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ÚVOD

V únoru 2000 jsme se po více než roční rekonstrukci vrátili do své původní budovy v Nerudově ulici. Počáteční drobné provozní problémy jsou bohatě vyváženy kvalitním pracovním prostředím, jež
nám rekonstruované pracoviště poskytuje.
Během první poloviny roku zpracoval ÚMV na základě výzvy Rady vlády pro výzkum a vývoj podrobné několikasetstránkové podklady pro hodnocení své činnosti v období 1995–1999 a budoucího
výzkumného záměru. Rada schválila předložené materiály spolu s výzkumným záměrem ÚMV v prosinci 2000, a to bez připomínek. Koncem roku předložilo vedení ÚMV kolegiu ministra zahraničních
věcí střednědobou Koncepci činnosti Ústavu mezinárodních vztahů a novelu statutu ústavu. Oba dokumenty spolu s plánem činnosti schválil ministr zahraničních věcí 1. března 2001.
Uvítali jsme rostoucí poptávku ze strany MZV, což se mimo jiné projevilo v nárůstu objemu koncepčních podkladů a expertiz, edičních počinů a akcí konferenčního charakteru, které ÚMV pro ministerstvo zajišťuje.
V rámci výzkumného oddělení začala pracovat tematická centra. Prosadilo se zejména Centrum evropských analýz, a to prostřednictvím svých konferenčních aktivit a dvěma edicemi příležitostných
analýz, které pod titulem Evropská témata pomohlo připravit ediční oddělení. Poprvé jsme při hodnocení práce výzkumných pracovníků za minulý rok použili nová kritéria. Jednoznačně definované požadavky pomohly zvýšit kvalitu i kvantitu práce výzkumného oddělení.
V roce 2000 se konsolidovala situace v periodikách, z nichž každé je nyní vedeno vlastní samostatnou redakcí. Kromě pravidelné vydavatelské činnosti a dlouhodobých nakladatelských projektů
(zejména dokumenty čs. zahraniční politiky a dokumenty EU) se ediční oddělení podílelo významnou
měrou na publikacích vydávaných v rámci Komunikační strategie Ministerstva zahraničních věcí ČR
před vstupem České republiky do Evropské unie.
Diplomatická akademie pokračovala ve své standardní činnosti rozdělené do třech vzdělávacích
modulů, zorganizovala několik školicích kurzů pro pracovníky MZV a náborových přednášek pro vysokoškoláky.
Naše knihovna dokázala i v minulém roce udržet svými akvizicemi kontakt se světem. Prostornější
čítárna umožňuje obsloužit rostoucí množství zákazníků zejména z řad studentů.
Neutuchá spolupráce ÚMV a jeho pracovníků se zahraničními institucemi, o čemž kromě konferenčních aktivit svědčí i naše zapojení do řady mezinárodních projektů.
Děkuji všem svým kolegům za vykonanou práci.
Jiří Šedivý
ředitel ÚMV
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I. ZÁKLADNÍ INFORMACE

1. FUNKCE, ORGANIZACE, ŘÍZENÍ
Ústav mezinárodních vztahů (dále ÚMV) je podřízenou příspěvkovou organizací v působnosti Ministerstva zahraničních věcí České republiky (dále MZV). Jako příspěvková organizace dostává ústav
příspěvek na svou činnost ze státního rozpočtu. Příspěvek je poskytován MZV v rámci jeho rozpočtové kapitoly. V rámci finančních vztahů stanovených ministerstvem, ústav rovněž hospodaří s finančními prostředky získanými z vlastní činnosti a účelovými prostředky ze státního rozpočtu na podporu
výzkumu, které dostává na řešení grantových projektů. Ústav dále hospodaří s finančními prostředky
svých fondů, s prostředky přijatými od grantových agentur, tuzemských a zahraničních nadací, mezinárodních organizací a jiných právnických a fyzických osob.
Základní úkoly ÚMV spočívají ve výzkumu mezinárodních vztahů a české zahraniční politiky. Pracoviště rovněž sleduje světové trendy teoretického myšlení o mezinárodních vztazích, na základě jejich reflexe a interpretace je obohacuje a zároveň je zprostředkovává českému publiku. ÚMV poskytuje výsledky své práce MZV a jeho prostřednictvím i dalším orgánům státní moci a správy ČR. ÚMV
spolupracuje s akademickou obcí a odbornými institucemi doma i v zahraničí. Ústav přispívá ke komunikaci mezi MZV a dalšími státními orgány, akademickou obcí a odbornou i zájmovou veřejností
v problematice mezinárodních vztahů a české zahraniční politiky.
Činnost ÚMV je politicky nezávislá, čímž přispívá v souladu s Koncepcí zahraniční politiky České republiky schválené vládou ČR dne 17. 2. 1999 k tvorbě „nadstranického konsenzu týkajícího se
zahraniční politiky“ ČR (hlava A, kapitola VII). Navenek posiluje zdůvodnění a propagaci českých zahraničněpolitických priorit a úvah. ÚMV poskytuje podklady a spolupracuje na vypracovávání koncepčních dokumentů, a to zejména v rezortu MZV a Ministerstva obrany České republiky. Od těchto
úkolů se odvozují činnosti ústavu. ÚMV kromě své základní výzkumné činnosti rozvíjí další tři nosné činnosti: ediční, informační a vzdělávací. K zajištění a podpoře nosných činností je třeba věnovat
pozornost zejména následujícím oblastem podpůrných aktivit: personální politice, spolupráci s dalšími subjekty, informační a technické infrastruktuře.
Výzkumná činnost ÚMV se soustředí na oblasti evropské integrace a mezinárodní bezpečnosti. Pro
tyto účely ústav v roce 1999 vytvořil Centrum evropských analýz (dále CEA) a Centrum bezpečnostních analýz (dále CBA). V roce 2001 hodlá ÚMV zahájit činnost Centra rozvojových analýz (dále
CRA).
Ediční činnost sleduje tři hlavní publikační linie: (i) vydávání specializovaných periodik; (ii) publikace výsledků výzkumné činnosti ÚMV a dokumentů k prioritním oblastem výzkumu; (iii) informačních materiálů a dokumentů zařazených do Komunikační strategie ČR před vstupem do EU.
Kromě dlouhodobých nosných činností ediční oddělení zajišťuje publikaci, propagaci a šíření výsledků výzkumných projektů ÚMV (též prostřednictvím internetové stránky ÚMV – www.iir.cz), vydávání tematických edic dokumentů (dokumenty čs. zahraniční politiky, dokumenty k mezinárodní
bezpečnosti) a příležitostných publikací domácích i zahraničních autorů.
Informační oddělení zajišťuje knihovnickou, bibliografickou, dokumentografickou, archivní a informační činnost. Akviziční, dokumentační a bibliografická činnost sleduje priority výzkumné činnosti ÚMV.
Základním pilířem vzdělávací činnosti ÚMV jsou aktivity Diplomatické akademie (dále DA), která je součástí ÚMV.
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Řízení a hodnocení práce ÚMV je založeno na principu transparentnosti a probíhá na třech úrovních: interní (vedení ústavu a jeho Vědecká rada), zřizovatelské (MZV), vládní (Rada vlády pro výzkum a vývoj). Hodnocení práce výzkumných pracovníků a projektových týmů probíhá v rámci hodnotících kritérií, stejně jako prostřednictvím řádných oponentních řízení k výsledkům jednotlivých
projektů.
Každoročně vydává ÚMV Zprávu o činnosti, která je zasílána k posouzení vedení MZV, členům
Vědecké rady MZV a členům Vědecké rady ÚMV. Zpráva je zároveň veřejně dostupná na internetové
stránce ústavu. ÚMV předkládá ministrovi plán činnosti na nový kalendářní rok.
Na základě výročních zpráv vyhodnocuje činnost ústavu Vědecká rada. Tento poradní orgán ředitele ústavu je složen z renomovaných reprezentantů akademické obce ČR a činitelů veřejného života.
ÚMV dodává průběžně data o své činnosti do databází Rady vlády pro výzkum a vývoj (dále
RVV). Jde o databáze CEZ (Centrální evidence záměrů), CEP (Centrální evidence projektů) a RIV
(Registr informací o výsledcích). S použitím těchto a dalších vyžádaných informací o aktivitách ÚMV
hodnotí RVV činnost ÚMV, a to na základě usnesení vlády č. 281 z 22. dubna 1998 a v souladu s Pravidly hodnocení výzkumných záměrů a výsledků organizací pro poskytování institucionální podpory
výzkumu a vývoje.
Střednědobý výzkumný záměr ÚMV (tj. na 4–6 let) schválila RVV na svém zasedání dne 12. prosince 2000. K předloženým podkladům pro hodnocení činnosti ÚMV v období 1995–1999, stejně jako
ke způsobu jejího hodnocení a k výzkumnému záměru samotnému neměla RVV žádné připomínky.
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VĚDECKÁ RADA
Vědecká rada je poradním orgánem ředitele ústavu. Je složena z renomovaných reprezentantů akademické obce ČR a významných činitelů veřejného života. Statut vědecké rady stanoví, že jsou její
členové jmenováni ředitelem ÚMV. Schází se nejméně jednou do roka a na základě zprávy o činnosti posuzuje výsledky práce ÚMV. Rada dále zaujímá stanovisko ke koncepci činnosti ústavu a předkládá doporučení k výzkumnému programu. Zpráva za rok 1999 byla projednána na zasedání Vědecké rady ÚMV dne 11. 5. 2000.

Členové vědecké rady ÚMV k 31. 12. 2000
JUDr. Vladimír Balaš,
vedoucí katedry Mezinárodního práva, Právnická fakulta Západočeské univerzity, Plzeň,
doc. RNDr. Jan Hanousek,
ředitel CERGE, Národohospodářský ústav AV ČR, Praha,
Ing. Josef Janošec, CSc.,
ředitel Ústavu strategických studií Vojenské akademie, Brno,
prof. Dr. Ferdinand Kinský,
ředitel Střediska pro evropská studia Nice, Francie,
prof. Dr. Jan Křen, DrSc.,
místopředseda vědecké rady
předseda české části Česko-německé komise historiků,
profesor historie na FF UK, Praha
prof. JUDr. Jan Musil, CSc.,
prorektor Policejní akademie ČR, Praha,
prof. Dr. Alexander Ort, DrSc.,
Fakulta mezinárodních vztahů VŠE, Praha,
doc. PhDr. František Petrášek,
Vysoká škola ekonomická, Praha,
arm. gen. Ing. Karel Pezl,
poradce Kanceláře prezidenta republiky, Praha,
prof. Dr. Otto Pick,
předseda vědecké rady
velvyslanec se zvláštním posláním, poradce ministra zahraničních věcí,
předseda české části Česko-německého fóra,
prof. JUDr. Miroslav Potočný, DrSc.,
Právnická fakulta UK, Praha,
prof. doc. PhDr. Martin Potůček,
ředitel Institutu sociologických studií FSV UK, Praha,
PhDr. Antonín Rašek,
sociolog, Praha,
prof. PhDr. Theodor Syllaba, DrSc.,
Ústav politologie, FF UK, Praha,
doc. Ing. Judita Štouračová, CSc.,
velvyslankyně ČR v Jugoslávii.
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2. VÝZKUMNÁ ČINNOST
Výzkumná činnost ÚMV se soustředila na oblasti evropské integrace a mezinárodní bezpečnosti.
Pro tyto účely zahájily na půdě vědeckého oddělení svoji aktivitu Centrum evropských analýz (dále
CEA) a Centrum bezpečnostních analýz (dále CBA).
Cílem CEA je prohloubit připravenost představitelů politiky a státní správy, jakož i odborné veřejnosti na požadavky spojené s integrací České republiky do Evropské unie. CEA usiluje o dosažení
tohoto cíle několika cestami:
• účastní se mezinárodních výzkumných aktivit v rámci sítí spojujících CEA se srovnatelnými institucemi;
• podporuje odbornou debatu o evropské integraci v ČR, zejména prostřednictvím příspěvků do médií
a pořádáním přednášek, kulatých stolů a konferencí;
• předkládá analýzy aktuálních problémů, zejména prostřednictvím bulletinu „Evropská témata“;
• informuje o svých výstupech a aktivitách na internetových stránkách ÚMV;
• přispívá k formulaci dlouhodobějších politických strategií České republiky, zejména na základě analýz v následujících oblastech:
– institucionálního vývoje,
– strategie integračního procesu,
– evropské politiky malých států,
– ekonomického přibližování zemí střední a východní Evropy EU,
– obchodní a měnové politiky,
– politiky životního prostředí,
– společné zahraniční a bezpečnostní politiky,
– spolupráce v oblasti spravedlnosti a vnitra.
CBA je vytvořeno s cílem pomoci České republice reagovat na bezpečnostní problémy nové éry.
Za tímto účelem Centrum studuje nové myšlenky týkající se rozvoje bezpečnostní politiky a působí
jako fórum pro debaty o národních, regionálních a mezinárodních bezpečnostních otázkách.
Centrum spolupracuje především s příslušnými ministerstvy, ozbrojenými silami, akademickými
institucemi, médii, nevládními organizacemi, výzkumnými ústavy a komerčním sektorem. Hlavním
partnerem v České republice, se kterým CBA koordinuje svou činnost, je Ústav strategických studií
VA Brno, který funguje jako rezortní výzkumné pracoviště MO ČR.
Cílem těchto partnerských vztahů je přispět k vytvoření české bezpečnostní komunity jako určitého stabilního okruhu politiků, úředníků a expertů, kteří se v České republice zabývají oblastí bezpečnosti a obrany. CBA využívá institucionální zdroje ÚMV k vybudování sítě národních a mezinárodních kontaktů pro výzkum, komunikaci a vzdělávání v oblasti bezpečnosti a obrany. Centrum pořádá
semináře expertů, specializovaných konferencí, publikuje výzkumné zprávy a podporuje dlouhodobé
výzkumné projekty. CBA se zaměřuje především na tyto problémy:
• vývoj evropského bezpečnostního systému, a to především vztahů mezi NATO, EU a OBSE,
• budování Společné evropské bezpečnostní a obranné politiky v rámci EU a její budoucnost v kontextu probíhající reformy EU,
• rozšiřování a reforma NATO,
• budoucnost transatlantických vztahů,
• mezinárodní zločin a další nevojenské dimenze bezpečnosti,
• širší souvislosti reformy českých ozbrojených sil, včetně akviziční problematiky,
• mírové operace, a to včetně komplexních misí, které zahrnují zvládání krizí, postkonfliktní stabilizaci a rozvoj,
• vztahy mezi médii a státním sektorem v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky.
9

Mimo výzkumné práce v rámci center se výzkumná činnost ÚMV zaměřuje prostřednictvím individuálních výzkumných projektů na následující teritoriální a problémové oblasti:
• problémy globalizace,
• vnitropolitický vývoj a zahraniční politiky klíčových zemí západní Evropy,
• střední a východní Evropa,
• Balkán,
• Středomoří a Blízký východ,
• Dálný východ,
• subsaharská Afrika,
• teorie mezinárodních vztahů.
Výstupy z výzkumných projektů (grantových i negrantových) jsou prezentovány zejména prostřednictvím konferencí, publikací v odborných časopisech a doporučení příslušným státním rezortům.
Vybrané výstupy jsou pravidelně zveřejňovány na domovské internetové stránce ÚMV.

3. EDIČNÍ ČINNOST
Ediční činnost Ústavu mezinárodních vztahů se během roku 2000 soustředila na dva hlavní okruhy. Tím prvním je vydávání tří odborných časopisů:
• Mezinárodní politika (12 x ročně, česky)
• Mezinárodní vztahy (4 x ročně, česky)
• Perspectives (2 x ročně, anglicky)
Na ně navazuje bohatá nakladatelská činnost, v níž převládají dvě hlavní témata: dokumenty a publikace o problematice Evropské unie a přípravách České republiky na vstup do ní (v rámci Komunikační
strategie Ministerstva zahraničních věcí ČR před vstupem České republiky do Evropské unie, ale i mimo ni) a dokumenty a publikace týkající se bezpečnosti ČR a úkolů vyplývajících z členství České republiky v NATO. Dalšími oblastmi našeho zájmu byly v uplynulém roce 2000 historie české zahraniční politiky či otázky vojenských výdajů z vojensko-politických hledisek. Rok 2000 opět ukázal, že
celkově roste zájem o veškeré publikace související s Evropskou unií, především u vysokoškolských
studentů, podnikatelů a pracovníků státní správy, nicméně tento zájem se začíná specializovat.
Ediční oddělení ÚMV pokračovalo ve spolupráci se svými partnerskými organizacemi – s vydavatelstvím Univerzity Karlovy Karolinum, s Českou atlantickou komisí atd. Letos navázalo novou spolupráci např. s Terezínským památníkem. Soustavně sledovalo a vyhodnocovalo podobné ediční aktivity jiných nakladatelů. Redaktoři edičního odd. spolupracují s překladateli a specializovanými
odborníky při používání správných termínů, dokonce se dá v některých případech tvrdit, že v našich
publikacích jsou poprvé některé termíny uváděny „v život“ (jde o především o oblast Evropské unie
a NATO).

4. VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA
Činnost ÚMV zaměřená na vzdělávání a osvětu veřejnosti byla v roce 2000 z ohledem na kvalitu
i kvantitu velice uspokojivá. Celkem bylo uspořádáno 33 různých akcí. Nejvýznamnější z nich byly tři
mezinárodní konference, které se konaly v ČR ve spolupráci s britským Institutem obranných studií,
s Výzkumným ústavem Německé rady pro mezinárodní vztahy a s Bertelsmannovou nadací a Světovou bankou. Ústav dále zorganizoval deset seminářů, téměř výhradně s mezinárodní účastí, pět kulatých stolů a dvě přednášky pro skupiny zahraničních hostů.
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K nejvýznamnějším akcím patřilo 12 přednášek významných hostů, mezi nimiž byli ministr zahraničních věcí Slovinska Dr. Dmitrij Rupel a ministr zahraničních věcí Lotyšska Indulis Berzins, kteří v tomto roce vykonali návštěvu České republiky. Odborná veřejnost vyslechla též několik významných osobností z mezinárodních organizací a výzkumných ústavů i členů diplomatického sboru.
Většina akcí se konala v nově zrekonstruovaných prostorách ústavu a také v reprezentačních prostorách Černínského paláce.

5. VNĚJŠÍ VZTAHY ÚSTAVU
VZTAHY V RÁMCI ČESKÉ REPUBLIKY
Více než v předcházejících letech, se především rozvinula interakce ústavu s ministerstvem zahraničních věcí, zvláště s kabinetem ministra, odborem analýz a plánování, evropskými odbory,
odborem bezpečností politiky a archivně-dokumentačním odborem. Ústav se aktivně podílel na
zpracovávání několika dílčích koncepcí. Na žádost MZV zorganizoval ÚMV mezinárodní seminář
(European Security after the Feira Summit) a mezinárodní konferenci (Improving Transparency and
Accountability in Relation to Production, Transfers and Holdings of Arms in an Enlarged Europe).
Pracovníci ústavu dále poskytli MZV řadu dílčích konzultací a analýz.
ÚMV se aktivně podílí na řízení a chodu Diplomatické akademie. Prostřednictvím účasti na práci
řídícího výboru Diplomatické akademie vedení ústavu spolupracovalo na definování obsahu a forem
výuky, pracovníci ústavu se pak podíleli na vlastní výuce.
Dobrá spolupráce pokračovala i v tomto roce s některými pracovišti rezortů ministerstev obrany
a vnitra, zvláště v souvislosti s otázkami přijetí ČR do NATO a tematikou analýzy mezinárodní kriminality v oblasti drog.
Pro členy Senátu a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ústav průběžně aktualizoval textovou i disketovou informaci z oboru mezinárodních vztahů, poskytoval jim příslušné publikace. Pokračovala spolupráce se zahraničními výbory a výbory pro obranu a bezpečnost obou komor Parlamentu ČR.
Úzké vzájemné styky ústav rozvíjel s akademickou obcí, zejména s příslušnými fakultami univerzit a výzkumnými ústavy Akademie věd ČR a rezortů, a to i mimopražskými. Byla to především
Univerzita Karlova, a její Filozofická fakulta, zvláště její Ústav politologie, dále Fakulta sociálních
věd UK a její Institut mezinárodních studií, Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické
a její Středisko mezinárodních studii Jana Masaryka a Centrum evropských studií. Pokračuje dlouholetá a vzájemně prospěšná ediční spolupráce s vydavatelstvím Univerzity Karlovy Karolinum. Pracovníci ÚMV se podíleli na podkladech pro Vizi rozvoje České republiky do roku 2015, kterou zpracovalo Centrum pro sociální a ekonomické strategie Univerzity Karlovy.
Z mimopražských univerzit dlužno jmenovat Masarykovu univerzitu v Brně a její Filozofickou
a Právnickou fakultu, jakož i Mezinárodní politologický ústav, dále Filozofickou fakultu Palackého
univerzity v Olomouci a Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni.
V souvislosti s vydáváním historické řady Dokumentů čs. zahraniční politiky ústav spolupracuje
s Akademií věd ČR a jejím Historickým ústavem a s Ústavem soudobých dějin (též na problematice
vztahů Čechů se sudetskými Němci a bádání o roce 1968).
Z rezortních vysokých škol a výzkumných pracovišť patří mezi stálé partnery ústavu Vojenská akademie v Brně a její Institut strategických studií, Policejní akademie a Institut pro kriminologii a sociální prevenci v Praze, CzechTrade při ministerstvu průmyslu a obchodu a ÚZSI. Pracovníci ÚMV
zpracovali též několik posudků pro Grantovou agenturu ČR.
I v roce 2000 pokračovala spolupráce ústavu s Asociací pro studium mezinárodních vztahů. Kromě spolupráce na výzkumných a konferenčních aktivitách této nadace se ústav jejím prostřednictvím
podílel na podpoře nastupující generace odborníků pro obor mezinárodních vztahů z řad studentů.
Dobrá spolupráce pokračovala s pobočkami zahraničních nadací v České republice (viz dále).
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ZAHRANIČNÍ VZTAHY
Stálé nebo občasné kontakty má ústav s níže uvedenými institucemi. Kromě společných projektů (výzkum, konference) se jedná zejména o pravidelnější spolupráci mezi knihovnami a dokumentačními středisky při výměně periodik, materiálů a informací, či o příležitostný osobní styk mezi výzkumníky.
DÁNSKO
– Copenhagen Peace Research Institute, Copenhagen
FINSKO
– The Finnish Institute of International Affairs, Helsinki
– Tampere Peace Research Institute, Tampere
FRANCIE
– Institut Français des Relations Internationales, Paris
– Institute for Security Studies of the Western European Union, Paris
JAPONSKO
– Institute of Developing Economies, Tokyo
– National Institute for Research Advancement, Center for Policy Research Information, Tokyo
MAĎARSKO
– Institute for Strategic and Defence Studies, Budapest
NIZOZEMSKO
– Centre for European Security Studies, University of Groningen, Groningen
NĚMECKO
– Bundesinstitut für Ostwissenschaftliche und Internationale Studien, Köln
– Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik e. V., Berlin (DGAP)
– Hessische Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung, Peace Research Institute, Frankfurt am Main (PRIF)
– Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg, Hamburg
– Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel, Kiel
– Stiftung Wissenschaft und Politik, Ebenhausen
– Zentrum für Europäische Integrationsforschung, Bonn
POLSKO
– Centralna Biblioteka Wojskowa, Warszawa
– Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa
– Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa
RAKOUSKO
– Österreichisches Institut für Internationale Politik, Laxenburg
– Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche, Wien
RUSKO
– Institut naučnoj informacii po obščestvennym naukam RAN, Moskva
SLOVENSKO
– Inštitút pre verejné otázky, Bratislava
– Slovenský inštitút medzinárodných štúdií, Bratislava
– Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, Bratislava
– Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky, Bratislava
ŠVÝCARSKO
– Center for Security Studies and Conflict Research, Swiss Federal Institute of
Technology, Zürich
USA
– Council on Foreign Relations, New York
– Harriman Institute, Columbia University, New York
– National Security Archive, George Washington University, Washington D.C.
– University of Florida, Gainesville
– University of Georgia, Center for International Trade and Security, Athens
– University of Pittsburgh Libraries, Pittsburgh
– University of Washington Libraries, Seattle
VELKÁ BRITÁNIE – British Council, London–Praha
– Conflict Studies Research Centre, Royal Military Academy Sandhurst,
Camberley, Surrey
– The Royal Institute of International Affairs, London
– University of Birmingham, Birmingham
– University of London, School of Slavonic and East European Studies, London
– International Institut of Strategic Studies, London
Ze zahraničních nadací v roce 1999 pokračovala spolupráce s Bertelsmann Stiftung, Gütersloh;
Stiftung Wissenschaft und Politik, Ebenhausen; Friedrich Ebert Stiftung, Berlín–Praha; Konrad Adenauer Stiftung, Berlín–Praha.
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6. DIPLOMATICKÁ AKADEMIE
V roce 2000 vstoupila Diplomatická akademie do čtvrtého roku své existence. K zajišťování kurzů výpočetní techniky a organizaci základní a vyšší diplomatické přípravy přibyla DA v roce 2000
další povinnost: zajistit proškolení vedoucích pracovníků MZV v problematice EU ve smyslu usnesení vlády č. 841/1999 do 31. 8. 2000. Diplomatická akademie tento úkol, který jí byl uložen Rozhodnutím ministra č. 6/2000, úspěšně splnila a ve dvou následujících letech vyškolí v problematice
EU i ostatní zaměstnance MZV. Diplomatická akademie rovněž připravila nové rezortní ocenění –
titul čestného velvyslance, který uděluje ministr zahraničních věcí zasloužilým diplomatům. K dalším aktivitám DA v roce 2000 patřilo zavedení databází státních a rezortních ocenění do systému
Lotus-Notes.

