná-
rodního visegrádského fondu (spoluřešitel).
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Příspěvky na konferencích a seminářích
• EU a svet: ľavicové vízie. Prednáška pro S&D Group in the EP. Bratislava, 7. 12. 2015.
• Failures and Achievements of the Visegrad Group. Přednáška pro Velvyslanectví

Polské republiky v ČR. Praha, 30. 11. 2015.
• The Future of Central European Politics. Liberal Herald Conference. Bratislava,

25.–26. 11. 2015.
• A partner or competitor: attitudes of the CEE countries towards the EU-Russian

relations CEPSA Annual Conference. Vilnius, 26. 9. 2015.
• Eastern Partnership after Riga. Russo-Ukrainian Crisis and the Consequences for

the EU. MZV ČR, Praha, 11. 6. 2015.

Další odborná činnost
• Konzultace pro velvyslanectví Dánska, Finska, Kanady, Spojených států, Velké

Británie, Jižní Koreje v ČR.
• Konzultace pro různé odbory MZV ČR, MZEV SR, pro Kancelář prezidenta Slo-

venské republiky, pro maďarské a polské ministerstvo zahraničních věcí.

Publicistika a mediální vystoupení
• Ve Varšavě se stahují vlajky Unie, Kaczyński zvolil Orbánovu cestu. iDNES.cz,

10. 12. 2015.
• Evropská unie by přežila ve vládě i Tomia Okamuru. Respekt, 7. 5. 2015 (spolu-

autoři Benjamin Tallis a Jan Daniel).
• Apokalypsu v Európe odvráti nedokonalé riešenie. Respekt, 12. 2. 2015.
• Z osvícených demokratů jsou jakobíni. iRespekt, 22. 7. 2015.
• Miznú šance Slovenska zasadnúť na čelo OSN? Aktuality.sk, 13. 10. 2015.
• Videli sme predobraz Európy, ktorú ovládla toxická špirála disciplíny, nedôvery

a moci. Denník N, 19. 6. 2015.
• Apokalypsu v Európe odvráti nedokonalé riešenie. Denník N, 10. 2. 2015.
• Európa je ako veľryba, ktorá si neuvedomuje svoju silu. Denník N, 20. 1. 2015.
• Russian Militancy Drives Eastern European Modernization. Defencenews.com, 1. 11.

2015.
• Fighting the wrong battle: Central Europe’s crisis is one of liberal democracy, not

migration. openDemocracy, London, UK, 4. 9. 2015 (spoluautor Benjamin Tallis).
• Europe’s Migration Crisis: Central Europe’s Dangerous Game. openDemocracy,

London, UK, 18. 5. 2015 (spoluautoři Jan Daniel a Benjamin Tallis).
• Europe’s Migration Crisis: An Alternative View from Central Europe. Visegrad In-

sight, Warsaw, Poland, 13. 5. 2015 (spoluautoři Benjamin Tallis a Jan Daniel).
• ČRo – Řecko a Evropa se vydírají navzájem. Pro a Proti, 19. 2. 2015.
• SRo – Grécky premiér Tsipras podal demisiu, 25. 8. 2015.
• SRo – Rádiožurnál: Řecká kapitulace? 19. 2. 2015.
• Anti-Gruevski Rally in Skopje. Currenttime.tv (RFE/RL), 22. 5. 2015.
• Resisting Trump and Tsipras, Center Holds in Post-Crisis World. Bloomberg, 23. 1.

2015.
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Benjamin TALLIS, M.A., Ph.D.

Odborná publikační činnost – ostatní výstupy
• To Provoke Constellations. New Perspectives, Vol. 23, No. 1, s. 7–14.
• Constellation to Constellation: Situation, Encounter & Doubt. New Perspectives,

Vol. 23, No. 2, s. 7–16.
• The EU and the Refugees: The Way Forward. Policy paper Prague European

Summit, s. 28–37 (spoluautoři Petr Kratochvíl, Vít Beneš, Michal Šimečka).
• Polish and Czech security policy: A (no) discrepancy report, Warsaw: CSM, Re-

ports 08/2015, CSM: Warsaw (spoluautor Michal Šimečka).
• A European Global Strategy on Foreign and Security Policy: The Position of the

Czech Republic, prepared for the CZ MFA, 10/2015 (spoluautor Michal Šimečka).
• A New Security Strategy for Europe: Framing the Discussion, prepared for Semi-

nar at CZ MFA 03/2015 (spoluautor Michal Šimečka).
• Migration in the Contemporary Context: Potential Consequences for Czech and

Slovak Societies. VI Czech-Slovak (MFA) discussion forum, 11/2015 (spoluautor
Michal Šimečka).

