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ÚVOD

V uplynulém roce jsme uskutečnili několik podstatných personálních a organizačních změn, které,
jak věřím, dále zefektivnily práci našeho ústavu. Ve veřejném konkurzu na místo statutárního ředitele,
jež se uvolnilo s odchodem Kristiny Larischové, byl vybrán Petr Drulák. Jmenoval jsem nové vedoucí
vědecko-výzkumného a edičního oddělení. V září minulého roku jsme v rámci ústavu a v úzké spolupráci s MZV založili Rozvojové středisko. V souvislosti s těmito změnami a s cílem maximálně využít
prostory naší budovy jsme detašovali část výroby našeho edičního oddělení (zejména DTP středisko)
do nově vznikajícího grafického a tiskárenského studia univerzitního nakladatelství Karolinum. Prohloubila se tak dlouholetá spolupráce s tímto prestižním nakladatelstvím, s nímž nás nyní váže smlouva o sdružení.
Kromě již etablovaného a velmi aktivního Centra evropských analýz zahájilo svou činnost Centrum
bezpečnostních analýz, a to vydáním prvního čísla Bezpečnostních témat. Věnovali jsme je různým
aspektům terorismu a s potěšením jsme zaznamenali řadu okamžitých a velmi pozitivních ohlasů na
tento počin. Po teroristických útocích z 11. září 2001 vzrostla poptávka zejména po bezpečnostních
analýzách a informacích. Výrazně stoupl počet veřejných konferenčních a mediálních vystoupení, novinových článků a expertních konzultací našich pracovníků. Posílení profilu ústavu navenek podporujeme koncepčnějším přístupem v oblasti styků s veřejností.
Dále se rozvíjí spolupráce s MZV. Kromě již zmíněné rozvojové problematiky a expertizy v oblasti
bezpečnosti (bezpečnostní politika EU, NATO, terorismus, organizovaný zločin) se podílíme na činnostech souvisejících s českou účastí na Konventu EU a pomáháme v řadě dalších témat: česko-německé
a česko-rakouské vztahy, problémy Středního východu, vývoj v Číně a jejím okolí atd.
Diplomatická akademie pokračovala ve své pravidelné činnosti. Naše knihovna si dokázala udržet
svůj vysoký standard, a to jak v oblasti akvizic, tak v kvalitě poskytovaných služeb.
S potěšením jsme zaznamenali vzestup zájmu o krátkodobé studentské stáže v ÚMV, který nyní několikanásobně převyšuje naši kapacitu. To nám dovoluje vybírat si skutečně kvalitní stážisty, jež pak
mohou být platnými spolupracovníky v týmech jednotlivých výzkumných projektů.
I v minulém roce jsme se podíleli na několika mezinárodních výzkumných projektech, v jejichž rámci spolupracujeme se špičkovými zahraničními pracovišti našeho oboru.
Děkuji všem svým kolegům a externím spolupracovníkům ústavu 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 příspěvek na svou činnost ze státního rozpočtu, jenž je poskytován MZV v rámci jeho rozpočtové kapitoly.
V rámci finančních vztahů stanovených ministerstvem ústav rovněž hospodaří s financemi 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.
Hlavní činnosti ÚMV jsou definovány v jeho Statutu, který byl novelizován a společně s Koncepcí činnosti Ústavu mezinárodních vztahů schválen dne 1. března 2001 ministrem zahraničních věcí,
a to na základě doporučení kolegia ministra.
Základním úkolem ÚMV je výzkum 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 české veřejnosti. 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. února 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 ÚMV.
ÚMV kromě své základní výzkumné aktivity rozvíjí další tři nosné činnosti: ediční, informační
a knihovní služby a vzdělávání. Vzdělávací činnost je zaměřena především na zajišťování a zvyšování
kvalifikace pracovníků zahraniční služby. Uskutečňuje ji Diplomatická akademie, která je organizační součástí ÚMV.
Výzkumná činnost ÚMV se soustředí na tři základní oblasti: evropská integrace, mezinárodní bezpečnost, rozvojová pomoc. Pro tyto účely založil ústav v roce 1999 Centrum evropských analýz (dále
CEA) a Centrum bezpečnostních analýz (dále CBA). V roce 2001 zahájilo svou činnost Rozvojové
středisko (RS).
Ediční činnost sleduje tři hlavní publikační linie: (i) vydávání specializovaných periodik; (ii) publikace výsledků výzkumné činnosti ÚMV a dokumentů k prioritním oblastem výzkumu; (iii) informační materiály a dokumenty zařazené 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.
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Základním pilířem vzdělávací činnosti ÚMV jsou aktivity Diplomatické akademie (dále DA), která je součástí ÚMV.
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 členy rady
jmenuje ředitel ÚMV. Ministr zahraničních věcí vysílá do rady jednoho reprezentanta MZV. Rada se
schází nejméně jednou do roka. Na základě zprávy o činnosti posuzuje výsledky práce ÚMV. Rada dále zaujímá stanovisko ke koncepci činnosti ústavu a předkládá doporučení k ročnímu plánu výzkumného programu. Zpráva o činnosti ÚMV za rok 2000 byla projednána na zasedání Vědecké rady ÚMV
dne 12. června 2001.