7. INFORMAČNÍ ODDĚLENÍ
Činnost oddělení v prvním pololetí loňského roku byla zaměřena na rozsáhlé práce spojené se stěhováním všech fondů knihovny a zejména s jejich uspořádáním a kontrolou v nově zrekonstruovaných
prostorách skladů. Vybavení skladů kompaktními regály umožnilo umístit téměř všechny fondy do suterénu a usnadnilo pracovníkům oddělení manipulaci s těmito fondy a urychlilo vyhledávání pro uživatele. V důsledku rekonstrukce studovny zde bylo možné umístit, kromě příruční literatury a denního tisku, běžné ročníky nejžádanějších titulů časopisů. Zároveň bylo možné rozšířit počet studijních
míst na šestnáct. Počet počítačů pro uživatele byl zvýšen na čtyři. Studovna byla také vybavena druhou kopírkou. Zájem externích uživatelů o studium v naší studovně však přesto v některých dnech převýšil její kapacitní možnosti.
Činnost ve druhém pololetí byla orientována na rozšiřování služeb knihovny a to především v oblasti elektronických informací. Z počítačů ve studovně byl zajištěn přístup do všech databází knihovny a do několika externích databází. Pracovníci ústavu mají v současné době přístup do databází knihovny zajištěn přímo ze svých počítačů.

8. FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚSTAVU
Ústav mezinárodních vztahů hospodařil jako příspěvková organizace s finančními prostředky z rozpočtové kapitoly MZV ČR, s prostředky získanými vlastní činností, s účelovými prostředky na řešení
grantových výzkumných projektů z MZV ČR a Grantové agentury ČR a s finančními prostředky z nadačních zdrojů (např. Bertelsmann Stiftung) a dalších mezinárodních organizací. Náklady na činnost
Ústavu mezinárodních vztahů v roce 2000 dosáhly výše 37 979 000 Kč.

9. PRACOVNÍCI ÚSTAVU
I. VEDENÍ ÚSTAVU
Ředitel: Jiří Šedivý, M.A., Ph.D.
Statutární zástupkyně ředitele: Ing. Kristina Larischová
Zástupce ředitele a ředitel Diplomatické akademie: Mgr. Milan Jakobec
Sekretariát:
Alena Jakobcová
Dáša Dražilová

Kateřina Pírová, M.A. (do 29. 2.)
Alexander Zaitchik, M.A. (od 1. 6.)
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II. VĚDECKÉ ODDĚLENÍ
Vedoucí oddělení a šéfredaktor časopisu Mezinárodní vztahy: Ing. Petr Drulák, Ph.D.
Výzkumní pracovníci:
PhDr. Jaroslav Bureš
Mgr. Ladislav Doležal
PhDr. Jan Eichler, CSc.
Ing. Rudolf Fürst
Ing. Mesfin Gedlu, Ph.D.
PhDr. Václav Houžvička
Ing. Jan Hřích, CSc.
RNDr. Petr Jehlička, Ph.D.

Mgr. Radek Khol
Ing. Vladimír Leška
PhDr. Miroslav Nožina
Ing. Petr Pavlík, M.A., CSc.
Bc. Ondřej Soukup
Mgr. Filip Tesař
Erik Yesson, Ph.D.

III. DIPLOMATICKÁ AKADEMIE
Ředitel: Mgr. Milan Jakobec
Manažeři: Mgr. Alena Bělohradská, Ing. Stanislav Stach, CSc.
Sekretariát: Hana Mandíková (do 31. 3.), Andrea Moravová (od 27. 3.)
Posluchači:
Mgr. Michaela Fejfarová
Mgr. Ing. Jan Chrostek (do 17. 12.)
Mgr. Jiří Krátký
Mgr. Petr Kubera
Mgr. Tomáš Loníček
Mgr. Martina Muchová
Mgr. Robert Otepka
Mgr. Pavel Pešek
Mgr. Arthur Polzer

Mgr. Jana Schovancová
MUDr. Petr Smejkal
Ing. Miroslav Suja
Mgr. Bronislava Tomášová
Ing. Milan Touš
Mgr. Jana Treybalová
Jiří Veselý, M.A.
Mgr. Jan Vlkovský

IV. EDIČNÍ ODDĚLENÍ
Vedoucí oddělení: RSDr. Petr Michálek
Šéfredaktor publikací: Dobroslav Matějka (do 25. 4.)
Zástupce šéfredaktora publikací: Mgr. Martin Daneš (1. 3.–31. 8.)
Šéfredaktor časopisu Mezinárodní politika: PhDr. Zdeněk Zbořil (od 1. 10.)
Zástupce šéfredaktora časopisu Mezinárodní politika: Mgr. Robert Schuster (od 1. 11.)
Pracovníci:
Dagmar Červinková
Irena Krejčová (od 19. 4.)
Miroslav Lejske
Miroslava Mencová (do 30. 4.)

Milena Strejčková
PhDr. Vladimír Trojánek
Marie Vimerová
Mgr. Iva Weidenhofferová

V. INFORMAČNÍ ODDĚLENÍ
Vedoucí oddělení: PhDr. Helena Kolátorová
Zástupkyně vedoucí oddělení: PhDr. Ivana Litošová
Pracovnice:
Vilma Cukrová
Jana Horká
Jarmila Kučerová

PhDr. Ivona Řezanková, CSc.
Olga Zimmermannová
PhDr. Jaroslava Žáková
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V. ODDĚLENÍ SPRÁVY A SLUŽEB
Vedoucí oddělení: JUDr. Petr Kaňka
Pracovníci:
Ekonomický úsek: Václav Viktora
Výpočetní technika: Ing. Karel Vacek
Konferenční servis: Mgr. Karin Semencová (do 30. 9.)
Ing. Petra Polášková (od 8. 9.)
Provozní úsek: Bc. Jiří Banot (1. 3.–30. 9.)
Petr Liška
Jan Habermann (1. 3.–12. 7.)
Kateřina Pavelková (od 14. 9.)
Bc. Oldřich Krulík (od 29. 5.)
Alena Trifunovičová (od 1. 3.)

VII. EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI ÚMV V ROCE 2000
prof. Josef Bartoš
PhDr. Stanislav Biman
Vladana Burešová
PhDr. Jindřich Dejmek
PhDr. Jiřina Dejmková
Pavel Formánek
Pavlína Friedmannová
Ing. Josef Fučík
doc. PhDr. Eduard Gombár
JUDr. Petr Greger
JUDr. Miloslav Had
Mgr. Petr Halaxa
Mgr. Blanka Hančilová
JUDr. Vladimír Handl
doc. Jaroslav Hoffman
Jan Hon
Mgr. Kateřina Horníčková
Iva Janatková
Ing. Josef Janošec
Zuzana Janská
Jan Jireš
Mgr. Hana Kabeleová
doc. Lubomír Kocourek
Dr. Květoslava Kocourková
Jan Kolátor
doc. Ing. Čestmír Konečný
Stanislav Košař
PhDr. Václav Kotyk
Jindřich Kovář
PhDr. Karel Krátký
Marián Kratochvíl
Jitka Kratochvílová
doc. PhDr. Miroslav Krč
PhDr. Jan Kroužek, CSc.
Bc. Dita Kudelová
JUDr. Jan Kuklík
PhDr. Václav Kural

PhDr. Bohuslav Litera
Christopher Lord
doc. PhDr. Petr Luňák
Mgr. Eva Macourková
prof. JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust
Rodrigo Morales
Miloslav Moulis
František Nedbálek
PhDr. Jan Němeček
PhDr. Daniela Němečková
PhDr. Helena Nováčková
Justin Quinn
Ing. Lada Pařízková
Miroslava Paulová
Lenka Pavelková
Miroslav Pelz
Vojtěch Procházka
doc. PhDr. Zdeněk Radvanovský
Dr. Michal Reimann
Dr. Petr Robejšek
Stewart Ross
Zora Rozehnalová
prof. Karel Řeháček
Dr. Štefan Sarvaš
Dr. Richard Seeman
Zdeňka Stará
PhDr. Antonín Svěrák
Zdeněk Šamberger
Mgr. Zdeněk Šimáně
Jana Šmídková
Ing. Milan Štembera
JUDr. Miloš Štěpánek
PhDr. Ivan Šťovíček
Kateřina Teršová
Petr Těšínský
Andrew Kenneth Tickle
Alena Tíkalová
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Ruth Tosková
Zdeňka Trkovská
Dušan Trkovský
Miroslav Ťukal
Martin Vacek
Klára Vachulová
prof. PhDr. Jaroslav Valenta
Josef Veselý

Marie Vorlová
Josef Vošahlík
Marie Vrbová
PhDr. Jan Wanner
Hana Zajíčková
Mgr. Jana Ziková
JUDr. Vladimír Zoubek
Ing. Stanislav Zuzánek
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II. VÝZKUMNÉ PROJEKTY

Výstupy z projektů jsou uvedeny v přehledu odborné činnosti vědeckých pracovníků ÚMV

1. Současná bezpečnostní situace v Asii z hlediska raketového zbrojení
a prognóza dalšího vývoje
Grantový projekt MZV
Vedoucí projektu: PhDr. Jaroslav Bureš
Charakteristika projektu:
Jedná se o projekt financovaný z grantu MZV ČR. Cílem projektu je sledovat a popsat nejnovější
aktivity tzv. problémových zemí (rogue states) v oblasti výzkumu, obchodu, výroby a modernizace balistických raket. Práce se zaměřuje na pět klíčových zemí: Severní Koreu, Indii, Pákistán, Írán, Irák
a Sýrii. Hodnotí roli balistických raket v bezpečnostních, vojenských koncepcích, doktrínách s ohledem na konkrétní subregionální, regionální a mezinárodní situaci. Součástí projektu je prognóza
dalšího vývoje. Práce je doplněna tabulkami s charakteristikami a technickými parametry raket,
slovníkem anglických raketových termínů s českým překladem a výkladem, rozsáhlým přehledem
a zhodnocením literatury.

2. Islamistická hnutí: vytváření politických struktur
pro větší účast na rozhodovacích procedurách země –
Hizbulláh, Hamás, Islámský džihád, Gamáįa islámíja, FIS/GIA
Grantový projekt MZV
Vedoucí projektu: PhDr. Jaroslav Bureš
Charakteristika projektu:
Autoři podávají analytický přehled organizačních struktur, programů, cílů i dosavadních aktivit
jednotlivých islamistických politických hnutí či stran. Pozornost je věnována radikálním a umírněným proudům či jednotlivým osobnostem. Vzhledem ke složitosti vytváření určitých typologických
řad, jsou islamistická hnutí sledována v kontextu vnitřního vývoje jednotlivých zemí. Jsou zachyceny rovněž jejich eventuální vzájemné interakce, propojování, solidarita a formy spolupráce. Pozornost je věnována kulturním a teoretickým kořenům různých fundamentalistických, islamistických skupin, jejich taktiky a dlouhodobé strategie, příčinám vzniku. Mezi hlavní sledované
problémové okruhy patří postoje islamistických proudů k formě a charakteru státu, politickému pluralismu a západní demokracii, lidským právům, menšinám, modernismu, nacionalismu, zavádění islámského práva, islámské solidaritě a panislamismu, využívání násilí jako prostředku politického
boje, schopnosti využívat demokratických prvků v mocenském boji a přistoupit na legální střídání
moci. Klíčovým kritériem je i jejich postoj k současným globálním i regionálním procesům, zvláště izraelsko-arabskému konfliktu a evro-středomořskému partnerství, do jaké míry se proklamované cíle, programy shodují s reálnou, konkrétní činností v rámci jednotlivých zemí. Zabývá se i sponzorskými či azylovými státy a jejich formami ideologické, politické či finanční pomoci radikálním
islamistickým hnutím.
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3. Vliv změněné mezinárodní situace v 90. letech na postoje některých států
Blízkého východu: Irák, Írán, Libye, Sýrie
Grantový projekt MZV
Vedoucí projektu: doc. Eduard Gombár
Řešitelský tým: PhDr. Jaroslav Bureš (kapitola Irák)
Charakteristika projektu:
Zkoumá vliv mezinárodních faktorů (např. válka v Zálivu, pokles příjmů z ropy, rozpad komunistického bloku a bipolárního rozdělení světa) na postoje a vnitřní politické procesy vybraných blízkovýchodních zemí. Cílem je prokázat a zhodnotit kombinovaný vliv politického dialogu či mezinárodního
tlaku na různých úrovních při přetváření Blízkého východu a stanovit rozsah těchto změn na příkladu vybraných zemí. Pokouší se posoudit kvalitu těchto změn a nastínit perspektivy dalšího vývoje a orientace.

4. Vývoj na Slovensku a česko-slovenské vztahy
Interní projekt ÚMV
Vedoucí projektu: Ing. Vladimír Leška
Charakteristika projektu:
Projekt má dlouhodobý charakter. Jeho cílem je soustavná analýza vývoje na Slovensku a jeho zahraničněpolitické orientace. Má přispět k utváření reálného pohledu na slovenskou politickou scénu,
jako základního předpokladu pro rozvíjení efektivní a vzájemně výhodné česko-slovenské spolupráce.
Koncentruje se především na shromažďování poznatků o průběhu transformace společnosti SR a o stavu její připravenosti na integraci do evropských a transatlantických struktur.

5. Bezpečnostní politika České republiky
Grantový projekt MZV
Vedoucí projektu: PhDr. Jan Eichler, CSc.
Projektový tým: Ing. Vladimír Leška, Mgr. Radek Khol (všichni ÚMV), Mgr. Martin Vávra (MZV),
Ing. Josef Fučík (externí spolupracovník ÚMV), PhDr. Antonín Rašek (externí spolupracovník
ÚMV), doc. PhDr. Miroslav Krč, CSc. (Vojenská akademie, Brno), doc. PhDr. František Ochrana,
DrSc. (VŠE Praha), Dr. Antonín Svěrák (MO – SZV), Ing. Milan Štembera (externí spolupracovník
ÚMV), Ing. Josef Janošec, CSc. (ředitel Ústavu strategických studií v Brně), JUDr. Miroslav Němec
(Policejní akademie ČR), Ing. Vratislav Grégr, CSc. (Interpol ČR).
Charakteristika projektu:
První kapitola nazvaná Reflexe vývoje v 90. letech položila důraz na postižení těch hlavních tendencí, které utvářely podobu uplynulé dekády. Druhá kapitola se zaměřila na mezinárodní souvislosti a důsledky rozpadu SFRJ a na mezinárodní souvislosti akcí Spojenecká síla a Spojenecký přístav a také na jejich vojensko-politické souvislosti a důsledky akcí SS a SP. Třetí kapitola pojednává
o vývoji nové architektury evropské bezpečnosti po washingtonském summitu NATO a o nové strategické koncepci NATO. Její součástí je i hodnocení perspektiv evropské bezpečnostní a obranné
politiky a působení OBSE v současném světě. Čtvrtá kapitola podrobně rozebírá ekonomické aspekty bezpečnostní politiky ČR po vstupu do NATO. Zabývá se zejména problematikou ekonomického
zabezpečení obrany a výdajů na obranu po vstupu ČR do NATO, především jejich věcné struktury.
Velkou pozornost věnuje i stavu průmyslové základny obrany ČR a jejím úkolům. Pátá kapitola pojednává o vlivu mezinárodní situace na vnitřní bezpečnost ČR. Přináší informace o působení mezinárodního organizovaného zločinu v ČR a o jeho dopadu na vnitřní bezpečnosti ČR. Obsahuje
též doporučení, jaká opatření by bylo třeba uplatňovat v zájmu zvýšení vnitřní bezpečnosti v ČR.
Šestá kapitola pojednává o bezpečnostních rizicích na přelomu století a přináší jejich charakteristiku. Závěrečná, sedmá kapitola nastiňuje scénáře možného vývoje bezpečnostních vztahů v euroatlantické oblasti.
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6. Úvod do fenoménu čínského nacionalismu
Interní projekt ÚMV
Vedoucí projektu: Ing. Rudolf Fürst
Charakteristika projektu:
Jde o první odbornou studii čínského nacionalismu v České republice. Jejím cílem je analyzovat
specifické historické a kulturní kořeny nacionalismu v Číně, jeho vývoj a roli při formování ideologie
moderního čínského státu. Sociální a ekonomické změny v době reforem, úpadek leninsko-maoistické ideologie a krize legitimity moci vedou k oživování nacionalismu ve všech vrstvách společnosti
ČLR. Projekt se zabývá možnými implikacemi čínského nacionalismu na zahraniční politiku a bezpečnostní strategii ČLR.

7. Evropská bezpečnostní a obranná identita – perspektiva a skutečnost
Grantový projekt MZV
Vedoucí projektu: Mgr. Radek Khol
Projektový tým: PhDr. Jan Eichler, Ing. Josef Fučík, JUDr. Petr Greger Ph.D., Mgr. Blanka Hančilová,
PhDr. Vladimír Handl, Bc. Ondřej Soukup
Charakteristika projektu:
Tento projekt navazoval na práci k tomuto tématu z druhého pololetí roku 1999. Cílem projektu je
analýza vysoce aktuálního problému evropské bezpečnosti – otázka samostatnější role Evropy v oblastech bezpečnosti a obrany. Hlavními mezníky jsou dramatický obrat tradičně rezervované politiky
Velké Británie na francouzsko-britském summitu v St. Malo a následná podpora evropského projektu
na washingtonském summitu NATO. Helsinský summit EU přijal důležité rozhodnutí o budování přechodných struktur pro přímou angažovanost EU v petersbergských misích na zvládání krizí a prostředků nutných pro takové operace. Rok 2000 byl potom ve znamení naplňování těchto záměrů, především během francouzského předsednictví EU.
Projekt se zaměřil na pokračování zkoumání názorové situace a atmosféry ve vládních, zákonodárných a akademických kruzích v hlavních evropských státech (Francie, Německo, Velká Británie)
a USA. Zároveň se rozšířil počet zkoumaných zemí na některé střední a menší státy EU se specifickou, či pro ČR zajímavou politikou – Dánsko, Finsko, Itálie, Nizozemsko, Rakousko. Pohled mimo
EU byl doplněn o studie postojů Ruska a Turecka.
Druhým důležitým směrem bylo zkoumání možného vývoje vztahů mezi EU a NATO a zájmů ČR
v celém procesu budování ESDP/ESDI. Součástí tohoto bloku byla analýza možného zapojení českého zbrojního průmyslu do evropských projektů výzkumu, vývoje a výroby v rámci ESDP. Poslední
částí projektu, zaměřenou na vnitropolitické souvislosti ESDP v ČR, je přehled postoje českých parlamentních stran k tomuto tématu a možná očekávání spojená se zahájením veřejné debaty o evropské
integraci a vstupu ČR do EU.

8. Internacionalizace kriminality
Grantový projekt Open Society Fund
Vedoucí projektu: PhDr. Miroslav Nožina
Charakteristika projektu:
Česká republika se po roce 1989 v rostoucí míře stává areálem působení řady zahraničních, resp.
mezinárodních skupin organizovaného zločinu. Jejich zájem o ČR v poslední době stoupá zejména
v souvislosti s očekávaným přijetím země do Evropské unie a možnou další expanzí na Západ. Objevují se i takové patologické jevy jako náboženské sektářství, rasismus, prostituce, vlna násilí, terorismus, extremismus, drogový problém, nelegální migrace, obchod s lidmi, bankovní podvody či „praní
špinavých peněz“. Těmto new threats – novým hrozbám –, které mají globální rozměr, řada zemí světa čelí se stále většími obtížemi. Do České republiky přišly tyto jevy jak zvenčí, tak i v nebývalé míře
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vybujely z domácího podhoubí. V destabilizovaném prostředí sociální a ekonomické transformace nalezly živnou půdu.
Hlavní náplní programu je sledování mezinárodního šíření antisociálních jevů a jejich dopadu na
území ČR. V druhém plánu pak program sleduje vznik/tranzit těchto jevů na/přes území ČR a jejich
šíření ve směru Východ–Západ, Západ–Východ. Dále se zabývá možnostmi jejich účinné eliminace
a mezinárodní spolupráce v boji proti nim.
Dva hlavní doposud řešené projekty Mezinárodní organizovaná kriminalita v ČR a Česká republika ve světě drog byly realizovány za účasti téměř 30 policejních, bezpečnostních a právních expertů.
Pouze dva z těchto odborníků – koordinátoři projektů – pocházeli z akademické sféry.
V rámci programu aktuálně probíhá práce na projektu: „Crossroads of Crime. The Czech Republic Case“, mapujícího aktivity skupin mezinárodního organizovaného zločinu na/přes území České republiky.

9. Aktuální problémy v asijsko-tichomořské oblasti
Interní projekt ÚMV
Vedoucí projektu: PhDr. Miroslav Nožina
Charakteristika projektu:
Asijsko-tichomořská oblast (ATO), vzhledem ke svému celkově stabilnímu politickému vývoji
a výraznému ekonomickému rozmachu v posledních letech, přitahuje zájem mezinárodních politických a ekonomických kruhů. Ekonomicky silné postavení Japonska v oblasti a ve světě, dynamický
vývoj čínské ekonomiky, slibný vývoj asijských nově industrializovaných zemí, nutí USA a další vyspělé země k přesunu priorit v politice a ekonomice do této oblasti. Celkové analýzy ukazují, že tento trend bude pokračovat i v budoucnosti.
Je proto žádoucí, aby Česká republika reagovala na tento vývoj, kdy první politické kroky již byly učiněny, a perspektivně vybudovala své pozice v této oblasti. Projekt se zabývá současnými problémy vývoje v ATO z hlediska politických a ekonomických zájmů ČR. Je prováděn průběžný monitoring aktuální situace, analýza krizových jevů zejména v oblasti Indonésie a Indočíny.

10. Perspektivy demografických změn na Balkáně
Grantový projekt MZV
Vedoucí projektu: Mgr. Filip Tesař
Charakteristika projektu:
Hlavním předmětem projektu jsou vztahy maďarské a albánské národnosti v bývalé Jugoslávii k jiným národům. Projekt zahrnuje i historické kořeny těchto vztahů, hlavní pozornost je soustředěna na
období po roce 1990. Projekt mapuje politický vývoj mezi vojvodinskými Maďary a Albánci v Kosovu, ve vlastním Srbsku, v Makedonii a v Černé Hoře, a to jak vývoj v rámci minority, tak vývoj vztahů s majoritním státem. Kromě politologické analýzy je problematika národnostních vztahů rozebírána i z antropologického pohledu. Důležitou součástí projektu je pokus o vytýčení pravděpodobných
perspektiv nejbližšího vývoje, zahrnující i možnosti dalšího vývoje postavení Vojvodiny a Kosova.