• Toward a European Global Strategy: Scope for Visegrad Cooperation, prepared
for CZ MFA 07/2015 (spoluautor Michal Šimečka).

• EU Response to the Migration Crisis: Too Little, But Not Too Late. European Se-
curity Spotlight, No. 12.

• From Vicious to Virtuous: Transforming the Ukraine Crisis, European Security
Spotlight, No. 6.

• Offshoring Security: Protecting Migrants and the Schengen Zone, European Se-
curity Spotlight, No. 11 (spoluautor Markéta Wittichová).

• Migration As A (Future) Challenge For V4 Countries. Preparation of Section on
Schengen and Common EU Border and Migration Challenges for Think Visegrad
Report, 11/2015.

• Security Tri-lemma: The UK’s Nuclear Deterrent, European Security Spotlight,
No. 9.

• Ukrainian Mobility: An Opportunity Not a Threat to the EU, European Security
Spotlight, No. 8.

Výzkumné projekty
• Migration As A (Future) Challenge For V4 Countries. Think Visegrad, grantový

projekt Mezinárodního visegrádského fondu (spoluúčast).

Příspěvky na konferencích a seminářích
• New Fences/Nové Ploty 2015, Presentation on „Europe Re-divided“? Migration,

Schengen and the EU. Bratislava, 17. 11. 2015.
• The Mediterranean: How to prevent human tragedies at sea and adopt a viable and

sustainable European immigration policy, Prague European Summit 2015. Praha,
13. 11. 2015.



• Uncanny Territory: How the EU has made Ukraine into both a Buffer Zone and an
Unheimlich Borderland, EISA 2015. Giardini Naxos, Itálie, 24. 9. 2015.

• Innovations in IR theory and the EU’s external relations: Poststructuralism/ IPS
2.0, EISA 2015. Giardini Naxos, Itálie, 24. 9. 2015 (spoluautorka Xymena Ku-
rowska).

• New Perspectives On Pluridisciplinarity In Central And Eastern Europe, Chair
and Discussant ESA. Praha, 25. 8. 2015.

• Russo-Ukrainian Crisis and the Consequences for the EU. MZV ČR, Praha, 11. 6.
2015.

• A Moveable East: Identities, Borders & Orders in the Enlarged EU and Its Eas-
tern Neighbourhood. Public Lecture at Anglo-Amercian University, Prague. Pra-
ha, 12. 5. 2015.

• Lost at Sea: Human Tragedy, Heightened Expecta ons & Low Politics in EU Migra-
tion Management in the Mediterranean, ISA 2015. New Orleans, USA, 18. 2. 2015.

• Storming the Opera House and Other Ways of Getting it Wrong in Ukraine, ISA
2015. New Orleans, USA, 18. 2. 2015.

Publicistika a mediální vystoupení
• Evropská unie by přežila ve vládě i Tomia Okamuru. Respekt, 7. 5. 2015 (spolu-

autoři Jan Daniel a Michal Šimečka).
• The Sun Also Rises. Reporter, 12/2015.
• A Migrant’s Story. Reporter, 11/ 2015.
• Fighting the wrong battle: Central Europe’s crisis is one of liberal democracy, not

migration. openDemocracy, London, UK, 4. 9. 2015 (spoluautor Michal Šimeč-
ka).

• Europe’s Migration Crisis: An Alternative View from Central Europe. Visegrad In-
sight, Warsaw, 13. 5. 2015 (spoluautoři Jan Daniel a Michal Šimečka).