Členové vědecké rady ÚMV k 31. prosinci 2001
JUDr. Vladimír Balaš,
ředitel Ústavu státu a práva, Praha
doc. RNDr. Jan Hanousek,
ředitel CERGE, Národohospodářský ústav AV ČR, Praha
Ing. Josef Janošec, CSc.,
ředitel Ústavu strategických studií Vojenské akademie v Brně
prof. Dr. Ferdinand Kinský,
ředitel, Středisko pro evropská studia Nice, Francie
PhDr. Jan Kohout,
politický ředitel, MZV ČR
prof. Dr. Jan Křen, DrSc.,
místopředseda vědecké rady
předseda české části Česko-německé komise historiků,
profesor historie, FSV 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, Kancelář prezidenta republiky, Praha
prof. Dr. Otto Pick,
předseda vědecké rady
velvyslanec se zvláštním posláním, poradce ministra zahraničních věcí,
spolupředseda Koordinační rady Česko-německého diskusního fóra
prof. 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 ve Svazové republice Jugoslávii
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2. VÝZKUMNÁ ČINNOST
V souladu se svým statutem (jeho aktuální podoba byla schválena ministrem zahraničních věcí dne
1. března 2001) se ÚMV věnuje výzkumu mezinárodních vztahů a české zahraniční politiky. V tomto
obecném rámci byla v roce 2001 (podobně jako v roce 2000) věnována prvořadá pozornost oblasti evropské ekonomické i politické integrace (včetně procesu přípravy ČR a dalších kandidátských zemí na
vstup do EU) a oblasti mezinárodní bezpečnosti a roli ČR v mezinárodních bezpečnostních vztazích.
Za účelem naplňování uvedených priorit pokračovaly v roce 2001 na půdě vědeckého oddělení ve své
činnosti obě analytická centra, a sice Centrum evropských analýz (CEA) a Centrum bezpečnostních
analýz (CBA), jejichž činnost představuje jádro výzkumných aktivit celého ústavu. V září 2001 přibylo k oběma centrům Rozvojové středisko ÚMV (RS).
Hlavním cílem CEA je prohloubit připravenost představitelů politiky a státní správy a celé odborné veřejnosti na požadavky, které před ČR klade její blížící se vstup do EU. Svého cíle se snaží dosáhnout především prostřednictvím těchto aktivit:
• účast na mezinárodních výzkumných aktivitách prostřednictvím společných projektů se zahraničními výzkumnými institucemi;
• podpora odborné debaty o evropské integraci v ČR, a to zejména prostřednictvím příspěvků v médiích a pořádáním přednášek, kulatých stolů a konferencí;
• předkládání analýz aktuálních problémů, zejména prostřednictvím bulletinu Evropská témata (v roce 2001 vyšla dvě čísla);
• informování o svých aktivitách na internetové stránce ÚMV;
• příspěvek k formulování dlouhodobějších politických strategií ČR, a to především v těchto oblastech:
– institucionální vývoj,
– problematika finality integračního procesu z hlediska zájmů ČR,
– evropské politiky malých států,
– ekonomické přibližování zemí střední a východní Evropy k EU,
– politiky EU v rámci prvního pilíře s důrazem na společnou obchodní a měnovou politiku,
– společná zahraniční a bezpečnostní politika,
– spolupráce v oblasti spravedlnosti a vnitra.
Hlavním obsahem činnosti CBA je pomoci ČR reagovat na bezpečnostní problémy nové éry. Za
tímto účelem CBA 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. Jeho hlavním domácím partnerem je Ústav strategických studií Vojenské akademie Brno, který funguje jako rezortní výzkumné pracoviště Ministerstva obrany ČR.