11. Kosovo jako bezpečnostní faktor současnosti
Interní projekt ÚMV
Vedoucí projektu: Mgr. Filip Tesař
Charakteristika projektu:
Hlavním náplní projektu je zkoumání Osvobozenecké armády Kosova (UÇK). Pozornost je věnována jejímu založení a vnitřnímu vývoji v průběhu 90. let a čelným představitelům. Projekt má za cíl
soustředit co největší množství faktů z albánských, srbských a mezinárodních zdrojů, jakož i z autorova osobního terénního výzkumu. Velká pozornost je věnována zvláště počátkům UÇK, které jsou
známy velmi málo. Období, kdy UÇK vstoupila na veřejnost, včetně období války Jugoslávie s NATO,
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i poválečné období jsou rovněž zpracovávány z perspektivy UÇK. Cílem je nabídnout průběžný popis
vnitřní struktury UÇK, její politický vývoj apod., nikoli popis historických událostí. Dalšími tématy je
přístup srbské strany k UÇK, politické vazby, vyzbrojování a financování UÇK, jejím nástupcům –
Kosovskému ochrannému sboru a několika politickým stranám, a její politické budoucnosti.

12. Možnosti politického vývoje ve Svazové republice Jugoslávii
a dopady na její mezinárodní postavení
Grantový projekt MZV
Vedoucí projektu: Mgr. Filip Tesař
Charakteristika projektu:
Hlavním tématem projektu je perspektiva dalšího vývoje v Srbsku po pádu Miloševičova režimu,
další perspektiva Svazové republiky Jugoslávie a vztah Srbska a Černé Hory. Hlavní pozornost je soustředěna na Srbsko, nacházející se na počátku cesty k demokratizaci a hospodářské transformaci. Projekt se zabývá možným vlivem hlavních opor bývalého režimu: Socialistické straně Srbska, ministerstvu vnitra, státním médiím, armádě a soudnictví, a otázkou, nakolik mohou zbrzdit demokratizační
proces. Zkoumány jsou předpoklady hospodářské transformace a její hlavní překážky. Dalším tématem je rozložení politických preferencí v srbské společnosti. Cílem je nabídnout variantní prognózu
vnitropolitického vývoje, s postižením určujících faktorů, a v návaznosti na to začleňování Srbska/SR
Jugoslávie do mezinárodního společenství.

13. Česká ekonomická transformace v kontextu procesu evropské integrace
Interní projekt ÚMV
Vedoucí projektu: Ing. Petr Pavlík, CSc., M.A.
Charakteristika projektu:
V rámci projektu jsou zkoumány zejména ty aspekty české ekonomické transformace, které úzce
souvisejí s přibližováním České republiky k Evropské unii a se zapojováním české ekonomiky do ekonomiky světové. Zvláštní pozornost je věnována problematice zahraničního obchodu, platební bilance, zahraničních investic, kapitálového trhu, privatizace, konvertibility měny a perspektivy ČR, pokud
jde o její budoucí členství v EMU.

14. Ekonomické aspekty procesu evropské integrace rozšiřování EU
Interní projekt ÚMV
Vedoucí projektu: Ing. Petr Pavlík, CSc., M.A.
Charakteristika projektu:
V rámci projektu jsou zkoumány zejména ty aspekty procesu evropské integrace, které úzce souvisejí s rozšířením EU východním směrem. V této souvislosti je věnována pozornost i ostatním asociovaným zemím střední a východní Evropy, zejména jejich ekonomickému vývoji. Zvýšený zájem je
věnován tzv. jižnímu křídlu EU (Španělsko, Portugalsko a Řecko) z důvodů komparace a Irska, které
může být významným zdrojem inspirace. Dalším důležitým tématem je proces Evropské hospodářské
a měnové unie.

15. Rýsující se styl environmentální regulace:
surovinová politika v Bulharsku a České republice
Grantový projekt Research Support Scheme, Bulharsko
Vedoucí projektu: RNDr. Petr Jehlička, Ph.D.
Charakteristika projektu:
Projekt vychází z konceptu kapacity politického systému pro realizaci environmentální politiky. Surovinové politiky v Bulharsku a Česku slouží jako konkrétní případy pro srovnávací analýzu kapacity environmentálního managementu ve dvou tranzitních, ale přesto významně se lišících národních kontextech.
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16. Dopady rozšíření Evropské unie na její environmentální politiku
Grantový projekt MZV
Vedoucí projektu: RNDr. Petr Jehlička, Ph.D.
Charakteristika projektu:
Projekt je zaměřen na čtyři kandidátské země – Česko, Polsko, Slovensko a Maďarsko. Hlavním
cílem výzkumu je identifikovat možné důsledky vstupu středoevropských zemí na další vývoj environmentální politiky Evropské unie. K tomu je třeba hledat odpovědi na několik specifických otázek.
Jaké konkrétní domácí a zahraniční zájmy budou formovat přístup kandidátských zemí k environmentální politice EU v předvstupní fázi a v okamžiku, kdy se stanou jejími členy? Ke které neformální
alianci se středoevropské státy připojí – k „zelené šestce“, nebo ke skupině států, jež se staví záporně
k dalšímu prohlubovaní environmentální politiky, nebo ke „středové“ skupině? Vytvoří vůbec dnešní
kandidátské státy zvláštní skupinu anebo dojde k celkovému přeskupení těchto aliancí v důsledku „východního“ rozšíření? Empiricky se výzkum opírá o sérii expertních rozhovorů v uvedených třech státech a také v Evropské komisi a dalších evropských institucích v Bruselu.

17. Obchodní politika Evropské unie a obchodní vztahy ČR s Unií
Interní projekt ÚMV
Vedoucí projektu: Ing. Jan Hřích, CSc.
Charakteristika projektu:
Cílem projektu je analýza společné vnější obchodní politiky EU s ohledem na možné důsledky přijetí acquis communautaire v této oblasti pro český zahraniční obchod a celou ekonomiku. Snahou řešitele je mj. zasadit zmíněnou politiku do širšího rámce politik ES a nastínit její význam v procesu rozšiřování EU, jehož předpokladem je dosažení určitého stupně „ekonomického přiblížení“ kandidátské
země k EU. Projekt si všímá rovněž vývoje obchodních toků a obchodních vztahů mezi ČR a EU
(včetně jejich smluvní úpravy) a jejich problémů a slabých míst.

18. Politiky prvního pilíře EU a jejich význam z hlediska úsilí ČR o vstup do EU
Interní projekt ÚMV
Vedoucí projektu: Ing. Jan Hřích, CSc.
Charakteristika projektu:
Cílem projektu je zejména průběžné sledování vývoje politik ES a jejich místa v celém integračním procesu s ohledem na dosažení jeho cílů. Zaměřuje se na politiku ochrany hospodářské soutěže,
hospodářskou a měnovou politiku, společnou obchodní politiku, politiku v oblasti podpory zaměstnanosti, sociální politiku a průmyslovou politiku. Dále sleduje důsledky politik ES z hlediska aktuálního postavení a perspektiv budoucího členství ČR v EU.

19. Rusko-běloruská integrace
Interní projekt ÚMV
Vedoucí projektu: Bc. Ondřej Soukup
Charakteristika projektu:
Cílem projektu je soustavná analýza integračního procesu mezi Republikou Bělorusko a Ruskou
federací. Podle původního úmyslu se měl stát jakýmsi pilotním projektem budoucí integrace celého
postsovětského prostoru s výjimkou pobaltských států. Realizace se ukazuje jako mnohem složitější,
než se předpokládalo. Důvodem je nízká slučitelnost národních hospodářství a do určité míry i politických systémů, což vede k dnešnímu zpomalení integrace. Příchodem nového ruského prezidenta došlo také k novému definování původního politického zadání. Určujícím bude výsledek podzimních
prezidentských voleb v Bělorusku. Výzkum rusko-běloruské integrace umožňuje lépe pochopit jak
ruskou politiku na postsovětském prostoru, tak i obecnější budoucí směřování Ruské federace.
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20. Druhá čečenská válka
Interní projekt ÚMV
Vedoucí projektu: Bc. Ondřej Soukup
Charakteristika projektu:
Druhá čečenská válka se stala jedním z klíčových faktorů ruské bezpečnostní politiky. Kavkazské
oblasti začalo Rusko věnovat čím dál větší pozornost. Po první válce se problémy jen prohloubily a objevily se i další faktory, které dále komplikují situaci (islámský fundamentalismus aj.). V rámci projektu je kladen důraz především na ekonomickou stránku krize. Ukazuje se totiž, že na obou stranách
je dostatek lidí, kteří jsou přímo zainteresováni na pokračování války. Tento fenomén je vcelku dobře
zdokumentován v případě občanských válek v Africe, ale pro konflikty v oblasti Kavkazu takováto
práce zatím neexistuje.

21. Networking Towards European Integration
Mezinárodní projekt řízený a sponozorovaný Světovou bankou (USA) a Bertelsmannovou nadací (Německo)
Účastníci: výzkumné ústavy deseti zemí kandidujících na vstup do EU
Vedoucí projektu v ČR: Ing. Petr Drulák, Ph.D.
Řešitelský tým v ČR: Ing. Jan Hřích, CSc., Ing. Lada Pařízková (stážistka), Bc. Dita Kudelová (stážistka)
Charakteristika projektu:
Cílem projektu je vytvoření středo- a východoevropské sítě expertů věnujících se nejrůznějším
aspektům přibližování se Evropské unii. Projekt je tematicky rozdělen do klíčových oblastí vystihujících základní problémy přibližování. Klíčovým oblastem jsou věnovány internetové diskuse a mezinárodní konference. ÚMV je v rámci projektu odpovědný za klíčové oblasti „Rozšiřování informací
o EU“ a „Proměny identit“.
Podrobnější informace jsou k dispozici na adrese: http://www.euintegration.net

22. Malé státy v mezinárodních vztazích
Interní projekt ÚMV
Vedoucí projektu: Ing. Petr Drulák, Ph.D.
Charakteristika projektu:
V rámci projektu jsou zkoumány zvláštnosti mezinárodního postavení menších a malých států. Projekt se zaměřuje zejména na politiku menších států v procesu evropské integrace. V současné fázi jsou
analyzovány evropské politiky zemí Beneluxu. Jde zejména o souvislost mezi integrační politikou
a regionální spoluprácí. Projekt vychází z přesvědčení, že zkušenost malých států je relevantní pro
Českou republiku. Jedním z jeho výsledků by měla být formulace doporučení pro budoucí českou politiku uvnitř EU.

23. Aktuální vývoj teorie mezinárodních vztahů
Interní projekt ÚMV
Vedoucí projektu: Ing. Petr Drulák, Ph.D.
Charakteristika projektu:
Projekt zkoumá současný vývoj teorie mezinárodních vztahů se zaměřením na konstruktivismus.
Jedná se zejména o řešení problému stukturální změny v konstruktivistické literatuře. V rámci projektu byly rovněž vypracovávány empirické studie aplikující konstruktivistické přístupy při analýze české zahraniční politiky v 90. letech a při analýze identit kandidátských států EU.

23

24. Historie okupovaného čs. pohraničí – říšská župa Sudety
Grantový projekt Grantové agentury ČR
Vedoucí projektu: doc. Zdeněk Radvanovský, PhDr. Václav Kural
Charakteristika projektu:
Projekt je zaměřen na vývoj německo-českého vyrovnání od roku 1848, především na období kolem Mnichova (role SdP) a na rekonstrukci vzniku, organizaci, politickou a ekonomickou historii tzv.
Říšské župy Sudety 1938–1945. V roce 2000, třetím roku práce na dané tematice, byly v podstatě dokončeny monografické podklady a započato s redigováním závěrečné syntetické práce (redaktorem
V. Kuralem). Jako kniha má být „Historie okupovaného pohraničí“ předána do tisku v roce 2001.

25. Nevojenské prostředky pro zvládání krizí v Evropské unii a v České republice
Grantový projekt MZV
Vedoucí projektu: Mgr. Blanka Hančilová
Řešitelský tým: Mgr. Kateřina Horníčková, Ing. Josef Janošec, Bc. Zuzana Janská, Mgr. Hana Kabeleová
Charakteristika projektu:
Projekt se zaměřuje na zkoumání iniciativ EU na poli nevojenských prostředků pro zvládání krizí.
V této souvislosti se ukazuje absence celoevropské koncepce, kdy se dosavadní iniciativy EU na tomto poli omezují na lepší inventarizaci již existujících prostředků pro překonávání následků krizí.
Ovšem některé členské státy, jako např. SRN, disponují propracovaným systémem vzdělávání a vysílání pracovníků pro mezinárodní mírové mise. Vzdělávací kurzy v SRN nabízené také v anglickém jazyce jsou otevřené pro občany jiných států, což by mohla být příležitost pro ČR. Projekt se rovněž zabývá systémem REACT fungujícím od ledna 2001 na půdě OBSE. Z hlediska metodologické se
projekt opírá především o oficiální dokumenty a o rozhovory s pracovníky Evropské unie, OBSE, vybraných ministerstev, nevládních organizací a akademických institucí.

26. Dokumenty československé zahraniční politiky
Grantový projekt MZV
Vedoucí projektu: PhDr. Jan Němeček, CSc.
Projektový tým: doc. JUDr. Jan Kuklík, Ph.D., PhDr. Jindřich Dejmek, Ph.D., PhDr. Ivan Šťovíček,
CSc., PhDr. Helena Nováčková
Charakteristika projektu:
V rámci tohoto dlouhodobého edičního projektu by měly být připraveny další svazky edice Dokumenty československé zahraniční politiky. Jde o zpřístupnění základních dokumentů, nacházejících se
v českých a slovenských archivech a vztahujících se k dějinám československé zahraniční politiky tak,
aby byla vytvořena souvislá ediční diplomatická řada odpovídající standardním edicím rozvinutých zemí (ADAP – Německo, ADÖ – Rakousko, DDF – Francie, DBFP – Velká Británie atd.). V roce 2000
vyšel jeden svazek k roku 1938, druhý je v rukopisu v redakci edičního oddělení ÚMV. V roce 2001 bude připraven třetí svazek k roku 1938, který bude obsahovat anglická regesta k dokumentům předchozích svazků. Vedle těchto svazků jsou paralelně připraveny kolektivem autorů (J. Dejmek, F. Kolář,
M. Nechvátal) dva svazky Československo na pařížské mírové konferenci 1918–1920, financované Grantovou agenturou České republiky, které však budou nedílnou součástí připravované ediční řady Dokumenty československé zahraniční politiky. Vedle toho byly v roce 2000 vydány i dílčí tiskové výstupy
v podobě menších edicí, které budou doplňovat základní řadu, neboť některé dokumenty se vymykají
svým charakterem z diplomatické edice, přesto však jsou jejím nezbytným doplňkem, a dále v podobě
dílčích studií, které resumují vývoj československé zahraniční služby v dotčeném období. Vedle dokončovaných, redakčních a korektorských prací byly zahájeny přípravy dalších svazků. V autorském kolektivu bylo dohodnuto připravit svazky k rokům 1936, 1937 a 1940/1941. Byla zahájena heuristika k dal24

ším svazkům v příslušných archivech (zejména Archiv MZV, Státní ústřední archiv, Archiv Ústavu
T. G. Masaryka i v archivech zahraničních – Public Record Office Londýn, Hoover Institution Archives Stanford a další). Svazek k roku 1936 se dostal již do fáze výběru dokumentů a jejich přepisů.
Výstupy projektu v roce 2000:
• Československá zahraniční politika v roce 1938, editoři Jindřich Dejmek, Jan Němeček, Helena Nováčková, Ivan Šťovíček, Praha, Ústav mezinárodních vztahů – Karolinum – Historický ústav AV ČR, 2000.
• Jindřich Dejmek, František Kolář, Martin Nechvátal, Helena Nováčková, Ivan Šťovíček, Československo na pařížské mírové konferenci 1918–1920, svazek 1 (listopad 1918–červen 1919), Praha,
Ústav mezinárodních vztahů – Karolinum – Historický ústav AV ČR 2000.
• Jan Němeček, Jan Kuklík, Zpráva o činnosti úřadu československého vojenského atašé v Paříži po
15. březnu 1939, Historie a vojenství, 2000, č. 4, s. 780–805.
• Jan Němeček, Likvidace československé zahraniční služby po 15. březnu 1939, Acta universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 1, 2000, s. 143–158.
• Jindřich Dejmek, Československá diplomacie v době Druhé republiky (říjen 1938–březen 1939),
Acta universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 1, 2000, s. 9–26.
• Jan Němeček, Helena Nováčková, Monika Sedláková, Zpráva vládního delegáta Františka Němce
o vývoji na Podkarpatské Rusi 1944, Sborník archivních prací, 2000, č. 1, s. 121–203.

27. Posílení národních kapacit pro mezinárodní rozvojovou spolupráci
Projekt Programu OSN pro rozvoj – UNDP
Vedoucí projektu: Mgr. Petr Halaxa
Koordinátor projektu: Ing. Jan Kroužek, CSc.
Řídící výbor projektu: Projekt je řízen 12členným řídícím výborem, jehož členy jsou zástupci Ministerstva zahraničních věcí ČR (předsednictví), Programu OSN pro rozvoj – UNDP, akademické obce,
nevládních organizací a podnikatelské sféry.
Časová realizace projektu: červen 1999–červen 2002
Charakteristika projektu:
Cílem projektu, realizovaného za podpory Programu OSN pro rozvoj – UNDP, je napomoci České
republice při její přeměně z příjemce zahraniční pomoci na jejího dárce. Projekt realizuje aktivity na
podporu lidských zdrojů (stáže do rozvojových i vyspělých zemí, školení, semináře, kulaté stoly), zvyšování informovanosti veřejnosti o problematice rozvojových zemí a zahraniční pomoci a spolupracuje se širokou škálou zainteresovaných subjektů doma (realizátoři zahraniční pomoci, odborné rezorty,
MZV, nevládní organizace) i v zahraničí. Projekt napomáhá MZV při přípravě koncepce a strategie zahraniční pomoci a při vytváření rozvojové konstituence a provádí relevantní výzkumné aktivity.
Hlavní výstupy za rok 2000:
• Realizace výzkumu na podporu nové koncepce zahraniční rozvojové pomoci se zaměřením na komparativní výhody České republiky, teritoriální a věcné priority, plánování a management zahraniční
pomoci, právní rámec, rozvojové vzdělávání.
• Příprava a realizace stáží mladých expertů do Indie, Egypta, Ghany, Maroka, Kosova, Makedonie a Keni.
• Partnerské vztahy s šesti vyspělými dárcovskými zeměmi a realizace třech studijních cest do těchto zemí.
• Odborné semináře a Letní škola rozvojové pomoci (ve spolupráci s Palackého Univerzitou v Olomouci).
• Články v denním i odborném tisku, publikační činnost a přednášky pro vysoké školy a diplomatickou akademii.
• Databanka hlavních zájmových skupin české rozvojové konstituence.
• Příprava vzorových projektů rozvojové pomoci.
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III. HLAVNÍ AKCE

1. KONFERENCE A SEMINÁŘE
21. 2. Tschechien und Deutschland als europaeische Partner
Mezinárodní seminář pro veřejné pracovníky a multiplikátory z Bonnu v rámci politického vzdělávání Nadace Konrada Adenauera z Kolína nad Rýnem. ÚMV.
16.–19. 3. International Influence on Democratisation in Central and Eastern Europe
Mezinárodní seminář (PROGRES) organizovaný ve spolupráci s Center for European Security Studies
(The Netherlands) a Ukrainian Center for Independent Political Research (Ukraine). Referenti: Geoffry
Pridham, Ramiro Cibrian, George Schöpflin, Jiří Pehe, Yevhen Bystrytsky, Georgi Karasimeonov. ÚMV.
9. 5. Seminář pro nevládní organizace
Seminář s mezinárodní účastí zaměřený na otázky participace nevládního sektoru (NGOs) na projektech zahraniční rozvojové pomoci a možnosti vytváření české platformy nevládních rozvojových
organizací. Přednáška předsedy rakouské platformy NGOs – Roberta Zeinera.
19.–21. 5. Germany and the Visegrad Countries: Between Partnership and Dependence?
Mezinárodní seminář organizovaný v rámci projektu „Germany and the Reshaping of Europe“.
Bratislava, hotel Nivy.
24. 8. Řízení projektů zahraniční rozvojové pomoci
Seminář o zkušenostech s realizací projektů zahraniční rozvojové pomoci za účasti zástupců rezortů – MZV, MŠMT, MPO, MZe, MZd, MDS, MPSV, MŽP – spojený s přednáškou kanadského experta o moderních přístupech k řízení projektů (Project Cycle Management) a diskusí o nově připravované koncepci zahraniční rozvojové pomoci. ÚMV.
8.–10. 9. The Media and the Military: Foundations, Challenges, Strategies, and Implications
Mezinárodní konference pořádaná ve spolupráci s The Royal United Services Institute for Defence Studies (Great Britain). Referenti: Richard Cobbold, ředitel Royal United Services Institute; Jiří
Šedivý, ředitel ÚMV; Nik Gowing, BBC World TV News; Gabor Horvath, mluvčí Ministerstva zahraničních věcí Maďarské republiky; Mark Laity, tiskový poradce generálního tajemníka NATO. MZV.
12.–13. 9. European Security after the Feira Summit
Mezinárodní seminář. Referenti: Csaba Körösi, Ministerstvo zahraničních věcí Maďarské republiky; László Války, Lorán Eötvös University; Jorg Willy Bronebakk, generální ředitel Ministerstva zahraničních věcí Norska; Adam Kobieracki, Ministerstvo zahraničních věcí Polska; Sadi Cahslar, Ministerstvo zahraničních věcí Turecka. MZV.
18.–19. 10. EU Enlargement and the Common European Security and Defence Policy: A View
from the New NATO Member States
Mezinárodní seminář Venusberg Group, společný projekt Bertelsmann Foundation a Center for
Applied Policy Research (Germany). Referenti: Jan Kavan, Josef Janning, Dr. István Csejtei, prof.
Wlodzimierz Aniol, Radek Khol. MZV.
20.–21. 10. Improving Accountability and Transparency in Relation to Production, Transfers
and Holdings of Arms in an Enlarged EU
Mezinárodní seminář pořádaný ve spolupráci s organizací Saferworld (Great Britain) a Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Referenti: Paul Eavis, Ian Davis, Sibylle Bauer, Owen Greene, Malcolm
Chalmers, Johan Coert, Judit Koromi. Zámek Štiřín.
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3.–4. 11. Perspectives of a Common European Security and Defence Policy
Mezinárodní konference pořádaná ve spolupráci s Research Institute of the German Council on Foreign Relations (Germany). Referenti: Dr. Ronald Wegenert, Dr. Peter van Ham, prof. Stefano Silvestri,
Josef Fučík, prof. Dr. Rob de Wijk. MZV.
9.–11. 11. EU Structural Support: Its Macroeconomic and Distributional Effect and Social
Environment
Mezinárodní seminář pořádaný ve spolupráci s IIASA – International Institute for Applied Systems
Analysis (Austria). Referenti: János Gács, András Inotai, Heikki Eskelinen, Jan Hřích, Ivanka Petkova,
Ruth Downes, Julius Horvath. ÚMV.
21. 11. Promotion of Democracy – 10 Years of Experience, Lessons Learned (Balkan) and Perspectives
Mezinárodní seminář pořádaný ve spolupráci s organizací IDEA – Institute for Democracy and
Electoral Assistance (Sweden). Referenti: Thorvald Stoltenberg, Bengt Säve-Söderberg. ÚMV.
6.–8. 12. National and European Identities in the EU Enlargement: View from Central and Eastern Europe
Mezinárodní konference pořádaná ve spolupráci s Bertelsmann Foundation (Germany) a Světovou
bankou. Referenti: Ireneusz Krzeminski, Olga Gyárfášová, András Balogh, Aksel Kirch, Elga Freiberga. Zámek Štiřín.
19. 12. Aktuální problémy Blízkého východu
Seminář pořádaný ve spolupráci se Společností česko-arabskou, vedený Jaroslavem Burešem.
ÚMV.