• No end of history, no end of politics, but limits to critique? Visegrad Insight, 2. 2.
2015.

• ČT – ČT24, Horizont ČT24: Discussing migration, 18. 8. 2015.
• ČT – ČT24, Horizont ČT24: Discussing migration, 23. 4. 2015.
• ČRo – Radio Prague: Where would mooted Mini-Schengen leave states like

Czech Republic, 20. 11. 2015.
• ČRo – Radio Prague: Czech stance on refugees could risk gains of last 25 years,

5. 10. 2015.
• SRo – Slovak National Radio News: Discussing migration,19. 5. 2015.
• SRo – Slovak National Radio News: Discussing migration, 18. 5. 2015.

Pedagogická činnost
• School of International Relations & Diplomacy: Course of Human Security &

Terrorism, Anglo-American University in Prague.
• Kurz „Humans on the Move“, Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze.
• Vedení závěreční práce Conora Plese z Anglo-American University in Prague.
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• Vedení závěreční práce Markéty Wittichové z University of Utrecht.

Další odborná činnost
• Konzultace pro velvyslanectví Dánska, Finska, Kanady, Spojených států, Velké

Británie, Jižní Koreje v ČR
• Konzultace pro různé odbory MZV ČR, maďarské a polské ministerstvo zahra-

ničních věcí a obrany.

Mgr. et Mgr. Lukáš TICHÝ

Odborná publikační činnost – výstupy hodnocené RVVI
• Bezpečnostní a zahraniční politika Ruské federace v Sýrii. Vojenské rozhledy, Vol.

24, No. 2, s. 37–50.
• Energetika ve vnějších vztazích České republiky. In: Kořan, Michal a kol.: Česká

zahraniční politika v roce 2014. Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vzta-
hů, s. 345–362.

• Energy in the External Relations of the Czech Republic. In: Kořan, Michal et al.:
Czech Foreign Policy in 2013: Analysis. Prague: Institute of International Relati-
ons, s. 312–337.

• The EU Integration Discourse in the Energy Relations with Russia. Slovenská po-
litologická revue, Vol. 15, No. 1.

• Zahraniční a bezpečnostní politika Ruska a jeho zájmy v regionu Blízkého vý-
chodu a severní Afriky v kontextu událostí arabského jara. Slovanský přehled, Vol.
101, No. 1, s. 125–156.

• Komparace cílů energetické politiky EU a Ruska. In: Rusko a Evropa 2013. Par-
dubice: Univerzita Pardubice, s. 153–194.

• The European Union as an Actor in Energy Relations with the Islamic Republic
of Iran. Central European Journal of International and Security Studies, Vol. 9,
No. 4, s. 56–85 (spoluautor Nikita Odintsov).

Odborná publikační činnost – ostatní výstupy
• Energetické vztahy mezi Maďarskem a Ruskou federací: historie, současnost a

perspektivy. Discussion Paper ÚMV, 3/2015.

Výzkumné projekty
• Scénáře vývoje mezinárodního bezpečnostního prostředí. Grantový projekt TA ČR

(spoluřešitel).

Příspěvky na konferencích a seminářích
• Energetické zájmy velmocí v Africe. Hradec Králové, 11. 3. 2015.

Pedagogická činnost
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• Kurzy: „Energetická politika 2“, „Mezinárodní vztahy“ (letní semestr 2014/2015);
„Energetická politika 1“, „Úvod do mezinárodních vztahů“ (zimní semestr
2015/2016), Katedra politologie Filozofické fakulty, Univerzita Hradec Králové.

• Kurzy: „Národní bezpečnost a asymetrické hrozby“, „Mezinárodní bezpečnost“,
„Energetická bezpečnost“ (letní semestr 2014/2015), „Globální vládnutí“, „Vnitř-
ní bezpečnost EU“ (zimní semestr 2015/2016), MVES, Metropolitní univerzita
Praha, pobočka Hradec Králové.

• Kurzy: „Vztahy EU-Rusko“ (letní semestr 2014/2015), „Úvod do studia“ (zimní
semestr 2015/2016), MVES, Metropolitní univerzita Praha, pobočka v Praze.
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