Cílem těchto partnerských vztahů je přispět k vytvoření české bezpečnostní komunity jako určitého stabilního okruhu politiků, úředníků a expertů, kteří se v ČR zabývají oblastí bezpečnosti a obrany. CBA využívá institucionálních zdrojů ÚMV k vybudování sítě národních a mezinárodních kontaktů pro výzkum, komunikaci a vzdělávání v oblasti bezpečnosti a obrany. Centrum pořádá semináře
expertů, specializované konference, publikuje výzkumné zprávy, překládá analýzy aktuálních problémů, a to především prostřednictvím bulletinu Bezpečnostní témata (v roce 2001 vyšlo jeho první číslo), a podporuje dlouhodobé výzkumné projekty. Ve své činnosti se zaměřuje především na tyto problémové okruhy:
• 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 probíhajících reforem EU;
• rozšiřování a reforma NATO;
• budoucnost transatlantických vztahů;
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• 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.
Hlavním cílem RS, které zahájilo svou činnost v září 2001, je napomáhat při vytváření kapacit pro
efektivní poskytování rozvojové pomoci ČR v souladu s praxí vyspělých zemí EU a OECD.
RS navázalo na aktivity realizované v minulých letech na půdě ústavu v rámci projektu UNDP „Posílení národních kapacit pro mezinárodní rozvojovou spolupráci“. Svou činnost zaměřuje především
na přípravu koncepčních dokumentů české rozvojové pomoci a koordinaci přípravy, realizace a hodnocení rozvojových projektů. Rozvojové středisko realizuje aktivity na podporu lidských zdrojů (stáže do 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. RS napomáhá při vytváření rozvojové konstituence, realizuje hodnocení a analýzy pro potřebu
MZV, provádí relevantní výzkumné aktivity a poskytuje konzultační a poradenské služby. Pozornost
věnuje rovněž širší analýze vztahů ČR s rozvojovými zeměmi a zabývá se též problematikou vztahů
mezi Severem a Jihem a otázkami vývoje a řešení globálních problémů.
Mimo výzkumné práce v rámci výše uvedených center se výzkumná činnost ÚMV zaměřuje prostřednictvím individuálních projektů na následující teritoria a problémové okruhy:
• globalizace a její dopady na ekonomický, sociální a politický vývoj ve světě,
• 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.
Výsledky výzkumné činnosti ústavu jsou v prvé řadě určeny k bezplatnému využívání ze strany MZV
a jeho prostřednictvím i dalších státních orgánů při formulování české zahraniční politiky a rovněž těch
sfér politiky vnitrostátní, které mají úzkou návaznost na vývoj vnějšího prostředí. Část výsledků výzkumné činnosti ÚMV má podobu grantových výzkumných projektů, řešených na základě smluvního zadání. Jedná se přitom jak o domácí grantové projekty (z velké části projekty vyhlášené MZV), tak o projekty mezinárodní (přehled mezinárodních kontaktů ústavu je uveden na jiném místě této zprávy).
Výstupy z výzkumné činnosti pracovníků ÚMV jsou prezentovány publikováním ve vědeckých
a odborných časopisech (částečně též ve studijních sešitech ÚMV) a prostřednictvím konferencí a seminářů. Závěry vyplývající z výsledků výzkumné činnosti jsou formulovány do doporučení příslušným státním orgánům. Vybrané výstupy jsou zveřejňovány na internetové stránce ústavu. ÚMV dodává informace o své výzkumné činnosti rovněž do databází Rady vlády pro výzkum a vývoj.