2. PŘEDNÁŠKY A BESEDY
23. 2. Den otevřených dveří
ÚMV, Nerudova ulice.
28. 2. US Air War College
Přednáška. Jiří Šedivý, ředitel ÚMV. ÚMV.
29. 2. EU Reform and Enlargement
Přednáška. Nigel Sheinwald, Director for EU Affairs at the Foreign Office, London. ÚMV.
30. 3. Prezidentské volby na Tchaj-wanu
Kulatý stůl řídil Rudolf Fürst. ÚMV.
18. 4. Slovenia on the Road to Euro-Atlantic Structures
Přednáška. Dr. Dmitrij Rupel, ministr zahraničních věcí Slovinské republiky. MZV.
26. 4. The European Security and Defence Policy: a US Perspective
Přednáška. John O’Sullivan, Co-chairman of the New Atlantic Initiative. ÚMV.
11. 5. IGC of the EU: Preparing the EU for Enlargement
Přednáška. Josef Janning, Deputy Director of the Center for Applied Policy Research, Munich. ÚMV.
16. 5. Bezpečnostní politika České republiky
Přednáška. Jiří Šedivý, ředitel ÚMV, pro National War College, frekventanti vyššího kariérního kurzu. ÚMV.
26. 6. Projekt „Enlarging Europe – Challenges and Opportunities: Integration of New Members
into NATO and EU“
Přednáška. Jiří Šedivý a Petr Drulák. Universität Bonn.
18. 7. China Vs. Taiwan: Cross-Strait Relations
Přednáška. Dr. Ming-ton Chen, Deputy Director of the Mainland Affairs Council, Taiwan. ÚMV.
27

27. 9. Mezinárodní finanční instituce a rozvojová spolupráce
Přednáška. Trond Folke Lindberg, expert na mezinárodní finanční instituce a rozvojovou spolupráci,
Ministerstvo zahraničních věcí Norska. ÚMV.
3. 10. Obchodní politika Evropské unie a obchodní vztahy ČR s Unií
Kulatý stůl řídil Jan Hřích. ÚMV.
9. 10. Beseda s experty z Department of International Development (DFID)
Beseda s experty DFID byla zaměřena na transfer know-how v oblasti zahraniční rozvojové pomoci
z hlediska potřeb ČR, jakožto „vynořujícího se dárce“. ÚMV.
17. 10. Europe – Whole and Free – Latvia’s Choice
Přednáška. Indulis Berzins, ministr zahraničních věcí Lotyšska. MZV.
24. 10. Mezinárodní měnový fond po výročním zasedání
Přednáška. Jiří Jonáš, zástupce České republiky v MMF. ÚMV.
15. 11. Praktické zkušenosti s multilaterální rozvojovou pomocí v subsaharské Africe
Přednáška. Dr. Samir Gindy, expert UNIDO. ÚMV.
20. 11. Reforma institucí Evropské unie a její rozšíření
Přednáška. Gérard Fuchs, místopředseda Výboru pro EU Národního shromáždění Francouzské republiky a zvláštní garant pro ČR. Institut mezinárodních studií.
4. 12. Transatlantic Alliance for Democracy
Přednáška. J. E. John Shattuck, velvyslanec USA. MZV.
5. 12. Sweden and the EU: The Triumph of Ambivalence
Přednáška. Steve Saxonberg, politolog, Švédsko. ÚMV.
11. 12. Současná politická situace v Jugoslávii
Kulatý stůl. Úvodní slovo Ivan Bušniak, ředitel odboru států východní Evropy Ministerstva zahraničních věcí ČR. ÚMV.
12. 12. Evropská bezpečnostní a obranná politika a zájmy ČR
Kulatý stůl řídil Radek Khol. ÚMV.
15. 12. Bezpečnostní politika České republiky po vstupu do NATO
Kulatý stůl řídil Jan Eichler. ÚMV.
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IV. DIPLOMATICKÁ AKADEMIE

A. ZÁKLADNÍ MODULY VZDĚLÁVÁNÍ
V roce 2000 organizovala Diplomatická akademie (dále DA) čtyři základní moduly vzdělávání:
I.
II.
III.
IV.

Základní diplomatická příprava (DA1)
Vyšší diplomatická příprava (DA2)
Vzdělávání v problematice EU podle usnesení vlády č. 841/1999
Školení v oboru výpočetní techniky

I. ZÁKLADNÍ DIPLOMATICKÁ PŘÍPRAVA
V roce 2000 probíhal vzdělávací cyklus kurzů DA1/2000 a DA1/2001.
DA1/2000
V lednu 2000 skončila pětiměsíční příprava v pořadí již třetího kurzu základní diplomatické přípravy (označovaného DA1/2000). Devatenáct studentů tohoto kurzu zahájilo počátkem února 2000
roční stáže na odborech MZV a zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí. V průběhu
prosince 2000 dohodla DA s personálním oddělením (PERS) MZV zařazení absolventů do systemizace jednotlivých odborů MZV.
DA1/2001
V únoru a dubnu 2000 proběhl dvoukolový konkurz do DA1/2001. Konkurzu se zúčastnilo více
než 200 zájemců. V konkurzu uspělo a do čtvrtého ročníku DA1 bylo zařazeno 17 uchazečů. Úvodní
část přípravy byla zahájena 4. 9. 2000.

II. VYŠŠÍ DIPLOMATICKÁ PŘÍPRAVA
Historicky druhý ročník DA2 byl zahájen v lednu 2000 a setkal se opět se značným zájmem. Vedle frekventantů, kteří nestačili ukončit DA2 v roce 1999, bylo do DA2/2000 zařazeno dalších 37 diplomatických pracovníků MZV na základě přihlášek podaných v roce 2000. Kromě čtyř povinných
kurzů předepsaných přílohou 1/II Kariérního řádu, určil volbu dalších čtyř fakultativních seminářů
průzkum většinového zájmu přihlášených. K seminářům mezinárodního práva, bezpečnostní politiky
a světové ekonomiky a obchodu, které byly vyžádány již prvním ročníkem DA2, přibyl do tohoto ročníku seminář diplomatického protokolu a etikety. Modul proexportní diplomacie byl v tomto roce organizován komplexněji a zahrnul vedle semináře Světový obchod a ekonomika také seminář Řízení
komerčních rizik pořádaný ve spolupráci s Institutem mezinárodního obchodu, dopravy a spedice a cyklus přednášek o činnosti CzechTrade, CzechInvest, České exportní banky a EGAP.
Díky zvýšenému úsilí DA, která zajistila několikanásobné konání základních kurzů a seminářů,
ukončilo v roce 2000 DA2 38 frekventantů. Seznam absolventů DA2/2000 je obsažen v příloze. Od
zahájení DA2 v roce 1999 do konce roku 2000 bylo diplomatickým pracovníkům vydáno celkem
64 osvědčení o absolvování DA2.
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III. VZDĚLÁVÁNÍ V PROBLEMATICE EVROPSKÉ UNIE
Tento typ vzdělávání byl realizován na základě usnesení vlády č. 841/1999 a na základě Rozhodnutí ministra č. 6/2000 ze dne 28. 4. 2000, které pověřilo zajištěním vzdělávání Diplomatickou akademii. Podle předepsané metodiky bylo vzdělávání uskutečněno ve dvou modulech.
a) Modul pro vedoucí pracovníky
Modul 34hodinový byl určen vedoucím pracovníkům MZV, jejichž okruh stanovilo rozhodnutí ministra. Vzdělávání této skupiny bylo podle usnesení vlády nezbytné uskutečnit do 31. 8. 2000. Vedoucí pracovníci mohli volit mezi červnovým a srpnovým kurzem. Červnový kurz byl organizován ve spolupráci s Mezinárodním střediskem evropského vzdělávání v Nice vedeným prof. Ferdinandem
Kinským. Semináře a přednášky na jednotlivá témata se konaly vždy jednou týdně. Vzhledem k tomu,
že do okruhu povinných subjektů kurzu náleželi i vedoucí ZÚ ČR ve státech EU a státech asociovaných k EU, pořádala DA druhý kurz EU pro vedoucí pracovníky v týdnu před konáním pravidelné porady titulářů ve dnech 21.–24. srpna. Vedoucím pracovníkům MZV a titulářům byly v souladu s usnesením vlády vystaveny certifikáty o absolvování kurzu. Certifikáty o dosažení požadovaného vzdělání
v problematice EU byly vystaveny také vedoucím pracovníkům, kteří byli na základě Rozhodnutí ministra č. 6/2000 vzhledem ke své dosavadní praxi v integračních odborech nebo dosaženého vzdělání
v problematice EU zproštěni povinnosti absolvovat vzdělávací kurz dle usnesení vlády č. 841/1999.
b) Modul pro ostatní pracovníky MZV
Ostatní pracovníci MZV jsou podle usnesení vlády povinni absolvovat vzdělávání v problematice EU
ve 12hodinovém modulu. Školení má být uskutečněno do konce roku 2002. DA zajistila v roce 2000 ve
spolupráci s odborem komunikační strategie (OKS) 3 kurzy, kterých se zúčastnilo celkem 76 pracovníků MZV.

IV. ŠKOLENÍ V OBORU VÝPOČETNÍ TECHNIKY
a) Celotýdenní kurzy
Celotýdenních kurzů je 16 typů. Mezi nejnavštěvovanější patří kurzy Word Perfect 7.0 a Lotus
Notes. Další kurzy pořádané DA jsou: kurz Word Perfect 6.0, 6.1, Quattro Pro, MS Word, MS Excel
a Corel Presentation. Celkem bylo v týdenních kurzech vyškoleno 287 pracovníků z ústředí MZV i ze
zastupitelských úřadů.
b) Jednodenní kurzy
DA pořádá 16 typů jednodenních kurzů. Mezi nejvíce navštěvované patří kurz problematiky Internetu, dále speciální funkce programu Word Perfect (hromadná korespondence, práce s dlouhými dokumenty) a Lotus Notes (organizace času, speciální funkce poštovní databáze). Ostatní jednodenní
kurzy se zabývají programy Quattro Pro (problematika tvorby grafů a zabudovaných funkcí), Word
Perfect (základní minimum uživatele programu, tabulky a šablony), MS Power Point (základní minimum uživatele programu) a obecné kurzy (problematika zálohování a archivace dat a spolupráce mezi programy Word Perfect a Quattro Pro).
V jednodenních kurzech bylo během roku 2000 vyškoleno 478 osob. Stále vyhledávanějšími se také stávají osobní konzultace s lektorem.

B. DALŠÍ AKTIVITY DA
a) Pomoc při organizaci významných akcí
Frekventanti DA1 v tomto roce opět pomáhali při organizaci a zajištění významných akcí mezinárodního charakteru pořádaných v ČR. Ve dnech 28.–30. září zajišťovali pro Policii ČR překladatelský
servis v době konání pražského zasedání guvernérů Mezinárodního měnového fondu a Světové ban30

ky. Ve dnech 15.–18. října se podíleli na organizačním zajištění FÓRA 2000 na Pražském hradě. Pomoc DA ocenil děkovným dopisem prezident Václav Havel.
b) Propagační přednášky na vysokých školách
DA jako každoročně uskutečnila přednášky na vysokých školách s cílem informovat o jarním konkurzu na MZV a získat zájem absolventů VŠ o diplomatickou profesi. V roce 2000 přednesl ředitel
DA přednášku „Jak se stát kariérním diplomatem“ na FF UK, PF UK, VŠE a FSV v Praze.
c) Zřízení databáze vyznamenaných
DA z pověření náměstkyně ministra pro otázky řízení (NMŘ) zřídila pro systém Lotus-Notes databázi osob vyznamenaných státními a rezortními vyznamenáními a cenami. Databáze obsahuje v prvé
řadě osoby vyznamenané prezidentem republiky, osoby vyznamenané cenou Jana Masaryka Gratias
Agit a seznam osob, kterým ministr zahraničí udělil titul čestný velvyslanec. Součástí databáze je seznam českých občanů a krajanů oceněných v zahraničí.
d) Rezortní ocenění titulem čestného velvyslance
DA iniciovala a z pověření kolegia ministra uvedla v život vedle ceny Jana Masaryka Gratias Agit
další rezortní ocenění MZV – titul čestného velvyslance. Tituly čestného velvyslance byly poprvé předány ministrem zahraničí 10. března 2000 na slavnostním shromáždění k 52. výročí úmrtí Jana Masaryka. DA má mandát navrhnout další osoby na tento titul na základě vědeckého projektu Osudy pracovníků československé zahraniční služby po roce 1938. Práce na tomto projektu zadala na rok 2000
Vědecká rada MZV kolektivu historiků vedenému PhDr. Zdeňkem Vališem. DA je gestorem projektu.
e) Gestorství ve vědeckém výzkumu
Vědecká rada MZV svěřila DA gestorství vedle výše uvedeného projektu také v případě vědeckého výzkumu Konjunktura v podmínkách globalizace světové ekonomiky, predikce jejího vývoje v Evropě a implikace jejích proměn pro ČR, realizovaného týmem Dr. Jany Sereghyové.

C. ZAHRANIČNÍ AKTIVITY DA
a) Účast na zahraničních konferencích
Ředitel DA se zúčastnil třídenního kurzu Civil Service College o realizaci vzdělávání státních úředníků konaného 24.–26. října v Poděbradech. Dále se zúčastnil ve dnech 16.–20. 4. konference Diplomacy Beyond 2000 v Londýně a pravidelného setkání ředitelů Diplomatických akademií, které se tento rok konalo na Georgetownské univerzitě ve Washingtonu ve dnech 18.–20. září.
b) Přednášky
V roce 2000 přišli přednášet na DA1 velvyslanci Polska, Maďarska, Velké Británie a Peru. Přednášku o diplomatickém protokolu a etiketě věnovala DA choť velvyslance Polska paní Eva Pernalová.
V rámci DA2 uspořádala DA přednášky náměstka ministra zahraničních věcí Egyptské arabské republiky pana Mahdy Fathallaha a poradce izraelského premiéra prof. Jacoba Goldberga věnované mírovému procesu na Blízkém východě
c) Spolupráce se zahraničními institucemi
DA při zajištění vzdělávání v problematice EU spolupracovala s Mezinárodním střediskem pro evropské vzdělávání v Nice, vedeným prof. Ferdinandem Kinským. V roce 2000 vyslala DA své studenty
k doplnění vzdělání na stáže a kurzy pořádané DA Vídeň, DA Madrid, Programem zahraniční služby
v Oxfordu, DA Peru, DA Chile a Clingendaelským institutem v Haagu. Seminář prezentačních dovedností a seminář politických analýz v rámci DA1 a DA2 vedl v roce 2000 opět pan Ralph Feltham,
bývalý dlouholetý ředitel Programu zahraniční služby na Oxfordské univerzitě.
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V. EDIČNÍ ČINNOST

Na plnění úkolů Ústavu mezinárodních vztahů se významně podílelo i jeho ediční oddělení. Kromě vydávání tří časopisů se především soustředilo na tematiku evropské integrace a bezpečnostní politiky. V rámci Komunikační strategie před vstupem České republiky do Evropské unie Ministerstva
zahraničních věcí ČR se pokračovalo v práci na cca 10 titulech. Ediční oddělení ÚMV se na nich podílelo nejen redakčně a zajištěním výroby, ale i výběrem a úpravou ilustračního doprovodu, kromě toho bylo dalších 9 titulů jednou či dvakrát dotiskováno. V rámci Komunikační strategie bylo připraveno i 12 příloh Mezinárodní politiky (v lichých číslech vycházely Dokumenty Evropské unie, v sudých
číslech časopis Směr Evropská unie). Poprvé byla v loňském roce vydána Ročenka – Zpráva o zahraniční politice České republiky (v české a anglické verzi).
Dále pokračovala i osvědčená spolupráce s Českou atlantickou komisí a ediční oddělení ÚMV se
zapojilo do „informační kampaně“ MZV o NATO. Pokračovaly také velmi dobré vztahy s nakladatelstvím Karolinum a s Delegací Evropské komise v Praze.
Rostoucí komerční zaměření knižního trhu a pomalý hospodářský růst se projevil i na prodeji knih
klasickými distribučními cestami, o to více se však rozšiřuje zájem jednotlivých čtenářů, především
z řad studentů a podnikatelů. Ústav mezinárodních vztahů se stal uznávaným, specializovaným a vyhledávaným pracovištěm v oboru mezinárodních vztahů. Ediční oddělení se zapojilo do pravidelné
aktualizace internetových stránek ÚMV, na kterých je možno si přečíst takřka okamžitě od vydání
anotace a obsahy nových knih a čísel časopisů, stejně jako veškeré starší produkce. To usnadňuje zahraničním pracovištím i jednotlivcům seznamovat se průběžně s celkovou produkcí edičního oddělení (znamená to i zajištění a zpracování anglických verzí anotací). Pověření pracovníci edičního odd.
se snaží i na webových stránkách zachovávat standardní zpracování textu a podílet se na vytváření tzv.
jednotného firemního stylu.
Celkové tržby z prodeje knih a časopisů za rok 2000 přesáhly 2,7 mil. Kč; celkový obrat výroby přes
11,3 mil Kč.
Celkový počet vydaných knih: 20 titulů (127 000 výtisků)
Celkový počet vydaných brožur: 4 tituly (2900 výtisků)
Celkový počet vydaných časopisů: 18 titulů (174 2000 výtisků).

1. ČASOPISY
Časopisy Mezinárodní politika a Mezinárodní vztahy si i v roce 2000 udržely rozsah a kvalitu, stále se daří získávat ke stabilizovanému okruhu autorů nové přispěvatele, a to nejenom z řad našich studentů a doktorandů, ale i zahraničních odborníků a diplomatů. Mezinárodní politika je díky aktuálnosti a komplexnosti pohledů na jednotlivé problémové okruhy oceňována i čtenáři jiných periodik.

MEZINÁRODNÍ POLITIKA
Měsíčník vychází pravidelně v třetí dekádě měsíce, rozsah jednotlivých čísel je cca 40 stran. Tak,
jako v minulých letech, byly do něho zařazovány články analytické, faktografické, informace, recenze a dokumenty. V rámci Komunikační strategie před vstupem České republiky do Evropské unie Ministerstva zahraničních věcí ČR bylo připraveno i 12 příloh (Dokumenty Evropské unie a Směr Evropská unie v nákladech 8500 a 15 000 kusů). Na obsahu a zpracování časopisu Směr Evropská unie
se výrazně podíleli zaměstnanci edičního oddělení.
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V roce 2000 se nedařilo příliš zajišťovat inzerenty MP na s. 2–4 obálky (fy Euromisile), stránky byly proto využívány pro prezentaci Komunikační strategie před vstupem ČR do EU, vyhlašování konkurzů, grantů a k prezentaci starších i nových knih, či připravovaných knih edičního oddělení ÚMV.
Do nového ročníku vstoupil časopis s novou grafickou úpravou. Po zemřelém D. Matějkovi byl řízením redakce pověřen M. Daneš, který byl vystřídán novým šéfredaktorem Z. Zbořilem.
Cena jednoho čísla je 23,50 Kč.

Hlavní témata jednotlivých čísel MP:
1/2000 Rok 2000
2/2000 Evropský právní prostor
3/2000 Evropská bezpečnostní politika
4/2000 Balkán rok po zásahu NATO
5/2000 Rusko na počátku éry Putin
6/2000 Rakousko v evropské klatbě
7/2000 Francie a Evropa
8/2000 Uctívaná i proklínaná globalizace
9/2000 Asie na prahu tisíciletí
10/2000 USA před volbami
11/2000 Blízký východ a Středomoří
12/2000 Svět na prahu třetího milénia

Přílohy Mezinárodní politiky
Směr Evropská unie
1/2000 Komunikační strategie České republiky před vstupem do Evropské unie – Libor Boháč
Prizma helsinského summitu EU – 10. a 11. prosince 1999 – Michaela Froňková, Pavel Svítil
Bude se Evropské unii naše veřejná správa líbit? – Yvonne Strecková
Společné zhodnocení priorit hospodářské politiky České republiky – část 4.5.4 Regionální politika
2/2000 Regionální politika Evropské unie a její nástroje – Eva Píšová
Implementace programu PHARE a příprava na strukturální fondy v podmínkách České republiky – Ivo Ryšlavý
Předvstupní a strukturální fondy Evropské unie v regionech. Možnosti přípravy a využívání –
Pavla Oriniaková
3/2000 Sociální politika Evropské unie: stav připravenosti České republiky na vstup do EU – Miroslav Fuchs
Zaměstnanecká politika Evropské unie – Vladimír Jeníček
Aktivity PHARE – PALMIF – Jiří Chromý
Program ŠANCE – ucelený modulový program pro práci s lidskými zdroji – Vladimír Široký
4/2000 Současný stav vyjednávání v kapitole: Životní prostředí – Bedřich Moldan, Jiří Beran
Problémy slaďování práva v oblasti životního prostředí v České republice s právem Evropské
unie – Eva Kružíková
Svitavy na cestě do Evropské unie – Marek Antoš
5/2000 Ochrana spotřebitele v Evropské unii – František Asnik
Cesty k českým implementacím evropského spotřebitelského práva – Petr Štěpán
Ochrana spotřebitele – praktická aplikace komunitárního práva v ČR – Zbyněk Suchomel
6/2000 Programy a projekty EU v podnikání – Marie Pavlů, Martina Přibylová
Postoje a názory českých firem na Evropskou unii – Marie Pavlů
V každém čísle byly pravidelné rubriky:
– Události a rozhodnutí EU (za dva předešlé měsíce v rozsahu 8 stran; pro přehlednost ještě děleno na
jednotlivé oblasti: Vztahy ČR a EU, Rozšíření EU na východ, Vztahy se třetími zeměmi, Euro, finance, daně apod.)
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– Kdo je (představitelé EU), Co je (instituce, mechanismy)
– Viděno z Prahy („zápisník“ Pavla Teličky)
– Viděno z Bruselu (komentáře M. Fridricha, M. Mocka atd.)
– Profil členské země, Profil kandidátské země
3. a 4. strana obálky byla využita pro aktuální události, připravované akce, další zdroje informací o EU atd.
Dokumenty Evropské unie
1/2000 Zasedání Evropské rady ve dnech 10. a a 11. prosince 1999 v Helsinkách
3/2000 Rozhodnutí rady 1999/858/ES ze dne 6. prosince 1999 o zásadách, prioritách, průběžných
cílech a podmínkách obsažených v Přístupovém partnerství s Českou republikou
Program portugalského předsednictví Evropské unie
5/2000 Zasedání Evropské rady, konané ve dnech 23. a 24. března 2000 v Lisabonu
7/2000 Zasedání Evropské rady, konané ve dnech 19. a 20. června 2000 v Santa Maria da Feira
9/2000 Program francouzského předsednictví Evropské unie – 1. červenec až 31. prosinec 2000
11/2000 Program švédského předsednictví Evropské unie – 1. leden až 30. červen 2001

MEZINÁRODNÍ VZTAHY
Základním těžištěm článků v časopisu Mezinárodní vztahy, který se zabývá teoretickými otázkami, je analýza evropské problematiky: celoevropská bezpečnost, institucionální změny v Evropské
unii, vztahy Evropské unie s postkomunistickými státy, mezinárodní právo a válka či fenomén Ruska.
Nedílnou součástí časopisu jsou velké recenze důležitých publikací a průběžné anotování knih zabývající se oblastí mezinárodních vztahů.
Po zemřelém D. Matějkovi byl šéfredaktorem jmenován P. Drulák. Od č. 1/2000 má časopis novou
grafickou úpravu, cena jednoho čísla je 65 Kč, náklad 600 kusů.
Výběr stěžejních článků:
1/2000 Kdy jsou války rozhodující? – Michael Howard
Ovlivňuje světová zbrojní výroba politický vývoj nebo naopak? – Josef Levora
Význam Haagské mírové konference z roku 1899 pro vývoj práva ozbrojených konfliktů –
Jan Ondřej
Mezinárodní trestní soud a jeho předchůdci – Teddy Sunardi
Stručná bilance vývoje české zahraniční politiky – Václav Kotyk
2/2000 Rusko po volbách – Ondřej Soukup
Koncepce národní bezpečnosti Ruské federace a její vojenská doktrína – Karel Pezl
Měnící se paradigmata (mezinárodní vztahy v postkomunistickém Rusku) – Alexandr
A. Sergunin
Dostihne Slovensko své sousedy na cestě do Evropské unie? – Vladimír Leška
Současný stav a perspektivy chemického odzbrojení – Ladislav Středa, Emil Halámek, Zbyněk Kobliha
Jak viděl český národ Alfred-Louis Méroux de Valois, první francouzský konzul v Praze
v letech 1897–1903 – Yvon Lacaze
3/2000 Meze suverenity – dekonstrukce moderní dichotomie národního společenství a mezinárodní
anarchie – Pavel Barša
Mezinárodní politika životního prostředí (Konflikt mezi integrálním ekosystémem a fragmentárním systémem států?) – Petr Jehlička
Měnící se paradigmata (mezinárodní vztahy v postkomunistickém Rusku) – Alexandr
A. Sergunin
Východní rozšíření Evropské unie – důsledky pro blahobyt a zaměstnanost v Evropě – diskuze – Wolfgang Quaisser, Monika Hartmannová, Elmar Hönekopp, Michael Brandmeier
Vztahy Evropské unie k Izraeli – Gerald G. Sander
4/2000 Evropská integrace a její šíření jako přenos institucí – Petr Drulák
Evropská bezpečnost a stabilita po Kosovu – Jan Eichler
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Evropská bezpečnostní a obranná politika – odpověď na evropské bezpečnostní ambice? –
Radek Khol
Kontrola exportu – významný prvek nešíření zbraní hromadného ničení – Ladislav Středa,
Libuše Čudová, Viera Císařová
Stredná Európa a spoločné záujmy jej národov – Daniel Šmihula
Slovinská cesta do Evropy – Radka Druláková
Sudetoněmecká otázka a vztahy Čechů k Německu (Hlavní poznatky sociologických výzkumů v letech 1996–1999) – Václav Houžvička

PERSPECTIVES
Časopis Perspectives (Review of Central European Affairs) vychází v angličtině dvakrát ročně. Obsahuje překlady nejzajímavějších článků z Mezinárodní politiky a Mezinárodních vztahů, ale i články
psané speciálně pro něj. V roce 2000 vyšla čísla – 14 Summer 2000, 15 Winter 2000/2001. Ústav mezinárodních vztahů přikládá časopisu mimořádnou důležitost, neboť je nejenom vyměňován za podobné časopisy a publikace obdobných zahraničních pracovišť, ale je i jakousi „vizitkou“, která reprezentuje nejen „výstupy“ našich odborníků zabývajících se mezinárodními vztahy, ale obecně
i českou zahraniční politiku v zahraničí.
Editorem obou čísel byl Christopher Lord, cena za ročník je 20 USD, za jedno číslo 12 USD, náklad 600 kusů.
Hlavní články v číslech:
14 – The Limits of the Nation-State or Deconstructing the Anarchy / Community Dichotomy of Modern Politics – Pavel Barša
From Long-Term Deterrence to an ‘Out-of-Area Air Campaign’. A View of NATO Security Policy 1949–1999 – Jan Eichler
Governance Capacity as a Key Factor in Preparing Accession to the European Union: A Survey
of the Discussion – Martin Brusis
Germany’s Security Policy Towards East Central Europe – Vladimír Handl, Kerry Longhurst,
Marcin Zaborowski
Will Slovakia Enter the EU at the Same Time as her Neighbours? – Vladimír Leška
15 – Geopolitics vs. Idealism: International Political Communication in the NATO Englargement
Debate – Lasha Tchantouridze
Vietnamese Organised Crime in The Czech Republic – Miroslav Nožina
Temelín: Nuclear Power and Building Democracy – Regina S. Axelrod
Kosovo, International Law and Humanitarian Intervention – László Valki
The Potential Role of The Hague in Yugoslavia – Stewart R. Ross

2. PUBLIKACE
V roce 2000 vydalo ediční oddělení ÚMV samostatně nebo ve spolupráci s jinými institucemi celkem 24 publikací a další jsou rozpracované. Převažují mezi nimi knihy vydávané v rámci Komunikační strategie před vstupem České republiky do Evropské unie (jejichž vydávání bude pokračovat
i v následujícím roce) a v rámci „informační kampaně“ o NATO.
Našimi hlavními partnery bylo Ministerstvo zahraničních věcí ČR, nakladatelství Karolinum Univerzity Karlovy, Česká atlantická komise, Terezínský památník, Institut pro evropskou politiku a ekonomiku, Centrum pro zahraniční pomoc (CZP) při MF ČR.
V roce 2000 se ediční oddělení snažilo rozšířit možnosti, jak informovat veřejnost o svých publikacích, např. od začátku roku jsou všechny knihy uváděny s bibliografickými údaji v Nových knihách,
zde vyšlo i několik větších recenzí, informace o edičním plánu je uvedena v Almanachu Labyrint 2000
(nejdůležitější profesní příručka ČR) atd. O publikační činnosti ÚMV bylo pravidelně informováno ve
12dílném seriálu o EU v týdeníku Nové knihy.
V rámci edičního oddělení je stále doplňována „informační báze“ o aktivitách subjektů, které informují o EU.
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PŘEHLED VYDANÝCH PUBLIKACÍ ÚMV ZA ROK 2000
A. Problematika evropské integrace
a) Komunikační strategie před vstupem ČR do Evropské unie
• Václav Šmejkal, Richard Kadlčák, Luděk Urban, Průvodce podnikatele Evropskou unií (Edice Průvodce EU 2000, brož., 124 s., ISBN 80-85864-83-5)
• Miroslav Had, Luděk Urban, Evropská společenství. První pilíř Evropské unie (druhé, rozšířené
a přepracované vydání, brož., 165 s., ISBN 80-85864-88-6)
• Karel Barták, Daniela von Bethlenfalvy, Mýty a realita Evropské unie. Legendy, jimiž je opředeno
přibližování ČR k EU (brož., 82 s., ISBN 80-85864-86-X)
• Karel Barták, Průvodce Evropskou unií (upravené vydání, brož., 88 s., ISBN 80-85865-92-4)
• Česká republika v hodnocení Evropské komise – 2000; Pravidelná zpráva Evropské komise o pokroku České republiky v procesu přistoupení (brož., 174 s., ISBN 80-85864-98-3)
Dotisky:
• Národní program přípravy ČR na členství v EU pro rok 1999
• Agenda 2000
• Amsterodamská smlouva (2krát)
• Česká republika v hodnocení Evropské komise. Pravidelná zpráva Evropské komise o České republice (1999)
• K. Barták, Průvodce Evropskou unií
• P. Grégr, Průvodce občana Evropskou unií
• M. Maňák, 100 otázek a odpovědí o Evropské unii
• V. Šmejkal, R. Kadlčák, L. Urban, Průvodce podnikatele Evropskou unií
• M. Had, L. Urban, Evropská společenství. První pilíř Evropské unie
b) Ostatní
• Ivana Witzová, Důsledky vstupu České republiky do Evropské unie. Ústav mezinárodních vztahů pro
Institut pro evropskou politiku a ekonomiku za podpory Konrad-Adenauer-Stiftung (brož., 84 s.,
ISBN 80-85864-89-4)
• Programy pomoci Evropských společenství České republice. Centrum pro zahraniční pomoc (CZP)
při MF ČR s využitím pomoci programu PHARE v Ústavu mezinárodních vztahů v Praze (brož., 24 s.,
ISBN 80-85864-94-0)

B. Problematika evropské bezpečnosti
• ČR po vstupu NATO – Úvahy a problémy (editor Dobroslav Matějka). Edice České atlantické komise a ÚMV (brož., 84. s., ISBN 80-85864-82-7)
• Jindra Šebestová, NATO – aliance pro 21. století (brož., 28 s., ISBN 80-86506-00-2)

C. Ostatní tematika
• Zpráva o zahraniční politice České republiky za období od července 1998 do prosince 1999 (brož.,
296 s., ISBN 80-85864-87-8)
• Report on the Foreign Policy of the Czech Republic between July 1998 and December 1999 (brož.,
296 s., ISBN 80-85864-95-9)
• Prague to Pretoria Towards a Global Consensus on the Military Doctrine of Peace Support Operations. Editoři: Mark Malan, Christopher Lord (brož., 472 s., ISBN 80-85864-85-1)
• Dokumenty československé zahraniční politiky – Československá zahraniční politika v roce 1938
Svazek I (1. leden–30. červen 1938). K vyd. připravil Jindřich Dejmek ve spolupráci s Janem Němečkem, Helenou Nováčkovou a Ivanem Šťovíčkem. Předmluva Robert Kvaček. Výzkumný projektu ÚMV ve spolupráci s HÚ AV ČR, SÚA a nakladatelstvím Karolinum (váz., 592 s., ISBN 8085864-84-3).
Grant MZV
• Miroslav Krč a kol., Vojenské výdaje v letech studené války a po jejím skončení (brož., 176 s. + 16 s.
barev. grafů, ISBN 80-858640-93-2)
Grant MZV
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• Krč et al., Military Expenditures During and After the Cold War (brož., 118 s. + 7 s. barev. grafů,
ISBN 80-85864-96-7)
Grant MZV
• Ghetto Litzmannstadt 1941–1944. Dokumenty a výpovědi o životě českých židů v lodžském ghettu
(sestavil Richard Seemann). Ústav mezinárodních vztahů ve spolupráci s Terezínským památníkem
(brož., 312 s. + 8 s. bar. fot. přílohy, ISBN 80-85864-97-5)

D. Účelové tisky ÚMV
• Místo OBSE v evropské bezpečnostní architektuře po první vlně rozšiřování NATO. Sborník z kulatého stolu (editor Vladimír Leška). Slovenský inštitút medzinárodných štúdií (Bratislava) ve spolupráci s ÚMV a Nadací Friedricha Eberta (brož., 32 s., ISBN 80-8586491-6)
• Nové koncepce politiky v západní Evropě (Třetí cesta) (editor Miloš Štěpánek, brož., 20 s.)
• Sborník záznamů z besed u kulatého stolu I. Asociace pro studium mezinárodních vztahů (editor Miloš Štěpánek, (brož., 72 s.)
• Evropská témata Centra evropských analýz
1/2000 Několik poznámek k Mezivládní konferenci 2000
Malé státy na Mezivládní konferenci
Výchozí pozice ČR pro vyjednávání o vstupu do EU
Důsledky rozšíření pro environmentální politiku EU
2/2000 Francouzsko-německé partnerství v Evropské unii. Aktuální vývoj
Hodnocení pokroku České republiky od poslední hodnotící zprávy Evropské komise
Evropská unie a politika podpory zaměstnanosti a boje s nezaměstnaností
• Studijní sešity
1/2000 V. Leška: Slovensko na cestě do EU a NATO (analyticko-informativní studie o stavu připravenosti SR k zahájení jednání o přijetí do EU a na vstup do Severoatlantické aliance).
2/2000 V. Leška: Vnitropolitická situace SR v roce 2000 před vyhlášením referenda o předčasných
parlamentních volbách (aktuální informace o slovenském vnitropolitickém životě).
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VI. ČINNOST INFORMAČNÍHO ODDĚLENÍ
(KNIHOVNA A DOKUMENTACE)

KNIŽNÍ FOND
Průběžně byla zajišťována akvizice a zpracování objednávek, vstupní zpracování, formální a předmětová katalogizace knih. Do databáze ÚMVKN (ÚMV – knihy) a databáze ÚMVRO (ÚMV – ročenky) bylo uloženo 930 záznamů nově získaných publikací (47,5 % získáno výměnou, 29 % koupí,
24 % darem, 3 % vydána v ÚMV). Téměř 45 % získaných titulů je v angličtině, 13 % v němčině
a 18,5 % v dalších cizích jazycích. Do katalogizačních záznamů jsou nově doplňovány odkazy na recenze knih v časopisech Mezinárodní politika a Mezinárodní vztahy. Téměř u 90 % záznamů byla
provedena kontrola a případně úprava deskriptorů podle aktualizované verze tezauru, který byl začátkem roku včleněn do automatizovaného knihovnického systému. Při rekatalogizaci bylo uloženo
690 záznamů publikací s rokem vydání 1988. V současné době databáze ÚMVKN a ÚMVRO obsahují 12 194 záznamů včetně objednávek. Jedenkrát za čtrnáct dní se uskutečňovala výstavka nových
knih a dokumentačních materiálů. Jednou za dva měsíce byly zpracovávány bibliografické soupisy
Přírůstky knihovny. Do samostatné databáze byly ukládány denní informace RFE/RL (Radio Free
Europe/Radio Liberty) získávané v elektronické formě. Průběžně bylo zpracováno 90 anotací vybraných novinek knihovny, které byly zapsány do databáze ÚMVKN, případně ÚMVRO a většina z nich
uveřejněna v časopise Mezinárodní vztahy. Byla provedena obsahová revize téměř desetiny fondu
a sestaven seznam titulů určených k vyřazení nejčastěji vzhledem k jejich obsahové zastaralosti.

ČASOPISECKÝ FOND
Začátkem roku byla provedena kompletace zahraničních novin a časopisů s datem vydání 1999.
Denně bylo evidováno 15 výtisků novin a týdně cca 60 výtisků časopisů. Pro informaci uživatelů byl
zpracováván týdenní seznam nově došlých titulů. Tituly deníků byly měsíčně kompletovány. Pravidelně byla prováděna příprava novin předávaných k vazbě. Průběžně byl doplňován aktuální seznam
časopisů získávaných výměnou nebo darem, v roce 2000 to bylo 265 titulů. Bibliografická databáze
ÚMVPE (ÚMV – noviny a časopisy) obsahuje v současné době 550 záznamů archivovaných titulů.
Nově je vedena evidence titulů a čísel periodik půjčovaných do studovny. V uplynulém roce byly nejčastěji požadovány starší ročníky časopisů Aussenpolitik, Foreign Affairs (požadován od prvního archivovaného ročníku, tj. od roku 1946), International Security a RUSI Journal. Byl provedeno porovnání cenových nabídek firem dodávajících zahraniční periodika a tituly byly objednány u různých
dodavatelů. Celkem byly pro rok 2001 zajištěny objednávky 85 titulů periodik.

DOKUMENTAČNÍ FOND
Pokračovalo shromažďování dokumentačních materiálů k průběžně sledovaným tématům (česká
zahraniční politika, mezinárodní politika, mezinárodní bezpečnost, mezinárodní konflikty, mezinárodní organizace, mezinárodní ekonomika, problematika vybraných států, globální problematika
a problematika menšin, migrace, lidských práv a životního prostředí) a k tématům grantů zpracovávaných výzkumnými pracovníky ústavu. Bylo zhotoveno více než 20 000 kopií časopiseckých článků
a dokumentačních materiálů. Do fondu byly zařazovány i kopie informačních pramenů z průběžně sle38

dovaných databází Infobanky ČTK (aktuální zpravodajství a dokumentace – svět). V rámci evidence
a klasifikace časopiseckých článků a dokumentů pro databázi bibliografických záznamů ÚMVAN
(ÚMV – analytický popis článků a dokumentačních materiálů) bylo zpracováno 950 záznamů. Téměř
29 % evidovaných záznamů bylo v angličtině, 26 % v němčině a 2 % v dalších cizích jazycích. V současnosti obsahuje báze dat 10 370 záznamů. Koncem roku bylo zahájeno ukládání záznamů drobných
tisků do databáze ÚMVDR, která zatím obsahuje 50 záznamů. Byla zavedena evidence dokumentačních materiálů a dokumentačních souborů půjčovaných do studovny. Počet požadavků na tyto výpůjčky se ve srovnání s minulými léty výrazně zvýšil. Průběžně byly doplňovány tematické chronologie (Chronologie vztahů ČR – Maďarsko, ČR – Německo [výběrová], ČR – Polsko, ČR – Slovensko,
ČR – EU, ČR – NATO, vnitropolitického vývoje Německa a vývoje NATO). Byly vedeny bibliografie publikací ÚMV, bibliografie prací vědeckých pracovníků ústavu, kronika s těmito pracemi a informacemi o akcích ústavu a přehled pracovních cest pracovníků ústavu.

VÝMĚNA
Původně samostatná databáze výměny byla začátkem roku převedena do automatizovaného knihovnického systému. Následně pokračovalo průběžné doplňování a aktualizace záznamů báze dat informací o institucích podobného zaměření, která v současné době obsahuje 1250 adres. V rámci této
činnosti bylo vyplněno 16 dotazníků. Údaje o knihovně, případně o ústavu, v nich uvedené, budou
zveřejněny v několika zahraničních publikacích. Aktivní spolupráce probíhala s více než 300, téměř
výlučně zahraničními institucemi, od kterých byla výměnou za časopisy Perspectives (164 institucí),
Mezinárodní vztahy (79 institucí) a Mezinárodní politika (30 institucí) a další publikace vydané ústavem získána více než polovina všech přírůstků. Časopisy ústavu byly pravidelně předávány MZV
(Mezinárodní politika 21 ks, Mezinárodní vztahy 21 ks, Perspectives 4 ks). Knihovně MZV byl předán jeden výtisk každé publikace vydané v ústavu. Na zastupitelské úřady bylo poskytováno 40 ks
časopisu Mezinárodní politika, 38 ks Mezinárodní vztahy a 43 ks Perspectives (7 zastupitelských úřadů dostává po dvou výtiscích). Bibliografický soupis Přírůstky knihovny byl zasílán 12 spolupracujícím institucím.

SLUŽBY
Na čtyřech počítačích umístěných ve studovně pro potřeby uživatelů byl možný přístup do databází katalogizačních záznamů ÚMVKN a ÚMVRO, bibliografických záznamů ÚMVAN a ÚMVDR
a záznamů ÚMVPER. Problémy s integrací nového automatizovaného knihovnického systému do
počítačové sítě ústavu, které přetrvávaly v 2. pololetí letošního roku, nejenom výrazně zkomplikovaly činnost pracovníkům oddělení, ale měly vliv i na služby uživatelům. Některé nově uložené
záznamy se při vyhledávání v databázích nezobrazovaly. To v důsledku znamenalo, že u výstupů
z databází knihovny ve formě rešerší, novinek a různých soupisů nebylo možné zaručit jejich úplnost. Ve studovně jsou dále zpřístupňovány informační prameny získané na CD-ROM (databáze,
encyklopedie, atlasy, slovníky, ročenky atp.), nově zde byl nastaven vstup do databází plných textů, ke kterým má knihovna zřízen placený nebo bezplatný přístup (Economist, Survival, EBSCO,
ProQuest/PCI). Knihovnu navštívilo více než 530 externích uživatelů a pravidelnými čtenáři se stalo 170 z nich. Provozní doba knihovny byla rozšířena a uživatelé mají k dispozici dvě kopírky. Počet kopií z fondů knihovny, které si externí uživatelé zhotovili, opět vzrostl a dosáhl cca 25 000 ks.
Jednorázové tematické rešerše zpracovávané z databází oddělení byly poskytovány ve formě elektronických i tištěných výstupů. Kromě tematiky rozvoje EU a její integrační politiky vůči ČR a zemím střední a východní Evropy, vztahů ČR – NATO a vývoje NATO, vztahů ČR – Německo, zahraniční a vnitřní politiky Německa, zahraniční a vnitřní politiky bývalých států Sovětského svazu
se dotazy často týkaly také bezpečnostní politiky a národnostních konfliktů. Konzultace byly poskytovány nejčastěji k tematice vztahů ČR – Německo a k postojům Německa vůči evropské integraci a rozšiřování EU.
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DALŠÍ ČINNOSTI
Pro MZV byl zpracován Přehled článků a statí pracovníků ústavu za rok 1999 a Přehled vedoucích
představitelů států a vlád v Evropě. Čtvrtletně byla také sestavována Informace ÚMV pro MZV. Pro
potřeby uživatelů byl zpracován přehled Členství ČR v mezinárodních organizacích. Denně bylo zajišťováno třídění a předávání došlé pošty.
V rámci evropské informační sítě EINIRAS (European Information Network on International Relations and Area Studies), ve které je ústav zapojen, pokračovalo jednání o projektu EDN (European
Database Network). Pokračovaly i práce na Euro-Tezauru, který je připravován v anglické, německé,
francouzské, španělské, italské, polské a české verzi. Na základě podkladů, které jsme dosud obdrželi, byl upraven překlad kapitoly A (Mezinárodní politika/vztahy) podle definitivní verze této kapitoly
v angličtině.
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PŘÍLOHY

1. ABSOLVENTI DIPLOMATICKÉ AKADEMIE
A
SEZNAM ABSOLVENTŮ ZÁKLADNÍ DIPLOMATICKÉ PŘÍPRAVY
DA1/2000
1. Beranová Zuzana
2. Blažeková Monika
3. Buben Jan
4. Čechurová Olga
5. Frouz David
6. Chalupecký Petr
7. Kalvachová Lucie
8. Kaplan Michal
9. Krulišová Radana
10. Leicmanová Irena

11. Losman Ivo
12. Miklica Petr
13. Míč Daniel
14. Procházková Iva
15. Rubeš Radek
16. Sequensová Kateřina
17. Slavíček Ivo
18. Šedivý Radek
19. Šlosárek Jakub
20. Václavíková Martina

B
SEZNAM ABSOLVENTŮ VYŠSÍ DIPLOMATICKÉ PŘÍPRAVY
DA2/2000
1. Beránek Jiří
2. Brejník Miroslav
3. Brůna Jiří
4. Dufek Milan
5. Eisenbruk Vladimír
6. Fajkus Zdeněk
7. Füry Jan
8. Grepl Vítězslav
9. Hladík Petr
10. Hlavsová Ivana
11. Hloušek Jan
12. Holečková Ivana
13. Jirkal Bohumil
14. Klichová Želmíra
15. Koníř Miroslav
16. Koutský Josef
17. Kubernát Petr
18. Kučera Otakar
19. Lhota František

20. Lukaštík Vladimír
21. Mooz Petr
22. Moozová Irena
23. Murgaš Antonín
24. Němec Vladimír
25. Pavel Josef
26. Pivoňka Vítězslav
27. Podhajský Miroslav
28. Roučka Jan
29. Sinkula Petr
30. Slabý Alexander
31. Soukup Jiří
32. Szunyog Tomáš
33. Šarbochová Markéta
34. Šitler Jiří
35. Vítek Josef
36. Vyžvaldová Daniela
37. Zajac Štěpán
38. Žďárek Ivo
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2. NÁVŠTĚVY V ÚMV 2000
• Gülnur Aybet, profesor, Bilkent University, Turecko
• Klaus Borchard, rektor, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn
• John J. Boris, rada pro politické a ekonomické záležitosti, velvyslanectví USA, Praha
• Daphne Bramham, The Vancouver Sun, Kanada
• Marc Perrin de Brichambaut, Directeur chargé des affaires stratégiques, ministerstvo obrany,
Francie
• Jorg Willy Bronebakk, generální ředitel, ministerstvo zahraničních věcí, Norsko
• Daniel Brössler, Süddeutsche Zeitung, Mnichov
• Mark Clodfelte, Air War College, USA
• Ian Davis, Arms Trade Programme Co-ordinator, Safeworld, Velká Británie
• Joan DeBardeleben, ředitel, Institute of European and Russian Studies, Ottawa, Kanada
• David B. Dewitt, ředitel, Centre for International and Security Studies, Toronto, Kanada
• Peter Dombrowski, Strategic Research Analyst, U. S. Naval War College, Newport, USA
• Kristóf Forrai, velvyslanec Maďarska, Praha
• Sadi Gahslar, General Director for International Security Affairs, ministerstvo zahraničních věcí,
Turecko
• Vygintas Grinis, velvyslanec Litevské republiky, Praha
• Hans-Christian Hagman, starší poradce, International Affairs and Security Policy, Swedish Armed
Forces, Stockholm
• Ming-Tong Chen, Vice Chairman, Mainland Affairs Council, The Executive Yuan, R. O. C., Taipei,
Taiwan
• Michael Kapoor, Deputy Editor, Business Central Europe, Rakousko
• M. Sharif Khodaei, Chargé d’Affaires, velvyslanectví Íránské islámské republiky, Praha
• Adam Kobieracki, Director of Department of European Security Policy, Polsko
• Csaba Körösi, Director of NATO-WEU Department, ministerstvo zahraničních věcí, Maďarsko
• Martina Krogmann, poslankyně CDU v Bundestagu, Německo
• Yrjö Lautela, Yleisradio OY, Finnischer Rundfunk, Berlín
• Sverre Lodgaard, ředitel, NUPI, Norsko
• Williams S. Martin IV, druhý tajemník pro politické záležitosti, velvyslanectví USA, Praha
• Andreas Maitzner, zástupce velvyslance SRN v ČR
• Jörg Monar, prof., ředitel, Centre for European Politics and Institutions, Velká Británie
• Mary P. O’Donnell, Rear Admiral, Deputy Area Commander, Mobilization and Reserve Component
Affairs Pacific Area, United States Coast Guard Reserve
• Jan Olsen, rada, velvyslanectví Norska, Washington
• Marek Pernal, velvyslanec Polska, Praha
• Mary Elise Sarotte, Research Associate, The International Institute for Strategic Studies, Londýn
• Sandro Scabello, Eastern Europe Bureau Chief, Corriere della Sera, Milano, Itálie
• Lasse Seim, velvyslanec Norska, Praha
• Christian Schmidt-Häuer, Die Zeit, Berlín
• Werner Schmitt, Commander, German Navy, Deputy Chief of Public Information, NATO, Norfolk,
Virginia
• Ingrid Schulerud, ředitelka odboru bilaterálních vztahů, ministerstvo zahraničí, Norsko
• Peter Siklósi, ředitel, Defence Policy Department, ministerstvo obrany, Maďarsko
• Jan Stojaspal, The Time, Praha
• Arkadiusz Szydlowski, Head of the Section of European Institutions, International Security, Polsko
• László Valki, Department of International Law, NATO Information and Research Centre, Maďarsko
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3. AKTIVITY PRACOVNÍKŮ ÚSTAVU