3. EDIČNÍ ČINNOST
Ediční činnost Ústavu mezinárodních vztahů se i v roce 2001 soustředila na dva hlavní okruhy. Tím
prvním je vydávání tří odborných časopisů:
• Mezinárodní politika (12x ročně, česky)
• Mezinárodní vztahy (4x ročně, česky)
• Perspectives (2x ročně, anglicky)
10

Na ně navázala nakladatelská činnost, v níž převládala 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 a z připravovaného summitu NATO v Praze v roce 2002.
V roce 2001 se též výrazně zvýšila ediční spolupráce s jednotlivými odbory MZV ČR. Dalším
předmětem naší činnosti byla v uplynulém roce historie české zahraniční politiky. Narostl i počet účelových tisků ÚMV (kromě 4 studijních sešitů a 2 čísel Evropských témat Centra evropských analýz
bylo vydáno úvodní číslo Bezpečnostních témat Centra bezpečnostních analýz). Rok 2001 potvrdil trvalý zájem o veškeré publikace související s Evropskou unií, především u vysokoškolských studentů (ale
i středoškolských), podnikatelů a pracovníků státní správy.
Ediční oddělení ÚMV pokračovalo ve spolupráci se svými partnerskými organizacemi, především
s vydavatelstvím Univerzity Karlovy Karolinum. Sledovalo a vyhodnocovalo podobné ediční aktivity
jiných nakladatelů.
Nejdůležitější změnou v praktickém fungování edičního oddělení ÚMV v roce 2001 byla jeho reorganizace, jejímž výsledkem bylo zrušení předtiskové přípravy v rámci ÚMV – organizačně i lokálně (zůstal zde pouze jeden pracovník, který zabezpečuje méně náročnou část časopisecké sazby
a jednodušší sazbu knih a publikací).

4. VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA
Činnost ÚMV zaměřená na vzdělávání a osvětu veřejnosti byla v roce 2001 z ohledem na kvalitu
i kvantitu velice uspokojivá. Celkem bylo uspořádáno 35 různých akcí. Nejvýznamnější z nich byly
čtyři mezinárodní konference, které se konaly ve spolupráci s britskými centry The Foreign Policy
a British Council (Rethinking Europe, 6.–9. 9.), s rakouským Ústavem pro Podunají a střední Evropu (Česko-rakouská konference I, II, 28.–30. 3., Vídeň; 8.–9. 11., Praha), dále s nadací Friedricha
Eberta (Finalita EU, 1. 11.) a s nevládní organizací No Peace Without Justice (Mezinárodní trestní
soud, 7.–8. 12.). Ústav dále zorganizoval pět seminářů, téměř výhradně s mezinárodní účastí, pět kulatých stolů a tři prezentace publikací vydaných ÚMV.
K významným akcím ÚMV patřilo také 17 přednášek zahraničních hostů, mezi nimiž byli například
ministr zahraničních věcí Litvy Antanas Valionis a vysoký představitel EU pro Společnou zahraniční
a bezpečnostní politiku Javier Solana, kteří v tomto roce vykonali návštěvu České republiky. Odborná
veřejnost vyslechla též několik významných osobností z mezinárodních organizací a výzkumných
ústavů jakož i členů diplomatického sboru. Většina akcí se konala v zrekonstruovaných prostorách
ústavu a také v reprezentačních prostorách Černínského paláce.