PhDr. Jaroslav BUREŠ
Odborná publikační činnost
• Evro-středomořské partnerství pět let po Barcelonské konferenci, Mezinárodní politika, č. 11/2000,
s. 4–6.
• Profil členské země – Řecko, Směr Evropská unie (příloha MP 10/2000), s. 20–22.
• Řecko-turecké oteplování, Mezinárodní politika, č. 4/2000, s. 16–19.
• Raketové zbrojení v Asii, Mezinárodní politika, č. 9/2000, s. 11–13.
• Jsme svědky dlouhodobějších změn v přístupech Evropy vůči BV? Recenze. Mezinárodní politika,
č. 10/2000, s. 20–22.
• Syrsko-izraelské rozhovory opět zahájeny: existuje šance na uzavření mírové smlouvy? Bulletin Společnosti přátel Afriky – Společnosti česko-arabské, 2000/1, s. 22–26.
• Společnost česko-arabská byla zařazena do šestého Seydouxova „Středomořského seznamu“ pro rok
1999, Bulletin Společnosti přátel Afriky – Společnosti česko-arabské, 2000/1, s. 20–22.
Výzkumné projekty
• Současná bezpečnostní situace v Asii z hlediska raketového zbrojení a prognóza dalšího vývoje, grant
MZV ČR, hlavní řešitel, 226 s., datum odevzdání: 28. 2. 2000, datum obhajoby: 14. 9. 2000.
• Vliv změněné mezinárodní situace v 90. letech na postoje některých států Blízkého východu: Irák,
Írán, Libye, Sýrie, grant MZV ČR, spoluřešitel, kapitola: Irák.
• Islamistická hnutí: vytváření politických struktur pro větší účast na rozhodovacích procedurách země – Hizbulláh, Hamás, Islámský džihád, Gamaįa islámíja, FIS/GIA, grant MZV ČR, hlavní řešitel.
Příspěvky na konferencích a seminářích
• Současná situace v Iráku a Evro-středomořské partnerství pět let po barcelonské konferenci – nové
trendy a perspektivy, seminář pod názvem „Aktuální problémy Blízkého východu“, ÚMV, Praha,
19. 12. 2000.
Organizační činnost
• Příprava konzultací s Ústavem mezinárodních a politických studií (IPIS), které se konaly v prosinci
2000 v Teheránu.
Pedagogická činnost
• Vnitropolitická situace v Saúdské Arábii se zaměřením na problematiku dodržování lidských práv
a islámské právo, přednáška s diskusí a promítáním filmu pro sdružení Amnesty International v České republice, Multikulturní centrum v Paláci YMCA.
Další odborná činnost
• Oponentský posudek na grantový projekt PhDr. Lenky Adamcové, CSc.: Dopad integračních seskupení v rozvojovém světě na perspektivy vztahů České republiky, grant MZV ČR.
• Institut pro evropskou politiku, Dotazník: rozšíření a Agenda 2000, odpověď na otázku: Jaký je postoj vaší vlády k rozhodnutím EU vůči Turecku?
• Konzultace s ředitelem íránského Institute for Political and International Studies (IPIS) panem
S. K. Sajjadpourem, které se konaly dne 27. 11. 2000 v teheránském sídle IPIS (podrobně viz zpráva ze služební cesty).
• Oponentský posudek a účast na obhajobě diplomové práce Dagmar Kubínové: Politické aspekty nedostatku vody v povodí Jordánu (FFUK – Ústav Blízkého východu).
• Oponentský posudek na diplomovou práci Zuzany Bekové: Magreb a Evropská unie na přelomu století (VŠE – Katedra světové politiky).
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Ing. Petr DRULÁK, Ph.D.
Odborná publikační činnost
• International Relations in the Czech Republic: A Review of the Discipline. Journal of International
Relations and Development, vol. 3, No. 3, s. 256–282, spoluautor s Radkou Drulákovou.
• EU expansion as export of institutions. In: Drozdowicz, Z., Glass, K., Škaloud, J. (Hg.): Von der
Emanzipation zum Integration. Österreichische Gesellschaft für Mitteleuropäische Studien, Wien
a Poznan, 2000, s. 227–238.
• Evropská integrace a její šíření jako přenos institucí. Mezinárodní vztahy, č. 4/2000, s. 5–16.
• Vývoj teorií evropské integrace. Acta oeconomica pragensis, roč. 8, č. 5, s. 115–130.
• Rakousko jako hrozba postvestfálské Evropě. Mezinárodní politika, č. 6/2000, s. 6–7.
• Belgie, profil země. Směr Evropská unie (příloha MP 4/2000), s. 21–22.
• Boundaries, Territory and Postmodernity (David Newman, ed.). Journal of International Relations
and Development. vol. 3, No. 1, s. 89–93, recenze.
• Suverenita malého státu v Evropské unii. Integrace, č. 1/2000, s. 8–9.
• Malé státy na mezivládní konferenci. Evropská témata, 1/2000.
• Tvorba a analýza zahraniční politiky. VŠE, Praha, 2000, skripta, spoluautor s Radkou Drulákovou.
• The Logic of Regional Integration: Europe and Beyond (by Walter Mattli). Millenium, vol. 29, No. 3,
s. 966–967, 2000, recenze.
• Deset let československé a české zahraniční politiky jako (re)produkce politické identity. In: Společnost v přerodu. Češi ve 20. století. Masarykův ústav AV ČR, Praha, 2000, s. 303–317.
Výzkumné projekty
• Československá zahraniční politika v době studené války, grant AV ČR, vedoucí prof. Antonín Seifert,
VŠE, Praha, příspěvek: Koncepce zahraniční politiky a výzkumu mezinárodních vztahů v komunistickém Československu. Spoluřešitel.
• Výhledy středoevropské spolupráce, grant MZV ČR, vedoucí dr. Jiří Vykoukal, FSV UK, příspěvek:
Zkušenost zemí Beneluxu. Spoluřešitel.
• Networking Towards European Integration, mezinárodní projekt řízený a sponzorovaný Světovou
bankou (USA) a Bertelsmannovou nadací (Německo). Vedoucí projektu.
• Malé státy v mezinárodních vztazích, interní projekt ÚMV. Vedoucí projektu.
• Aktuální vývoj teorie mezinárodních vztahů, interní projekt ÚMV. Vedoucí projektu.
Příspěvky na konferencích a seminářích
• Deset let československé a české zahraniční politiky jako (re)produkce politické identity – Konference Masarykova ústavu ČSAV, Praha, 1. 3. 2000.
• Ideen von Immanuel Kant in der internationalen Politikwissenschaft und Amerikanische Aussenpolitik – Europa zwischen Krieg und Frieden – Immanuel Kant und seine Erbe, Otzenhausen, 19. až
21. 5. 2000 .
• EU enlargement as export of institutions – CEEISA Annual Convention, Varšava, 15.–18. 6. 2000.
• Úvahy nad českou zahraniční politikou – Sdružení Lípa, Český Krumlov, 10.–11. 11. 2000.
• Výhody supranacionálního uspořádání EU – seminář, Občanský institut, Špindlerův Mlýn, 9. 9. 2000.
• Europäische Integration aus der Sicht der tschechischen Jugend – seminář, CAP, Übersee, 29. 10. 2000.
Organizační činnost
• Vedoucí vědeckého oddělení.
• Příprava mezinárodní konference National and European identities in the EU enlargement, 6. až
8. 12. 2000, Štiřín.
• Networking towards European integration, projekt ve spolupráci s Bertelsmannovou nadací, Světovou bankou a osmi výzkumnými instituty ze střední a východní Evropy, koordinátor pro ČR.
Publicistika a vystoupení v médiích
• Proč experti nepředpověděli konec studené války? Lidové noviny, 18. 3. 2000, s. 22.
44

• Svět kolem nás, vystoupení v českém vysílání BBC, diskusní pořad, 2.–3. 12. 2000.
• Belgické politické elitě dominují svobodní zednáři, citace, jména a instituce, Lidové noviny, 20. 1. 2000.
Pedagogická činnost
• Teorie mezinárodní politiky, Teorie mezinárodních vztahů, Tvorba a analýza zahraniční politiky. Stálé semestrální kurzy SMS JM na VŠE Praha.
• Ekonomický a sociální vývoj zemí Beneluxu, Kapitoly z dějin zemí Beneluxu. Semestrální kurzy vyučované na IMS na Karlově univerzitě.
• Přednášky pro zahraniční studenty – 22. 9. 2000 Gymnázium Na Pražačce, téma Globalizace; 1. 11. 2000
ČVUT, téma Přípravy ČR na vstup do EU.
Další odborná činnost
• Od 1. 9. 2000 šéfredaktor časopisu Mezinárodní vztahy.
• Od 1. 1. 2000 redaktor recenzí pro Journal of International Relations and Development.
• Obhajoba dizertační práce na VŠE, téma Interpretace vzniku studené války.

PhDr. Jan EICHLER, CSc.
Odborná publikační činnost
• Evropská bezpečnost a stabilita po Kosovu. Mezinárodní vztahy, č. 4/2000, s. 17–29.
• From Long – Term Deterrence to an Out – of – Area Air Campaign. A View of NATO Security Policy 1949–1999. Perspectives, 14, Summer 2000, s. 5–27.
• Francie a současné Rusko. Mezinárodní politika, č. 5/2000, s. 14–16.
• Společná obrana francouzským zájmem. Mezinárodní politika, č. 7/2000, s. 10–12.
• Vnější a vnitřní bezpečnost. Spoluautorství příspěvku, Sborník analytických studií pro Strategický
program sociálního a ekonomického rozvoje České republiky.
• Strategická ročenka 2000. Recenze. Mezinárodní politika, č. 3/2000, s. 38–42.
• Zajímavá kniha o budování Evropy. Recenze. Mezinárodní vztahy, č. 1/2000, s. 85–93.
• Obranný průmysl Francie. Aliance, č. 5, s. 22–24.
Výzkumné projekty
• Bezpečnostní politika ČR po vstupu do NATO. Grantový projekt MZV RB 12/27/99. Dokončen
v červnu 2000, obhájen v listopadu 2000. Vedoucí týmu.
• EBOI – skutečnost a perspektiva. Účast na grantovém projektu MZV RB 27/1/99. Dva příspěvky
k charakteristice francouzského přístupu k EBOI, celkový rozsah 30 stran.
• Druhá vlna rozšíření NATO. Příspěvek Francouzská stanoviska ke druhé vlně rozšiřování NATO.
Organizační činnost
• Vedoucí mezirezortního týmu pro výzkum bezpečnostní politiky České republiky.
• Příprava kulatého stolu k výsledkům výzkumného projektu MZV 12/27/99.
Publicistika a vystoupení v médiích
• Profesionální armáda – jak to dělají jinde. Právo, 12. 1. 2000.
• Zbrojní obchod opět na vzestupu. Právo, 19. 2. 2000.
• Šlo při zásahu NATO v Kosovu jenom o hodnoty? Právo, 22. 4. 2000.
• Havlem peskovaný Dienstbier není zdaleka sám. Právo, 21. 5. 2000.
• Senátor to vidí černobíle. Právo, 20. 9. 2000.
• Vojenství ve volební kampani v USA. Právo, 22. 10. 2000.
• Varovné poučení z prezidentských voleb v USA. Právo, 27. 11. 2000.
• Rusko a Start 2 a CTBT. Vystoupení v rozhlase: 21. 4. 2000, Český rozhlas 1.
• Profesionalizace armády. Vystoupení v televizi dne 5. 1. 2000 v pořadu „21“.
Pedagogická činnost
• Bezpečnostní politika V. francouzské republiky. Přednáška na FSV, dne 11. 4. 2000.
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Další odborná činnost
• Člen komise pro udělování vědeckých hodností při VŠE v Praze.
• Člen mezirezortního týmu Klíč (řídí MO ČR) pro aktualizaci vojenské strategie ČR.
• Člen pracovního týmu pro novelizaci bezpečnostní strategie ČR – tým byl koordinován ministerstvem zahraničních věcí, odborem bezpečnostní politiky.
• Odborný konzultant dvou diplomových prací na College Interarmé de Défense v Paříži.
• 2 lektorské posudky na články pro Mezinárodní vztahy.
• 1 lektorský posudek na knihu vydávanou v nakladatelství Karolinum.

Ing. Rudolf FÜRST
Odborná a publikační činnost
• Tchaj-wan na konci éry Kuomintangu? Mezinárodní politika, č. 5/2000, s. 20–22.
• Asijská krize tři roky poté. Mezinárodní politika, č. 9/2000, s. 8–10.
• Oživení čínského nacionalismu v 90. letech. Recenzní esej. Mezinárodní vztahy, č. 4/2000, s. 103–116.
Výzkumný projekt
• Úvod do fenoménu čínského nacionalismu, ÚMV, dokončení začátkem r. 2001.
Příspěvky na konferencích a seminářích
• The Contemporary Problems of Japanese Economy and a Way to Recovery – Konference FF UK,
Praha, 26.–27. 7. 2000 – A New Dialogue Between Central Europe and Japan: A Tension Between
Conitinuity and Change.
Příprava kulatého stolu
• Prezidentské volby na Tchaj-wanu, ÚMV, 30. 3. 2000.
• Taiwan versus China: Cross-Strait Relations, beseda s Dr. Ming-ton Chenem, ÚMV, 18. 7. 2000.
Publicistika
• Politické strany na Tchaj-wanu rozděluje vztah ke starousedlíkům. Lidové noviny, 18. 3. 2000.
Další odborná činnost
• Posudek na skripta pro Univerzitu Palackého v Olomouci: PhDr. Ivana Bakešová: Čína ve XX. století.
• Rozvojová pomoc UNDP – expertiza pro ČLR, Mongolsko, KLDR, říjen 2000.

Ing. Mesfin GEDLU, Ph.D.
Odborná publikační činnost
Příspěvek do sborníku
• Conflicts in Africa: The Need for a Viable African Response. In: Ch. Lord, M. Malan (eds.) Prague
to Pretoria: Towards a Global Consensus on the Military Doctrine of Peace Support Operations. IIR
Prague ISS Pretoria, 2000, s. 131–138, 2000.
Recenzní eseje
• African Perspectives on Colonialism (A. Adu Boahen). Cotton, Colonialism, and Social History in
sub-Saharan Africa (A. Isaacman, R. Roberts, eds.). Mezinárodní vztahy, č. 3/2000, s. 75–90.
• Building Democracy in South Africa and the Czech Republic (P. Skalník, ed.). Perspectives: the CE
Review of International Affairs, 14 Summer 2000, s. 98–112.
• African Perspectives on Colonialism (A. Adu Boahen). Cotton, Colonialism, and Social History in
sub-Saharan Africa (A. Isaacman R. Roberts, eds.). Perspectives: the CE Review of International Affairs 15 Summer 2000, s. 91–111.
• Regionalisation in Africa: Integration Disintegration (Daniel C. Bach, ed.). Politologický časopis,
Masarykův politologický ústav, Brno, 4/2000.
46

Recenze
• African Guerillas (Ch. Clapham, ed.). Mezinárodní politika, č. 8/2000, s. 31–32.
• Politics in Chile: Democracy, Authoritarianism, and the Search for Development (Lois H. Oppenheim). Mezinárodní politika, č. 10/2000, s. 30–31.
• The Roma and Europe (M. Gedlu, ed.). Romano Džaniben, 3/2000, s. 110–113.
Článek
• Organizace africké jednoty hledá nové ideje. Mezinárodní politika, č. 7/2000, s. 30–32.
Ostatní
• Koloniální dějiny Afriky, trochu jinak. In: http//globalizace.ecn.cz/diskuse.
• Odlišní ale ne nerovni. In: http//www.ecn.cz/soc/news.asp.
Příspěvky na konferencích a seminářích
• Prague to Pretoria: Towards a Global Consensus on the Military Doctrine of Peace Support Operations. IIR Prague – ISS Pretoria.
Výzkumné projekty s výstupem
• IIR ISS: Towards a Global Consensus on the Military Doctrine of Peace Support Operations.
• UNDP: priority české rozvojové pomoci. Nástin problému organizace a prioritizace zahraniční rozvojové pomoci ČR do subsaharské Afriky.
Pedagogická činnost
• Přednáška Současná Afrika na FSV UK, 30. 12. 2000.
• Konzultace VŠ studentů.
Publicistika a vystoupení v médiích
• Dokument o nevládních organizacích s mezinárodní působností. ČT, 25. 12. 2000.
• Hladomor svírá osm milionů Etiopanů, MF Dnes, 6. 4. 2000.
Další odborná činnost
• Vypracování námětů pro bilaterální rozhovory mezi ČR a JAR včetně stručné charakterizace politicko-sociálních problémů zemí subsaharské Afriky (na objednávku MZV ČR, odbor Afriky).
• Příprava diskuse na téma Zimbabwe: problém půdy (ÚMV).

PhDr. Václav HOUŽVIČKA
Odborná publikační činnost
• Sudetoněmecká otázka a vztahy Čechů k Německu (hlavní poznatky sociologických výzkumů v letech 1996–1999). Mezinárodní vztahy, č. 4/2000, s. 94–102.
• Aktuální podoba sudetoněmecké otázky. Spory o dějiny III. Masarykův ústav AV ČR, s. 44–50.
• Postoje obyvatel České republiky k Německu. Mezinárodní politika, č. 2/2000, s. 26–27.
• Poválečné Německo tehdy – v nulté hodině. Recenze. Mezinárodní vztahy, č. 2/2000, s. 92–95.
Výzkumné projekty
• Germany and the Reshaping of Europe, Grant project of Economic and Social Research Council, Institute for German Studies, University of Birmingham, příspěvek Cross-Border Co-operation between
the Czech Republic and the Federal Republic of Germany.
• Biographische Identitäten im Grenzraum Dreiländereck Euroregion Nisa/Neisse, Universität Göttingen, grantový projekt Volkswagen Stiftung, vedoucí prof. Dr. Peter Alheit, sběr empirických dat.
• Nositelé vytváření přeshraničního společenství na česko-německé hranici. Grantový projekt Grantové
agentury ČR, řešitel prof. Dr. František Zich, příspěvek Historická dimenze vztahu Čechů a Němců.
• Proměna vztahu suverenity a identity v procesu evropské integrace – určující faktor nové role českoněmeckého pohraničí, řešitel grantového projektu MZV ČR. Celostátní sociologický výzkum Proměny ve vnímání suverenity v České republice.
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Příspěvky na konferencích a seminářích
• Obraz Němce v českém pohraničí. Vystoupení na konferenci Grenzüberschreitende Kooperation
zwischen Bayern und der ČR auf lokale Ebene, Furth im Wald, 23. 2. 2000.
• Sudetoněmecká otázka v aktuálním kontextu. Vystoupení na konferenci Novodobé mýty české minulosti a současnosti. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Praha, 17. 4. 2000.
• Stosunek ludnosci czeskiego pogranicza do Niemiec. Konference Problemy spoleczno-gospodarcze
na polskich pograniczach. Wysza szkola zarzadania. Walbrzych, Polsko, 11.–13. 4. 2000.
• Česko-německé vztahy současnosti. Společnost Jana Masaryka, Toskánský palác, Praha, 30. 5. 2000.
• Sudetoněmecký faktor v česko-německých vztazích. Zasedání Koordinační rady česko-německého
diskusního fóra, Štiřín, 19. 9. 2000.
• Tschechisch-deutsche Beziehungen im Spiegel der öffentlichen Meinung. Sympozium českých a německých novinářů, Jablonec n. Nisou, 29. 11. 2000.
• Aktuální podoba česko-německých vztahů. Odborný seminář Fakulty mezinárodních vztahů VŠE,
Praha, 20. 11. 2000.
Publicistika a vystoupení v médiích
• Urážky nejsou diskuse. Právo, 8. 6. 2000, s. 6.
• Die Haltung der tschechischen Bevölkerung gegenüber Deutschland. Landes Zeitung, Nr. 4, 15. 2. 2000,
s. 1–2.
• Součinnost a peníze musí zamířit až do vnitrozemí SRN. Výroční konference Koordinační rady česko-německého diskusního fóra. Hospodářské noviny, 28. 11. 2000, s. 13.
• Vztahy mezi ČR a SRN. Souhrnná informace o celostátním sociologickém výzkumu pro ČTK. Publikovaly deníky řetězu Bohemia, 5. 1. 2000.
• Interview o postojích Čechů k Německu. English Programm Deutsche Welle, editor Susan Houlton,
7. 1. 2000.
• Diskusní pořad Na hraně, ČT 1, k aktuálnímu stavu česko-německých vztahů, 6. 11. 2000.
Další odborná činnost
• Předseda Oborové rady 7 (společenské vědy) Grantové agentury Akademie věd ČR.
• Člen vědecké rady Sociologického ústavu AV ČR.
• Člen grémia poradců ministra zahraničních věcí ČR.
• Člen Koordinační rady česko-německého diskusního fóra.
• Postgraduální studium, Fakulta mezinárodních vztahů VŠE.

Ing. Jan HŘÍCH, CSc.
Odborná publikační činnost
• Der langwierige Weg zur Reform der öffentlichen Verwaltung. In: Jahrbuch des Föderalismus 2000,
Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2000, s. 358–369 (společně s K. Larischovou).
• Czech Foreign Trade in the Economic Transition. Prague Economic Papers, vol. 2000, No. 2,
s. 149–156 (společně s J. Foltýnem).
• Irsko: Příběh nejúspěšnější evropské ekonomiky posledního desetiletí. Směr Evropská unie (příloha
MP 6/2000), s. 21–22.
• Komplexní pohled na světovou ekonomiku jako na reálný systém i teoretickou disciplínu (Eva Cihelková a kol.). Politická ekonomie, č. 1/2000, s. 133–137.
• Comprehensive Assessment on World Economy as a Real System and a Theoretical Discipline. Prague Economic Papers, 1/2000, s. 92–94.
• Hospodářský zázrak a vznik ekonomického modelu (Max-Stephan Schulze, ed.). Mezinárodní vztahy, č. 4/2000, s. 123–127.
• Několik poznámek k Mezivládní konferenci 2000. Evropská témata, 1/2000.
• Evropská unie a politika podpory zaměstnanosti a boje s nezaměstnaností. Evropská témata, 2/2000.
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Výzkumné projekty
• Europeanization of Public Administration in Central and Eastern Europe in the Process of Transformation and Integration, společný mezinárodní projekt Ústavu pro evropskou politiku, Berlín
a Výzkumného ústavu pro politickou vědu a evropské otázky, Kolín nad Rýnem, příspěvek: Zusammenfassungen einiger Artikel.
• Networking towards European Integration, společný mezinárodní projekt financovaný a koordinovaný Bertelsmannovou vědeckou nadací a Světovou bankou, správa diskusního fóra „Information
Dissemination Management“.
• Obchodní politika EU a obchodní vztahy ČR s Unií, interní projekt ÚMV.
Příspěvky na konferencích a seminářích
• Několik poznámek k Mezivládní konferenci 2000 – Seminář Institutu pro evropskou politiku a ekonomiku, Jihlava, 31. 3. 2000.
• Reorientation of the Czech Foreign Trade in the Last Ten Years – Konference Ústavu východoasijských studií Filozofické fakulty UK „A New Dialogue between Central Europe and Japan: A Tension between Continuity and Change“, Praha, 26.–27. 7. 2000.
• Některé výzvy plynoucí pro podnikatelskou sféru z procesu přípravy ČR na vstup do Evropské unie.
Seminář u příležitosti akce „Den pro Evropskou unii“, Plzeň, 11. 9. 2000.
• Building of the Institutional Framework of EC Structural Funds in the Czech Republic within the
Context of Decentralization of Public Administration – Společná konference IIASA a ÚMV „EU
Structural Support: Its Macroeconomic and Distributional Effects and Social Environment, Praha,
9.–11. 11. 2000.
Organizační činnost
• Příprava kulatého stolu Obchodní politika EU a obchodní vztahy ČR s Unií, Praha, 3. 10. 2000.
Publicistika a vystoupení v médiích
• Nezaměstnanost v Evropské unii. Ekonom, č. 2/2000, příloha „Integrace ČR do EU“, s. IV–V.
• Stabilita je v EU normou. Ekonom, č. 4/2000, příloha „Integrace ČR do EU“, s. II–IV.
• Vídeň i Praha na sebe žalují v Bruselu, citace jména a instituce. Lidové noviny, 13. 10. 2000.
Pedagogická činnost
• Politiky Evropských společenství, přednáška v rámci školení v záležitostech EU pro vedoucí pracovníky Úřadu vlády ČR, 2. 6. 2000.

RNDr. Petr JEHLIČKA, Ph.D.
Odborná publikační činnost
Knihy a články
• Stát, prostor, politika. Vybrané kapitoly politické geografie. KSGRR, PřF UK, Praha, 274 s. (editor
spolu s Jiřím Tomešem a Petrem Daňkem).
• Úvod. In: Jehlička, P., Tomeš, J., Daněk, P. (editoři): Stát, prostor, politika. Vybrané kapitoly politické geografie. KSGRR, PřF UK, Praha, s. 13–27 (spolu s Petrem Daňkem a Jiřím Tomešem).
• Mezinárodní politika životního prostředí: konflikt mezi integrálním ekosystémem a fragmentárním
systémem států? Mezinárodní vztahy, č. 3/2000, s. 18–35.
• The New Subversives – Czech Environmentalists after 1989. In Helena Flam (ed.): Pink, Purple,
Green – ‘New’ Social Movements in Central Europe Today. East European Monographs, Boulder
(vyjde na začátku roku 2001).
• Důsledky rozšíření pro environmentální politiku EU, Evropská témata 1/2000.
Recenze
• The Global Environment. Institutions, Law and Policy. Norman J. Vig a Regina S. Axelrod (eds.),
European Environment, 10, s. 208–209.
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• Mezinárodní environmentální politika v 90. letech – od ambiciózního startu k přešlapování na místě. Norman J. Vig a Regina S. Axelrod (eds.): The Global Environment. Institutions, Law and Policy, Mezinárodní vztahy, č. 2/2000, s. 87–91.
• Od institucionální k environmentální efektivitě: nový směr v přístupu mezinárodních vztahů k analýze mezinárodní politiky životního prostředí. Gabriela Kuetting: Environment, Society and International relations. Towards more effective international environmental agreements, Mezinárodní vztahy,
č. 1/2001, s. 117–121.
Výzkumné projekty
• Emerging Styles of Environmental Regulation: Bulgarian and Czech Mineral Policies, Research Support Scheme grant, 2000–2001, vedoucí týmu.
• Dopady rozšíření Evropské unie na její environmentální politiku, grant MZV ČR, 2000–2001, vedoucí týmu.
Příspěvky na konferencích
• Contours of the Czech Environmental Movement: a Comparative Analysis of Hnutí Duha (Rainbow
Movement) and Jihočeské matky (South Bohemian Mothers). Příspěvek přednesený na konferenci
European Consortium for Political Research (ECPR), Kodaň, Dánsko, 8.–12. 4. 2000 (spolu s Adamem Faginem).
• Panel: Environmental Governance in Europe, konference International Political Science Association
(IPSA), Quebec City, Kanada, 1.–5. 8. 2000, koreferát.
• Brain Gain: Sustaining Social Scientists in Post-Communist Countries: Central European, Balkan
and Baltic Experience. Příspěvek přednesený na konferenci České a slovenské společnosti pro vědy
a umění (SVU), Washington D.C., USA, 9.–13. 8. 2000.
Pedagogická činnost
• Mezinárodní politika životního prostředí, Environmentální politika Evropské unie, Stát, prostor, společnost (spolu s Petrem Dostálem), PřF UK, Praha.
• Environment and Transition in Central and Eastern Europe, Collegium Hieronymi Pragensis, Praha.
Další odborná činnost
• Jean Monnet Fellow, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute,
Florencie, 1. 9. 2000–30. 6. 2001. Projekt: Environmental Implications of Eastern Enlargement of
the EU: The End of Progressive Environmental Policy?

Mgr. Radek KHOL
Odborná publikační činnost
• Evropská bezpečnostní a obranná politika – odpověď na evropské bezpečnostní ambice? Mezinárodní vztahy, č. 4/2000, s. 29–40.
• Evropská bezpečnostní architektura 21. století v kontextu dokumentu Charta pro evropskou bezpečnost. In: Místo OBSE v evropské bezpečnostní architektuře po první vlně rozšiřování NATO, ÚMV
Praha 2000, s. 11–12.
• Nová politika Evropské unie pro 21. století – Společná bezpečnostní a obranná politika. Mezinárodní politika, č. 3/2000, s. 4–6.
• Zahraniční politika příští americké administrativy. Mezinárodní politika, č. 10/2000, s. 4–6.
• Společná bezpečnostní a obranná politika EU, Integrace, 3/2000, s. 34–36.
Výzkumné projekty
• Evropská bezpečnostní a obranná identita – perspektiva a skutečnost, grant MZV ČR, RB 27/1/99,
vedoucí týmu.
• Vývoj bezpečnostní politiky ČR po vstupu do NATO, grant MZV ČR, vedoucí týmu dr. Jan Eichler,
příspěvek: Evropská bezpečnostní a obranná identita po washingtonském summitu NATO.
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• Proliferace raketových technologií v Asii, grant MZV ČR, dr. Jaroslav Bureš, příspěvek – Úvod do
problematiky proliferace raketových technologií.
Příspěvky na konferencích a seminářích
• First Year Anniversary of NATO Memebrship, New Dimensions of European Security, L. Tölöki Institute, 3.–4. 3. 2000, Budapešť.
• Místo OBSE v evropské bezpečnostní architektuře po první vlně rozšiřování NATO, Evropská bezpečnostní architektura 21. století v kontextu dokumentu Charta pro evropskou bezpečnost – pohled
z České republiky, 10. 5. 2000, SIMŠ Bratislava.
• Perspektiva vývoje Evropské obranné a bezpečnostní politiky a transatlantických vztahů, kolokvium
Konrad Adenauer Stiftung a Občanského institutu, 7. 6. 2000, Praha.
• European Security after the Feira Summit – 6 NEEA Countries, Non-military crisis management and
CESDP, ÚMV, 12.–13. 9. 2000, Praha.
• EU Enlargement and the Common European Security and Defence Policy: A View from the New
NATO Member States, DGAP a ÚMV, 18.–19. 10. 2000, Praha.
• Regional Security in the Wake of the Collapse of the Soviet Union: Europe and the Middle East, Experiences, Challenges and Problems of a new NATO Member, 6.–8. 12. 2000, Tel Aviv.
Organizační činnost
• Příprava mezinárodní konference EU Enlargement and the Common European Security and Defence Policy, ve spolupráci s DGAP, 18.–19. 10. 2000, Praha.
• Příprava kulatého stolu Evropská bezpečnostní a obranná politika a zájmy ČR, 12. 12. 2000, ÚMV
Praha.
• Příprava mezinárodního semináře European Security after the Feira Summit – 6 NEEA Countries,
12.–13. 9. 2000, Praha.
• Vensuberg Group, příprava zasedání mezinárodní skupiny akademiků a diplomatů ve spolupráci
s Bertelsmannovou nadací, EU Enlargement and the Common European Security and Defence Policy: A View from the New NATO Member States, 18.–19. 10. 2000, Praha.
Publicistika a vystoupení v médiích
• Dějiny nejmocnějšího politického úřadu světa, Lidové noviny, 29. 1. 2000.
• Martin Luther King rozbil pilíře rasové segregace, Lidové noviny, 26. 1. 2000.
• Rozhovor se Sofiií Kordič, komentář k přijetí Chorvatska do programu PfP, zkušenost ČR z tohoto
procesu a vstupu do NATO, chorvatské a jihoslovanské vysílání RFE, 12. 5. a 16. 5. 2000.
• Mikrofórum s Pavlou Jazairiovou, rozhovor o reformě mírových operací OSN, Brahimi Report, Český rozhlas, 9. 9. 2000.
• Radiofórum, diskusní pořad o výsledcích Millenium summitu OSN, Český rozhlas, 13. 9. 2000.
• Komentář ke Capabilities Commitment Conference, česká redakce BBC, 22. 11. 2000.
Pedagogická činnost
• Americká zahraniční a bezpečnostní politika po studené válce; Euroatlantická bezpečnost v 90. letech, Stálé semestrální kurzy, Fakulta sociálních věd UK.
• Přednáška pro Mezinárodní politologický ústav FSS MU Brno, Evropská společná zahraniční a bezpečnostní politika, perspektivy vztahu mezi EU a NATO, 6. 4. 2000.
Další odborná činnost
• Člen redakční rady časopisu Mezinárodní politika.

PhDr. Helena KOLÁTOROVÁ
Organizační činnost
• Příprava EINIRAS (European Information Network on International Relations and Area Studies)
Sub Task Group Thesaurus Meeting, ÚMV – Praha 2. 6.–4. 6. 2000.
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Účast na konferencích
• Inforum 2000 – 6. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha – Albertina
icome a VŠE 23. 5.–26. 5. 2000.
• EINIRAS 17th Task Group I (Standardization and Documentation) Meeting, Council of Europe –
Strasbourg 20. 9. 2000.
• EINIRAS 10th Annual Conference and General Meeting, Council of Europe – Strasbourg 21. 9. až
23. 9. 2000.

PhDr. Václav KURAL
Odborná publikační činnost
• Tschechen, Deutsche und die sudetendeutsche Frage während des Zweiten Weltkrieges. In: Erzwungene Trennung, Veröffentlichungen der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Historikerkommissiom, Band 8, 2. vyd., Essen 2000.
• Úvod ke knize Ralfa Gebela Heim ins Reich, Konrad Henlein und die Reichsgau Sudetenland, Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, Bd. 83, Essen 2000.
• K problému tzv. Grundplannung O. A. Historie okupovaného pohraničí, č. 6/2000.
• Recenzent Historie okupovaného pohraničí, ročník 2000.
• Korektury německého překladu knihy Václav Kural, Místo společenství konflikt? pro ediční oddělení ÚMV (vyjde v r. 2001).
• Již nikdy Mnichov. Rukopis knihy pro studenty. Nakladatelství Karolinum, k vydání v roce 2001,
v recenzním řízení.
Výzkumný projekt
• Historie okupovaného pohraničí, říšská župa Sudety 1938–1945. Vedoucí výzkumného projektu spolu se Z. Radvanovským. Pedagogická fakulta Ústí nad Labem. Autor dvou kapitol a redaktor svazku.
Účast na seminářích a konferencích
• Shromáždění Seliger Gemeinde, Brannenburg, 20.–22. 10. 2000.
• Seminář Sudetendeutscher Rat, Mariánské Lázně, 10.–12. 11. 2000.
Ostatní aktivity
• Člen poradního sboru MZV ČR.
• Reinstalace výstavy Češi a Němci společně proti Hitlerovi v Norimberku a Berlíně.

Ing. Kristina LARISCHOVÁ
Publikační činnost
• Die Tschechische Republik – Der langwierige Weg zur Reform der öffentlichen Verwaltung. In: Jahrbuch des Föderalismus 2000. Band 1. Nomos Verlagsgesellschaft Baden-Baden 2000. Vyd. Europäisches Zentrum für Föderalismus-Forschung Tübingen, s. 358–369.
• Centrum evropských analýz na půdě Ústavu mezinárodních vztahů. Integrace, č. 4/2000, s. 61.
• OBSE pohledem odborníka na mezinárodní právo. Recenze. Mezinárodní politika, č. 9/2000, s. 31–32.
• Francouzsko-německé partnerství v EU. Aktuální vývoj. Evropská témata 2/2000, s. 1–4.
• Tschechien. Die Erweiterung der Europäischen Union. In: Jahrbuch der Europäischen Integration
1999/2000. EUROPA UNION VERLAG GmbH, Bonn. Vyd. Institut für Europäische Politik, Berlin
2000, s. 433–436. Spoluautorství s JUDr. Vladimírem Handlem.
Pedagogická a přednášková činnost
• Transformation ohne Integration? Auswirkungen des wirtschaftlichen Transformationsprozesses in
Tschechien. Přednáška s diskusí pro veřejné pracovníky a multiplikátory z Porýní v rámci politického vzdělávání Konrad Adenauer Stiftung v Kolíně nad Rýnem. Praha, 24. 1. 2000.
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• Tschechien und Deutschland als europäische Partner. Přednáška s diskusí pro veřejné pracovníky
a multiplikátory z Bonnu v rámci politického vzdělávání Konrad Adenauer Stiftung v Kolíně nad Rýnem. Praha, 21. 2. 2000.
• Asociační proces: ČR a EU. Přednáška s diskusí pro ředitele SŠ a ZŠ a učitelům občanské výchovy
a dějepisu. Součást jednodenního semináře Rozšiřování EU do střední Evropy, který pořádalo Vzdělávací středisko na podporu demokracie a Středisko služeb školám Liberec. Liberec, 27. 4. 2000.
• Die Rolle der mittel- und ostmitteleuropäischen Staaten im Rahmen des europäischen Integrationsprozesses: Fall Tschechische Republik. Referát pro workshop Ostmitteleuropa zwischen regionaler
Kooperation und europäischer Integration pořádaného v rámci IX. Bavorsko-českých kulturních dnů
prostřednictvím Univerzity Bundeswehru v Hamburku a Bavorským rozhlasem v Mnichově. Weiden
v Horním Falcku, Německo, 3. 4. 2000.
• Die Hürden nehmen wir! Nehmen wir die Hürden? Beitrittskandidat Tschechien auf dem Weg in die
EU. Přednáška a kolokvium na mezinárodním semináři EU wird Europa? pořádaném Evropskou
akademií Bavorsko, Evropskou akademií v Jihlavě a Evropskou a Rakouskou federací evropských
domů. Strobl am Wolfgangsee, Rakousko, 19. 5. 2000.
• Wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Entwicklung in der Tschechischen Republik nach
der Wende 1989. Přednáška pro studenty gymnázia z Hesenska, v rámci členství v Team Europe,
ICEU Praha, 16. 6. 2000.
• Zur Lage der Nation in der Tschechischen Republik vor dem Hintergrund des EU-Beitritts. Přednáška a následné půldenní kolokvium v rámci semináře OST-WEST-KOLLEG (Spolková centrála
pro politické vzdělávání) s názvem Ostmitteleuropa und die europäische Integration: Politische Kooperation und wirtschaftliche Verflechtung. Brühl, Německo, 11. 7. 2000.
• Wirtschaftliche Transformation, soziale und gesellschaftliche Entwicklung in der Tschechischen Republik der letzten Dekade. Přednáška s diskusí pro pro skupinu odborářů z Hamburku (Deutscher
Gewerkschaftsbund Hamburg) v rámci politického vzdělávání, Goethe-Institut Praha, 11. 9. 2000.
• Výhody a nevýhody vstupu do EU. Přednáška a účast v panelové diskusi na akci Friedrich-Ebert-Stiftung z cyklu Den pro Evropskou unii. Olomouc, 2. 10. 2000.
• Zehn Jahre der deutsch-tschechischen Beziehungen. Das vereinigte Deutschland als Partner der Tschechischen Republik. Přednáška s diskusí na mezinárodním kolokviu s názvem „Duitsland tien jaar na
de eenmaking“. Universiteit Antwerpen, Belgie, 18. 10. 2000.
• Der letzte Stand der Beitrittsverhandlungen Tschechiens mit der EU. Přednáška s diskusí pro skupinu veřejných pracovníků a členů Česko-německé společnosti. Organizátor: Bundeszentrale für politische Bildung. ÚMV, 23. 10. 2000.
• Aktuální vývoj francouzsko-německých vztahů v kontextu evropské integrace. Referát s diskusí pro
členy výzkumného oddělení ÚMV, 31. 10. 2000.
• Die Tschechische Republik und der Westen. Přednáška s diskusí pro vedoucí pracovníky politického
vzdělávání v SRN na mezinárodním semináři „West“Europa – „Ost“Europa. Historische Wurzeln,
Kulturelle Dimensionen, Politische Tendenzen einer schwierigen Nachbarschaft. (Organizátoři: Evropská akademie Bavorsko, Mezinárodní federace evropských domů /FIME/ a Generální ředitelstvím Evropské komise pro vzdělávání a kulturu.) Villa Palagione, Centro Interculturale, Toskánsko,
Itálie, 15.–19. 11. 2000.
• Rizika a příležitosti sjednocení Německa pro ČR. Výkladový komentář k brainstormingu a SWOT
analýze pořádané poradenskou agenturou CAPA pro vybrané zaměstnance EUZE, OKEU a OKS
MZV ČR. Konferenční centrum zámku Štiřín. 23. 11. 2000.
• Institucionální struktura EU a její reforma. Přednáška s diskusí pro zaměstnance státní správy (zastoupeny všechny rezorty). Pořádala agentura Previa ve spolupráci se Vzdělávacím střediskem na
podporu demokracie a OKS MZV ČR. Velký sál MZV ČR, 30. 11. 2000.
Účast na mezinárodních konferencích a seminářích
• Die Rolle der mittel- und ostmitteleuropäischen Staaten im Rahmen des europäischen Integrationsprozesses. Der Fall Tschechiens. Přednáška s panelovou diskusí u příležitosti workshopu Ostmitteleuropa zwischen regionaler Kooperation und europäischer Integration během IX. Bavorsko-českých kulturních a hospodářských dnů. Weiden in der Oberpfalz, 3. 4. 2000.
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• Sommerakademie Europa. Pořadatel: Bertelsmannova vědecká nadace, klášter Seeon, Bavorsko,
SRN, 28. 8.–1. 9. 2000.
• Výroční konference Česko-německého diskusního fóra na téma: Bezpečnost v Evropě, společná odpovědnost sousedících národů, Hamburk, SRN, 24.–26. 11. 2000.
• Spoluorganizace a moderace mezinárodního workshopu pořádaného zastoupením Friedrich Ebert
Stiftung v ČR ve spolupráci s MV ČR, Radou vlády ČR pro lidská práva a Sdružením Gegen Vergessen – Für Demokratie, Bonn/Berlín na téma Proti pravicovému extremismu v Evropě. Hotel Moevenpick, Praha, 1. 12. 2000
Média
• Možnosti EU zasahovat do vnitřních záležitostí členských zemí – případ rakouských Svobodných. Interview v pořadu Studio Evropa. Radiožurnál Českého rozhlasu, 3. 2. 2000.
• Kroky do EU. Celoročně vysílaný pořad v komerčním rádiu Kiss (vstup jednou týdně), informující
o vybraných tématech spojených s českým vstupem do EU přístupnou formou.
• Souvislosti zrušení diplomatických sankcí EU vůči Rakousku. Interview v pořadu Ozvěny dne. Radiožurnál Českého rozhlasu, 13. 9. 2000.
• Srovnání mezinárodně politického postavení Československé republiky a České republiky. Diskuse
s prof. Věrou Olivovou a PhDr. Pavlem Seifterem v pořadu BBC Svět kolem nás. 28. 10. 2000 (tři reprízy).
• Musí se brát ohled na všední starosti občanů ČR i SRN. Proč nesloupnout vrstvy předsudků? Hospodářské noviny, 28. 11. 2000, s. 13. Interview pro HN v rámci výročního zasedání Koordinační rady Česko-německého diskusního fóra v Hamburku.
• Machtpoker in Nizza: Wer hat das Sagen in Europa. Interview pro Bayerischer Rundfunk v rámci živého vysílání Das Tagesgespräch, 8. 12. 2000.
• Výsledky summitu v Nice z pohledu ČR. Interview pro hlavní večerní zpravodajství TV 3, 11. 12. 2000.
• Smlouva z Nice. Interview ve Studiu Evropa. Radiožurnál Českého rozhlasu, 14. 12. 2000.
• Několik citací v článcích Süddeutsche Zeitung: Der Satellit will nicht mehr kreisen. Süddeutsche
Zeitung Nr. 258, 9. 11. 2000, s. 10; Kandidaten auf der Gewinnerseite. Süddeutsche Zeitung Nr. 286,
12. 12. 2000, s. 2.
Veřejná činnost:
• Členka koordinační rady Česko-německého diskusního fóra.
• Členka Europe Team ČR (při Delegaci EK v ČR).
• Členka redakční rady měsíčníku Mezinárodní politika.
• Členka redakční rady přílohy Mezinárodní politiky – Směr Evropská unie vydávané v rámci Komunikační strategie ČR před vstupem do EU.
Ostatní činnost
• Lektorské posudky na dvě práce, které byly vydány jako samostatné publikace: Witzová, I.: Důsledky vstupu České republiky do Evropské unie. ÚMV Praha 2000; Druláková, R., Drulák, P.: Tvorba
a analýza zahraniční politiky, skripta VŠE Praha 2000.

Ing. Vladimír LEŠKA
Odborná publikační činnost
• Integrace Slovenska do evropských a transatlantických struktur – pohled z ČR. Medzinárodné otázky, č. 4/2000, roč. IX, s. 3–32.
• Will Slovakia enter the EU at the same time as her neighbours? Perspectives, 14 Summer 2000,
s. 71–90.
• Dostihne Slovensko své sousedy na cestě do Evropské unie? Mezinárodní vztahy, č. 2/2000, s. 47–61.
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• Visegrádská čtyřka a cesta Slovenska do NATO. Vojenské rozhledy, 3/2000, roč. 9., s. 19–27.
• Česko-slovenské blýskání na časy. Mezinárodní politika, č. 7/2000, s. 18–20.
• Slovensko po čtvrtém referendu. Mezinárodní politika, č. 12/2000, s. 23–26.
• Místo OBSE v zahraniční a bezpečnostní politice ČR. In: Místo OBSE v evropské bezpečnostní architektuře po první vlně rozšiřování NATO, Sborník, ÚMV 2000, s. 3, 4 a 17–25.
• ČR a SR – hraniční státy s rozdílným bezpečnostním statusem. In: Bilance a výhledy středu Evropy
na prahu 21. století, Nakladatelství Konvoj, Brno 2000, s. 140–145.
• Současná politická situace na Slovensku. In: Sborník záznamů besed u kulatého stolu I, Asociace pro
studium mezinárodních vztahů, ÚMV, Praha 2000, s. 35–61.
Výzkumné projekty
• Interní projekt: Vývoj na Slovensku a česko-slovenské vztahy.
Výstupy v roce 2000:
• Slovensko na cestě do EU a NATO (analyticko-informativní studie o stavu připravenosti SR k zahájení jednání o přijetí do EU a na vstup do Severoatlantické aliance). Studijní sešity 1/2000, ÚMV,
Praha 2000.
• Vnitropolitická situace SR v roce 2000 před vyhlášením referenda o předčasných parlamentních volbách (aktuální informace o slovenském vnitropolitickém životě). Studijní sešity 2/2000, ÚMV, Praha 2000.
Kulaté stoly:
• Současná politická situace na Slovensku, Asociace pro studium mezinárodních vztahů, Praha,
15. 5. 2000.
• Vnitropolitický vývoj na Slovensku po referendu o předčasných volbách, Výzkumné oddělení ÚMV,
Praha, 29. 11. 2000.
• Vývoj bezpečnostní politiky ČR po vstupu do NATO, grant MZV ČR RB 12/27/99, vedoucí PhDr. Jan
Eichler, ÚMV Praha, příspěvek: Hledání optimálního místa OBSE v architektuře evropské bezpečnosti.
• Možnosti dalšího rozšiřování NATO a role ČR v tomto procesu, grant MZV ČR, vedoucí M.A., Ph.D. Jiří
Šedivý, ÚMV, Praha, příspěvek: Slovensko a NATO: předpoklady členství, očekávání, perspektivy.
Příspěvky na konferencích a seminářích
• Místo OBSE v zahraniční a bezpečnostní politice ČR; Kulatý stůl SIMŠ, ÚMV a FES při příležitosti 25. výročí podepsání Závěrečného aktu KBSE na téma: Místo OBSE v evropské bezpečnostní architektuře po první vlně rozšiřování NATO, Bratislava, 10. 5. 2000.