5. VNĚJŠÍ VZTAHY ÚSTAVU
VZTAHY V RÁMCI ČESKÉ REPUBLIKY
Zdárně se rozvíjí spolupráce ústavu s ministerstvem zahraničních věcí, zvláště s odborem analýz
a plánování, evropskými odbory, odborem bezpečností politiky, odborem vnějších ekonomických
vztahů a mezinárodních organizací a archivně-dokumentačním odborem. Ústav se aktivně podílel na
zpracovávání dílčích koncepcí (rozvojová pomoc, ekonomická dimenze české zahraniční politiky).
V rámci ÚMV vznikl tým, který se podílí na přípravě podkladů pro českou pozici na jednání Konventu
EU. Na žádost ministerstva ÚMV spoluorganizoval dvě česko-rakouské konference, konferenci k problematice mezinárodního trestního tribunálu a řadu přednášek zahraničních hostů. Pracovníci ústavu
poskytují MZV řadu dílčích konzultací a analýz.
ÚMV se aktivně podílí na řízení a provozu 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.
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Dobrá spolupráce pokračovala i v tomto roce s některými pracovišti rezortů ministerstev obrany
a vnitra, zvláště v souvislosti s otázkami terorismu, rozšiřování NATO, evropské bezpečnostní politiky a tématikou 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. Pokračuje
spolupráce se zahraničními výbory a výbory pro obranu a bezpečnost obou komor Parlamentu ČR.
Pracovníci ústavu vystoupili na veřejných senátních slyšeních s příspěvky.
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 Ústav politologie, dále Fakulta sociálních věd UK
a její Institut mezinárodních studií, Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické a její
Středisko mezinárodních studií 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 Akademii 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, agentura CzechTrade při ministerstvu průmyslu a obchodu a Úřad pro zahraniční
styky a informace (ÚZSI). Pracovníci ÚMV zpracovali též řadu posudků pro Grantovou agenturu ČR.
Pokračovala spolupráce ústavu s Asociací pro studium mezinárodních vztahů. Kromě spolupráce
na výzkumných a konferenčních aktivitách asociace 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).

ZAHRANIČNÍ VZTAHY
ÚMV během roku 2001 dále rozšířil a upevnil svoji síť zahraničních pracovních kontaktů. Z velkého množství zahraničních kontaktů zahrnujících společné projekty, publikace, účasti na konferencích, studijní pobyty a konzultace vybíráme pouze ty, které již mají trvalejší charakter, a ty, u nichž
očekáváme prohlubující se spolupráci i v dalších letech.
Podobně jako v minulých letech v oblasti výzkumu evropské integrace se nejintenzivnější kontakty uskutečňovaly s německými partnery. Pokračovala úspěšná spolupráce s mnichovským Centrum für
angewandte Politikforschung, s berlínským Institut für europäische Politik a s Bertelsmannovou nadací v Güterslohu. V rámci projektu Networking towards European Integration řízeném Bertelsmannovu nadací a Světovou bankou jsme udržovali čilé kontakty s institucemi našeho typu v deseti kandidátských státech střední a východní Evropy. V oblasti evropské integrace rovněž byla prohloubena
spolupráce s florentským European University Institute, s nímž připravujeme nové projekty pro rok
2002.
Při výzkumu evropské bezpečnosti pokračovala úspěšná spolupráce s britskými a nizozemskými
partnery (University of Bradford, University of Groningen) jakož i s Institutem bezpečnostních studií
ZEU. Konference k otázce rozšiřování NATO, kterou jsme plánovali uskutečnit společně s londýnským Royal United Services Institute of Defence Studies a s Latvian Istitute of International Affairs
na podzim v Rize, se nakonec nekonala. Spolupráce mezi našimi pracovišti však pokračuje. V návaznosti na studentskou konferenci European Security and NATO Enlargement, která se konala v prosinci 2000 v Praze, zajistil náš ústav publikaci sborníku v angličtině. Kromě několika pracovníků ÚMV
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jsou autory příspěvků studenti Karlovy Univerzity, univerzity ve slovenské Nitře a Královské Univerzity v nizozemském Groningenu. Tato neobvyklá kombinace, jejímž prostřednictvím se snažíme kultivovat nejmladší generaci výzkumníků a zprostředkovávat jim mezinárodní kontakty, je jedním z výsledků dlouhodobé spolupráce ÚMV s Centre for European Security Studies při posledně jmenované
univerzitě.
Intenzivnějšího charakteru nabyla spolupráce s časopisem Journal of International Relations and
Development vydávaným Ljubljaňskou univerzitou. ÚMV poskytuje již od roku 2000 zázemí redakci
knižních recenzí tohoto prestižního periodika. Navázali jsme též publikační spolupráci (statě a recenze pracovníků ÚMV) s prestižním německým časopisem WeltTrends. ÚMV rovněž pokračoval v poskytování stáží vědeckým pracovníkům z renomovaných zahraničních vědeckých pracovišť. V loňském roce ÚMV poskytnul zázemí badateli z Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung
při Universität Mannheim.