PhDr. Miroslav NOŽINA
Odborná publikační činnost
• La Géopolitique mondiale des drogues 1998/1999. Rapport annuel. Paris, Avril 2000 – République
tchéque (s. 121–124), Cambodge (spolupr., s. 66–69).
• A Pan-European Security Community (Part I Securitisation in Central and Eastern Europe; Part II
Organised Crime and Distortions of the Social Contract). Report prepared for the PROGRES-project of CESS, by Jaap H. de Wilde in cooperation with Elena Denezhkina, Alexander Duleba, Sander Huisman, Andrei Mociarov, Liviu Muresan, Laslo Nagy, Miroslav Nozina, Olexandr Potekhin,
Robert Rybicki, Jiri Sedivy and Nikolay Slatinsky. Groningen, November 2000.
• Vietnamese Organized Crime. The Czech Republic Case. Perspectives 15 – Winter 2000/2001,
s. 16–30.
• Vietnamský organizovaný zločin. Mezinárodní politika, č. 1/2000, s. 32–34.
• Spletité cesty zrodu evropské bezpečnosti. Mezinárodní politika, č. 1/2000, s. 13–15.
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• Postsovětský organizovaný zločin. Mezinárodní politika, č. 2/2000, s. 23–25.
• Subsaharské zločinecké organizace. Mezinárodní politika, č. 3/2000, s. 29–31.
• Albánský organizovaný zločin. Mezinárodní politika, č. 4/2000, s. 35–37.
• Indočína na cestě reforem. Mezinárodní politika, č. 4/2000, s. 28–30.
• Arabský organizovaný zločin. Mezinárodní politika, č. 5/2000, s. 33–34.
• Kolumbijské drogové kartely. Mezinárodní politika, č. 6/2000, s. 30–32.
• Mexické drogové sítě a Evropa. Mezinárodní politika, č. 7/2000, s. 28–30.
• Italský organizovaný zločin. Mezinárodní politika, č. 8/2000, s. 24–25.
• Čínský organizovaný zločin. Mezinárodní politika, č. 9/2000, s. 26–27.
• Japonský organizovaný zločin. Mezinárodní politika, č. 10/2000, s. 17–18.
Výzkumné projekty
• Crossroads of Crime. The Czech Republic Case. Grant Research Support Scheme – Open Society
Fund 1998–2001, ved. PhDr. Miroslav Nožina.
• Vývoj bezpečnostní politiky ČR po vstupu do NATO. Grant MZV ČR, ved. J. Eichler, 1999–2000.
• Priority české rozvojové pomoci. Grant MZV ČR, 1999–2000.
Příspěvky na konferencích a seminářích
• The Czech Republic: Current Security Situation and Emerging Parallel Power Structures. PROGRES
„Working Group D“, Kijev, 23.–26. 3. 2000.
• Drogy a policie. Policejní akademie Praha, 12. 4. 2000.
• Protidrogová politika. Seminář – Benešov, 14.–16. 4. 2000.
Publicistika a vystoupení v médiích
• Smutné tropy Rattanakiri. Koktejl, č. 10/2000, s. 74–102.
• Vyznavači Akhazangu. Lidé a země, říjen 2000, s. 602–606.
• Jak se podniká za hranicí zákona. Domácí a zahraniční „špinaví byznysmeni“ nalézají společnou řeč.
Lidové noviny, 10. 4. 2000.
• Svobodná Evropa – interview na téma drogová problematika, 14. 11. 2000.
• Český rozhlas cyklus „Odyssea po cestách poznání“ (leden, únor a duben 2000).
• Český rozhlas – „Jak to vidím“ (červenec 2000).
• Český rozhlas – „Periskop“ (říjen 2000) .
• Prezident chce víc mluvit o organizovaném zločinu (citace, jména, instituce). MF Dnes, 8. 3. 2000.
Pedagogická činnost
Přednáškové okruhy: drogy, organizovaný zločin, nevojenská bezpečnost, jihovýchodní Asie.
• 8. 1. 2000 – GO, Brno (Kambodža),
• 15. 2. 2000 – FF UK, Praha (drogy),
• 2. 3. 2000 – Eteria, Praha (drogy),
• 28. 3. 2000 – FF UK, Praha (OZ a hospodářská kriminalita),
• 1. 4. 2000 – Eteria – YMCA, Praha (drogy),
• 12. 4. 2000 – Policejní akademie, Praha (drogy),
• 26. 4. 2000 – PedF UK, Praha (drogy),
• 2. 5. 2000 – PedF, Olomouc (drogy),
• 19. 5. 2000 – Diplomatická akademie, Praha (Třetí pilíř),
• 5. 10. 2000 – PedF, Praha (drogy),
• 30. 10. 2000 – PedF, Olomouc (drogy),
• 21. 11. 2000 – Muzeum policie ČR (drogy a OZ),
• 16. 11. 2000 – VŠE, Praha (drogy),
• 30. 11. 2000 – VŠE, Praha (OZ),
• 8. 12. 2000 – FF Univerzity TGM, Brno (drogy ve střetu kultur),
• 15. 12. 2000 – MKC, Praha (drogy).
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Další odborná činnost
• Člen Association d’Études Géopolitiques des Drogues (Nantes, France).
• Člen České společnosti pro Spojené národy.
• Člen redakční rady Bulletinu Národní protidrogové centrály Policie ČR.

Ing. Petr PAVLÍK, CSc., M.A.
Odborná publikační činnost
• The Czech Republic. In: H. Tang ed.: Winners and Losers of EU Integration. The World Bank, Washington, D.C. 2000, s. 121–143.
• Topical Issues of the Czech Republic’s Preparation for the Membership in the European Union. Europa 2002, 4/2000, Budapest.
• Integrační procesy ve světě. In: Jehlička P., Tomeš J., Daněk P. eds.: Stát, prostor, politika. Přírodovědecká fakulta UK, Praha 2000, s. 200–220.
• Spleť evropských institucí. Mezinárodní politika, č. 8/2000, s. 26–27.
• Česká republika ve světle posledních dvou hodnotících zpráv Evropské komise. Integrace, č. 4/2000.
• Výchozí pozice ČR pro vyjednávání o vstupu do EU. Evropská témata, 1/2000.
• Hodnocení pokroku České republiky od poslední hodnotící zprávy Evropské komise. Evropská témata, 2/2000.
Výzkumné projekty
• Europeanisation of Public Administration in Central and Eastern Europe (koordinátorem je IEP
v Berlíně, kromě ČR se účastní projektu Polsko, Maďarsko, Slovinsko a Estonsko), účast a koordinace české části projektu, na projektu v r. 2000 spolupracovali J. Hřích a L. Doležal.
• Enlargement/Agenda 2000-Watch (projekt IEP a TEPSA), účast a koordinace české části projektu.
• Training for CEI Countries in Transition (projekt Středoevropské iniciativy a univerzity v Boloni,
ekonomická část projektu je v rámci Phare ACE Programme), účast v projektu.
Publicistika a vystoupení v médiích
• Kurz české koruny vůči euru a dolaru, 28. 7. 2000, rozhovor pro TV3.
• Situace po volbách ve Španělsku dne 12. 3. 2000, účast v diskusi na stanici Svobodná Evropa, 15. března 2000.
• Situace v IPB z vnitropolitického a mezinárodního hlediska, rozhovor pro francouzské vysílání Českého rozhlasu, 20. 6. 2000.
• Situace v Dánsku před referendem o EU, rozhovor u kulatého stolu pro české vysílání BBC, 22. června 2000.
• Regional Co-operation in Central and Eastern Europe, Economic Policy Institute, Sofia 2000, s. 46,
citace plného znění ústního diskusního příspěvku včetně názvu instituce na konferenci v Sofii,
17.–18. 4. 2000.
Pedagogická činnost
• European Integration and the Czech Republic, přednáška pro americké studenty v rámci kurzu
„Czech Foreign Relations – Past and Present“, CES, VŠE Praha, 5. 5. 2000.
• Priorities of the Czech Foreign Policy in the Field of Pre-accession Preparations, přednáška na univerzitě v Terstu, 16. 5. 2000.
• Problems Connected with the Process of Integration of the CR into the EU, přednáška pro studenty
z University of Oxford, Ohio, USA, ÚMV, 7. 6. 2000.
• Is the Czech Economic Transformation Over?, přednáška na konferenci na finském velvyslanectví
v Praze v rámci kurzu pro finské novináře, 25. 9. 2000.
• Integration of the Czech Republic into the European Structures and the EU, přednáška pro americké
studenty, kurz CES, VŠE Praha, 3. 11. 2000.
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• Problems of Czech Economic Transformation in a Wider Context, přednáška pro studenty z Ohio
University, USA, na půdě ÚMV, 19. 5. 2000.
• Eastern Europe and European Union, přednáška pro firmu Atlas Copco, Darovanský dvůr u Rokycan, 27. 5. 2000.
Další odborná činnost
• Czech Country Report. Enlargement/Agenda 2000-Watch-2/1999, spoluautoři: P. Drulák, J. Bureš,
1. Q 2000 (internetová verze).
• Czech Country Report. Enlargement/Agenda 2000-Watch-3/2000, 4. Q 2000 (internetová verze).
• Czech Republic’s Preparations for the EU Membership, konzultace pro prof. Malaose (European Institute of Cyprus), na půdě ÚMV, 9. 10. 2000.
• Problems of the Czech Economic Transformation, konzultace pro prof. Kewleye (Oxford University) a Kazuhika Miwu (Dai-Ichi Kangyo Bank), ÚMV, 7. 4. 2000.
• How Can Growth and Convergence to the EU Average be Accelerated in the Countries of Central
and Eastern Europe?, příspěvek pro internetovou diskusi v rámci projektu „Networking towards European integration“.
• Czech Economic Transformation within the Framework of European Integration, pokračování v práci na doktorské disertační práci pro Autonomní univerzitu v Barceloně.
Příspěvky na konferencích a seminářích
• Problems of Czech Economic Transformation – referát na konferenci CEI a univerzity v Boloni
v Bertinoro (Itálie), 10.–12. 2. 2000.
• The Management of Accession in the Czech Republic on the Level of Public Administration – referát
na konferenci IEP v Bonnu (součást projektu o reformě veřejné správy ve střední a východní Evropě), 26. 6. 2000.
• Problems of Integration of Czech Republic into European and Euroatlantic Structures – referát na
konferenci „A New Dialogue Between Central Europe and Japan. A Tension between Continuity and
Change“, FF UK, Praha, 26.–27. 7. 2000.
• Účast na konferenci CAP a Inštitútu pre verejné otázky „Early Lessons from the Post-Cold War
Era: Western Influences on Central and Eastern European Transitions“ v Bratislavě, vypracovány připomínky k referátu G. Pridhama „On the Cusp between Democratic Transition and Consolidation in East-Central Europe?: Regime Change Patterns and External Impacts Reassessed“,
12.–13. 10. 2000.
• Komentář k příspěvku Ulrike Guérot „The Debate on the Finalité of the EU – from Delors, Fischer
to Blair“ na setkání pracovní skupiny „Issues and Consequences of Enlargement“ (CAP/Bertelsmann
Stiftung) v Bruselu, 9.–10. 11. 2000.
Organizační činnost
• Organizace přednášky Jiřího Jonáše (českého zástupce při MMF) MMF po pražském výročním zasedání s následnou diskusí, ÚMV, 24. 10. 2000.
• Organizace přednášky Stevena Saxonberga (Dalarna College, Švédsko) Sweden and the EU: the Triumph of Ambivalence s následnou diskusí, ÚMV, 5. 12. 2000.

PhDr. Ivona ŘEZANKOVÁ, CSc.
Odborná publikační činnost
Recenze
• Nová německá zahraniční politika. Mezinárodní politika, č. 1/2000, s. 41–42.
• Základní problémy globální politiky na prahu 21. století. Mezinárodní politika, č. 2/2000, s. 39.
• Evropská spolupráce a integrace. Mezinárodní vztahy, č. 1/2000, s. 93–98.
• Cesta k dobrému sousedství. Mezinárodní vztahy, č. 2/2000, s. 96–99.
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• Sudetští Němci. Mezinárodní politika, č. 8/2000, s. 29–31.
• Diskuse o strategii německé zahraniční politiky. Mezinárodní vztahy, č. 3/2000, s. 98–101.
• Němci, Poláci a Češi: šance usmíření. Mezinárodní politika, č. 10/2000, s. 29–30.
• Otázky národa, národního státu a nacionalismu v mezinárodních vztazích. Mezinárodní vztahy,
č. 4/2000, s. 132–135.
• Koncepce třetí cesty a NDR na přelomu let 1989/90. Mezinárodní politika, č. 11/2000, s. 35–36.

Bc. Ondřej SOUKUP
Odborná publikační činnost
• Rusko po volbách. Mezinárodní vztahy, č. 2/2000, s. 5–15.
• Rusko – Bělorusko: velmi rozpačitá integrace. Mezinárodní politika, č. 5/2000, s. 12–14.
• Roky ve velké politice. Mezinárodní vztahy, č. 3/2000, s. 106–111.
• Prezidentský marathon. Recenze. Mezinárodní politika, č. 12/2000, s. 36.
• Czech Political Response Towards Chechen Crisis, prosinec 2000, www.watchdog.cz/analysis
Výzkumné projekty
• Grant MZV ČR – Evropská obranná a bezpečnostní identita, vedoucí Radek Khol. Příspěvek: Ruský
pohled na ESDI.
Příspěvky na konferencích a seminářích
• Česko-ruské vztahy. Příspěvek – Konference Masarykova ústavu ČSAV, Praha, 1. 3. 2000.
• Two Chechen Wars: The Search for Differencies. Příspěvek. – The Chechen Crisis and European Reaction, European Commission, Luxembourg, 8. 6. 2000.
Publicistika a vystoupení v médiích
• Putin přežil katastrofy bez šrámů. Slovo, 11. 9. 2000.
• Velký problém ruské armády – peníze. Slovo, 21. 9. 2000.
• Bělorusko nadále zůstává Lukašenkovým lénem. Slovo, 10. 11. 2000.

Jiří ŠEDIVÝ, M.A., Ph.D.
Odborná publikační činnost
• Válka: rámec pro analýzu. In: Jehlička P., Tomeš J., Daněk P., (editoři), Stát, prostor, politika, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 2000, s. 180–199.
• Důsledky kosovské krize pro transatlantické vztahy z pohledu Evropy. Příspěvek do konferenčního
sborníku NATO po konfliktu v Kosovu a další perspektivy rozšiřování. Vzdělávací středisko na podporu demokracie, Praha 2000, s. 47–53.
• Jak dál v evropské obraně? Aliance, č. 1/2000, s. 18–19.
• Revoluce ve vojenství a budoucnost války. Recenze. Mezinárodní vztahy, č. 4/2000, s. 117–122.
• Myšlení o válce na sklonku 20. století. Recenzní esej. Mezinárodní vztahy, č. 1/2000, s. 76–84.
Publicistika
• Slova za to nemůžou. Lidové noviny, 4. 8. 2000.
Pedagogická činnost
• Teorie mezinárodních vztahů. Přednáška, zimní semestr, Ústav politologie FF UK, Praha.
• Teorie a praxe evropské integrace. Přednáška, letní semestr, Ústav politologie FF UK, Praha.
• Evropská bezpečnost po studené válce. Seminář, zimní semestr, Ústav politologie FF UK, Praha.
• Teorie mezinárodních vztahů. Seminář, letní semestr, Ústav politologie FF UK, Praha.
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Spolupráce ve výzkumných projektech
• Program on European Security (PROGRES). Mezinárodní projekt. Organizace české účasti a činnost
v pracovní skupině (New) Threats to Security. Centre for European Security Studies, University of
Groningen (1999–2000).
• PRIF Nonproliferation Program, Peace Research Institute Frankfurt, Německo (od roku 1996).
Účast na konferencích a seminářích
• Think Tanks in Visegrad Four: Co-operation and Networking for Future. Seminář k otázce spolupráce vědeckých a výzkumných pracovišť ze zemích visegrádské čtyřky. Prezentace činnosti ÚMV.
Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, Visegrad Fund, Varšava, 30. 11.–2. 12. 2000.
• Skúsenosti ČR v NATO a jej pozícia pri jeho ďalšom rozširovaní. Organizace české účasti a úvodní
referát. Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, F. Ebert Stiftung, Bratislava, 22. 11. 2000.
• 4th International Security Forum: Coping with the New Security Challenges of Europe. Geneva Cetre for Security Policy. Ženeva, Švýcarsko, 15.–17. 11. 2000.
• The Atlantic Conference 2000. Chicago Council on Foreign Relations. Dorado, Puerto Rico, USA,
9.–12. 11. 2000.
• Perspectives of a Common European Security and Defence Policy, spoluorganizace a spolupředsednictví konference, ÚMV, German Council on Foreign Relations (DGAP), Praha, 3.–4. 11. 2000.
• The Media and the Military. Spoluorganizace konference, předsednictví panelů. ÚMV, Royal United Services Institute, Praha 8.–9. 9. 2000.
• The Security Architecture of Northern Europe: the Impact of the Twin Enlargement. Závěrečné shrnutí konference. Latvian Institute of International Affairs, Riga, Lotyšsko, 25. 9. 2000.
• Candidate States Perspective on the European Defense Identity, přednáška pro Working Group on
the Eastward Enlargement of the European Union (Krenzler Group) v rámci semináře The European Defense Identity and EU Enlargement to Eastern Europe, Robert Schuman Centre, European University Institute, Florencie, Itálie, 16. 9. 2000.
• Mezinárodní situace a její změna od vypracování stávajících dokumentů. Úvodní referát panelové
diskuse na Semináři k novelizaci bezpečnostní strategie ČR, MZV, Praha, 25. 4. 2000.
• The Czech Republic: What Regional Security?, referát na konferenci Quelle sécurité pour la Hongrie dans le nouveau contexte régional et international?, organizované The Budapest University of
Economic Sciences and Public Administration, Université de la Sorbonne Nouvelle (Paris III), Institute for Strategic and Defence Studies Budapest, Budapešť, Maďarsko, 30. 3.–1. 4. 2000.
• Security and Defence: What Policy for the Union? Výroční konference WEU Institute for Security
Studies, Paříž, Francie, 24.–25. 2. 2000.
Přednášková činnost
• Evropská bezpečnost a zájmy České republiky, přednáška, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, Prešov, Slovensko, 28. 6. 2000.
• Security policy of the Czech Republic, přednáška pro frekventanty vyššího kurzu US National War
College, ÚMV Praha, 16. 5. 2000.
• Trendy světové bezpečnosti, přednáška pro Diplomatickou akademii (DA2), MZV Praha, 26. 4. 2000.
Organizační a vědecká činnost
• American Association of Political Science, člen.
• Coalition of Visegrad Four Think Tanks, zástupce České republiky v řídícím výboru.
• Contemporary Security Policy, University of Birmingham, Velká Británie, člen redakční rady.
• International Institute for Strategic Studies, Londýn, Velká Británie, člen.
• International Studies Association, středoevropská sekce, člen.
• Mezinárodní vztahy, předseda redakční rady.
• Nadace pro studium mezinárodních vztahů, Praha, místopředseda rady.
• Poradní sbor Centra evropských studií, VŠE Praha, člen.
• Reflexní skupina (Delors Group) Diversity and Unity in the Enlarged European Union: What Influences the Processes of Transition and Adaptation in Central and Eastern Europe?, Robert Schuman
Centre, European University Institute, Florencie, Itálie, člen.
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• Ústav mezinárodních vztahů, Praha, ředitel.
• Vědecká rada Fakulty sociálních věd UK, člen.
• Vědecká rada Ministerstva zahraničních věcí ČR, člen.

Mgr. Filip TESAŘ
Odborná publikační činnost
• Postavení národnostních menšin ve Svazové republice Jugoslávii. In: Dančák, B., Fiala, P. (eds.): Národnostní politika v postkomunistických zemích, Praha 2000, s. 269–305.
• Otazníky nad budoucností Kosova, Mezinárodní politika, č. 4/2000, s. 9–10.
• Ozbrojené konflikty na území bývalé Jugoslávie. Recenze. Mezinárodní vztahy č. 2/2000, s. 100–103.
• Národnostní menšiny na Balkáně z pohledu mezinárodního práva. Recenze. Mezinárodní vztahy,
č. 4/2000, s. 128–131.
Výzkumné projekty
• Zahraniční pomoc České republiky, téma 5: Priority české rozvojové pomoci, grant MZV ČR, vedoucí doc. J. Macháček, příspěvek: 4. Reforma poskytování zahraniční pomoci České republiky.
• Perspektivy demografických změn na Balkáně, grant MZV ČR: 1. Vojvodina: Politické perspektivy;
2. Albánci mimo Albánii a jejich vztahy k sousedům.
Příspěvky na konferencích a seminářích
• Kosovo Goranies – Ethnic Minorities in Eastern Europe, Krakov, 12.–15. 5. 2000.
• Vzdělávání cizinců – kulatý stůl „Jak se žije cizincům v ČR“, Praha, 19. 12. 2000.
Publicistika a vystoupení v médiích
• Balkánští řezníci: Arkan, Šešelj, Tuta a Paraga. Respekt, 28. 2. 2000.
• Neúspěšné strany. Respekt, 6. 11. 2000.
• Causa Arkan. Reflex, č. 15/2000.
• Miloševićovo Srbsko – Rozklad, mafiánství a posun k otevřené totalitě. Infoservis Společnosti při ČT
Člověk v tísni, www.pinf.cz/pinf/i–komentare.php3?zeme=srbsko&idd=962788057
• Mitrovica a čo ďalej. O čo ide v najnovšom ohnisku srbsko-albánskeho konfliktu? Domino Fórum,
9. 3. 2000.
• Spoločná minulosť, spoločná budúcnosť. Zatknutie prvej skutočne veľkej ryby Momčilo Krajišnika
môže byť precedensom pre Radovana Karadžiča a Ratka Mladiča. Domino Fórum, 20. 4. 2000.
• Čo v správach nebolo. Zo štúdijno-reportážnej cesty po Kosove. Domino Fórum, 15. 6. 2000.
• Neudržateľný zväzok. Analýza situácie, smerujúcej k ďalšiemu konfliktu na Balkáne. Domino Fórum,
16. 8. 2000.
• Druhý november. Analýza toho, nakoľko sa srbská spoločnosť vo svojej podstate (ne)líši od európskych štandardov. Domino Fórum, 4. 10. 2000.
• Juhoslovanský týždeň. Domino Fórum, 19. 10. 2000.
• Päť rokov po Daytone. Posledné voľby v Bosne a Hercegovine otvárajú nádej pre štrukturálne zmeny v spoločnosti. Domino Fórum, 30. 11. 2000.
Pedagogická činnost
• Národnostní konflikty v bývalé Jugoslávii/Konfliktní zóny v Evropě – Balkán, stálý přednáškový kurz
na Institutu mezinárodních studií FSV UK Praha pro studenty FSV UK a FF UK.
• Seminář k aktualitám – Balkán, seminář pro studenty Institutu mezinárodních studií FSV UK Praha.
Další odborná činnost
• Člen Rady Vlády ČR pro lidská práva, sekce pro cizince, spolupráce na přípravě podkladů pro jednání sekce.
• Příprava slovníkových hesel pro Encyklopedii Diderot: Dějiny Balkánu; Balkán 20. století.
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Účast na konferencích a seminářích
• The Security Strategy of the Czech Republic. Security Policy and Security Strategy Issues under the
Context of the NATO Strategic Concept. Sponzorováno Ministerstvem obrany Slovenské republiky
a Friedrich Ebert Stiftung, Častá Papiernička, 31. 3. 2000.
• Czech Security Policy since NATO Expansion. The Consequences of NATO’s Enlargement for Security in Central Europe. Center for Security and Defense Studies and Friedrich Ebert Stiftung, Budapešť, 26. 10. 2000.
• Transatlantic Relations and the European Security and Defense Policy: Their Impact on the NATO
Members and Candidate Countries. European Security and NATO Enlargement. POLIS – sdružení
studentů politologie FFUK a SIB – Student’s Association for International Affairs, University of
Groningen, Praha, 5. 12. 2000.
Organizační činnost
• Hlavní organizátor konference The Media and the Military, pořádané Ústavem mezinárodních vztahů ve spolupráci s Royal United Services Institute, Praha, 8.–10. 9. 2000.
Pedagogická činnost
• Security Policy. Seminář v Diplomatické akademii, Praha, 24.–26. 9. 2000.
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