Společné projekty a příspěvky do publikací
• Institut für europäische Politik, Německo
• TEPSA, Belgie
• Centrum für angewandte Politikforschung, Německo
• Instituto per l’Europa Centro-Orientale e Balcanica, Itálie
• Institute of European Affairs, Irsko
• Association d’ Études Géopolitiques des Drogues, Francie
• University of Groningen, Nizozemsko
• Institute for German Studies, Univ. Birmingham, Velká Británie
• European University Institute, Itálie
• German Marshall Fund, Francie
• Bertelsmann Stiftung, Německo
• Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV, Slovensko
• Österreichisches Institut für Internationale Politik, Rakousko
• Institut für den Donauraum und Mitteleuropa, Rakousko
• RTN „ESDP Democracy“ – výzkumné konsorcium: University of Bradford, Velká Británie; ISIS (International Security Information Service) Europe, Belgie; Free University Brussels, Belgie; NUPI
(Norwegian Institute for International Affairs), Norsko; BICC (Bonn International Center for Conversion), Německo; Institute for Security and Defense Studies, Maďarsko; „Venusberg Group“ - CAP
(Center for Applied Policy Research), Německo
• Inštitút pre verejné otázky, Slovensko
• World Bank, USA
• The Foreign Policy Centre, Velká Británie
• Lessius Hogeschool, Belgie
• University of Ljubljana, Slovinsko
• Mezinárodní výbor Červeného kříže, Švýcarsko + regionální delegace v Maďarsku
• Lappeenranta University of Technology, Finsko
• Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik, Univ. Hamburg, Německo
• Friedrich Ebert Foundation, USA
• Europäische Akademie Otzenhausen, Německo
• Royal United Services Institute for Defence Studies, Velká Británie
• Latvian Institute for International Affairs, Lotyšsko
• British Council, Velká Británie
• WEU Institute for Security Studies, Francie
• Entwicklungs- und Friedensstiftung, Německo
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Aktivní účast na konferencích či přednášky
• Institute for World Economy, Maďarsko
• Polo Jean Monnet – Universita di Trento, Itálie
• Council on Foreign Relations, USA
• Osrodek Studiow Wschodnich, Polsko
• Duitsland Institut, Nizozemsko
• Stiftung Entwicklung und Frieden, Německo
• Evangelische Akademie, Německo
• Renovabis Stiftung, Německo
• Otto-Brenner-Stiftung, Německo
• School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University, USA
• Centre for European Reform, Velká Británie
• Lithuanian Atlantic Treaty Association, Litva
• Stiftung Etnwicklung Frieden, Německo
• Centrum Stosunkow Miedzynarodowych (Center for International Relations), Polsko
• University Antwerp, Belgie
• Helsinský fond lidských práv, Polsko
• Rada Evropy – Centrum pro mládež, Maďarsko
• Copenhagen Peace Research Institute, Dánsko
• NATO Defence College, Itálie
• Justus Lessius Hoogeschool, Belgie

Studijní pobyty
• Central European University, Maďarsko
• Nasional University Jakarta, Indonésie
• Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies, Egypt National Institute of Criminology, Maďarsko
• Stiftung Wissenschaft und Politik, Německo
• WEU Institute for Security Studies (studijní pobyt, účast na konferenci, příspěvek do publikace),
Francie
• Etnografski muzej Crne Gore, Svazová republika Jugoslávie
• Etnološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti, Svazová republika Jugoslávie
• Mezinárodní ústav lidských práv, Francie
• European University Institute, Florencie, Itálie

6. DIPLOMATICKÁ AKADEMIE
V roce 2001 oslavila Diplomatická akademie (DA) páté výročí svého založení. Vedle svých standardních aktivit – základní diplomatické přípravy, vyšší diplomatické přípravy, kurzů problematiky
EU a kurzů výpočetní techniky, uspořádala DA poprvé letní školu evropských studií v Horažďovicích.
DA v tomto roce na základě grantu odboru komunikační strategie MZV zajišťovala školení v problematice EU v mezirezortním rozsahu a zajistila ve čtyřech kurzech proškolení více než dvou set vedoucích pracovníků Úřadu vlády ČR, ministerstva vnitra, ministerstva spravedlnosti, ministerstva
zdravotnictví, ministerstva práce a sociálních věcí a dalších rezortů. DA dále prohloubila svoji činnost
na poli veřejné diplomacie MZV, připravila udílení dalších titulů čestného velvyslance, v systému Lotus-Notes vedla databázi osob vyznamenaných řády a oceněními České republiky a rezortní cenou
MZV. Ve spolupráci s kabinetem ministra se DA nově podílela na udílení záštit ministra a ministerstva
zahraničních věcí. Studenti a studentky DA zorganizovali s administrativní podporou ÚMV a s pomocí
odboru služeb úspěšný ples MZV a organizačně se podíleli na řadě dalších významných akcí.
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7. INFORMAČNÍ ODDĚLENÍ
Činnost oddělení byla v uplynulém roce vedena snahou zkvalitnit služby čtenářům a zároveň maximálně využít možnosti knihovnického systému Clavius. V souladu s tím byl aktivován modul Výpůjční protokol, který v kombinaci se čtečkou čárového kódu umožnil zjednodušit a zrychlit evidenci
výpůjček interním uživatelům i výpůjček externím uživatelům do studovny. Ve snaze zvýšit bezpečnost
záznamů v rámci sítě byla převedena databáze knihovny a dokumentace do nové verze knihovnického
systému Clavius – SQL. V souvislosti s převodem byly provedeny rozsáhlé kontroly záznamů. Vzhledem k tomu, že došlo ke sloučení slovníků autorů, vydavatelů, míst vydání, dodavatelů a klíčových
slov, vytvářených původně jednotlivými pracovnicemi individuálně, byla zahájena kontrola a sjednocování těchto slovníků.

8. FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚSTAVU
Ústav 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 s finančními prostředky z nadačních zdrojů (např. Bertelsmann Stiftung) a dalších mezinárodních organizací. Náklady na činnost ústavu v roce 2001 dosáhly výše 37 701 000 Kč.

9. PRACOVNÍCI ÚSTAVU
A. VEDENÍ ÚSTAVU
Ředitel: Jiří Šedivý, M.A., Ph.D.
Statutární zástupce ředitele: Ing. Kristina Larischová (do 31. 8.)
Ing. Petr Drulák, Ph.D. (od 1. 9.)
Zástupce ředitele a ředitel Diplomatické akademie: Mgr. Milan Jakobec
Sekretariát:
Alena Jakobcová
Dáša Dražilová

Mgr. Stewart Ross (od 22. 3.)
Alexander Zaitchik, M.A. (do 30. 4.)

B. VĚDECKÉ ODDĚLENÍ
Vedoucí oddělení: Ing. Petr Drulák, Ph.D. (do 31. 8.)
Ing. Jan Hřích, CSc. (od 1. 9.)
Výzkumní pracovníci:
Mgr. Veronika Bílková (od 1. 10.)
PhDr. Jaroslav Bureš
PhDr. Jan Eichler, CSc.
Ing. Rudolf Fürst
Ing. Mesfin Gedlu, Ph.D.
JUDr. Vladimír Handl, CSc.
PhDr. Václav Houžvička
RNDr. Petr Jehlička, Ph.D.
Mgr. Radek Khol

Mgr. Lucie Königová (od 20. 9.)
Ing. Petr Lebeda (od 1. 9.)
Ing. Vladimír Leška
PhDr. Miroslav Nožina
Ing. Petr Pavlík, M.A., CSc.
Bc. Ondřej Soukup (do 31. 3.)
Mgr. Filip Tesař
Ing. Vladimír Votápek (od 1. 4.)
Erik Yesson, Ph.D. (do 31. 5.)
15

C. DIPLOMATICKÁ AKADEMIE
Ředitel: Mgr. Milan Jakobec
Manažeři: Mgr. Alena Bělohradská, Mgr. Barbora Jiroušková
Sekretariát: Andrea Moravová (do 30. 6.), Anna Vaculíková (2. 7.–25. 9.)
Posluchači (od 2. 9.):
Mgr. Jana Brázdová
Mgr. Jitka Brodská
Mgr. Jiří Ellinger
Mgr. Pavlína Frýdková
Mgr. Anita Grmelová
Mgr. Veronika Honcová
Mgr. Tomáš Jadlovský
Ing. Zdeněk Kuna
Ing. Jiří Kyrián

Mgr. Zuzana Maršálková
Mgr. Václav Navrátil
Mgr. Olga Pavlíčková
Mgr. Petr Přebinda
Ing. Michaela Rosová
Mgr. Sylva Salačová
Jana Schöttnerová
Mgr. Hani Stolina
Mgr. Viktor Vaške (do 15. 11.)

D. EDIČNÍ ODDĚLENÍ
Vedoucí oddělení: PhDr. Vladimír Trojánek
Šéfredaktor Mezinárodní politiky: PhDr. Zdeněk Zbořil
Zástupce šéfredaktora Mezinárodní politiky: Mgr. Robert Schuster
Pracovníci:
Dagmar Červinková
Irena Krejčová
Miroslav Lejske
RSDr. Petr Michálek (do 31. 3.)

Milena Strejčková
Marie Vimerová
Mgr. Iva Weidenhofferová

E. 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

F. ODDĚLENÍ SPRÁVY A SLUŽEB
Vedoucí oddělení: JUDr. Petr Kaňka
Pracovníci:
Ekonomický úsek: Václav Viktora
Výpočetní technika: Ing. Karel Vacek
Konferenční servis: Ing. Petra Polášková (do 31. 8.), Mgr. Simona Vaňková (od 8. 3.)
Provozní úsek: Lukáš Hanus (21. 5.–30. 9.)
Mgr. Karel Rosecký (od 1. 10.)
Petr Liška
Ing. Petra Šímová (do 14. 5.)
Kateřina Pavelková (do 28. 2.)
Alena Trifunovičová
Jan Plíšek (od 8. 3.)
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G. EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI ÚMV V ROCE 2001:
PhDr. Lenka Adamcová
Ing. Václav Baloun
Kateřina Becková
doc. MUDr. Jiří Beran
Libor Beránek
JUDr. Vladana Burešová
Mgr. Jakub Camrda
Jiří Česal
Břetislav Dančák
Mgr. Miroslav Daněk
PhDr. Jindřich Dejmek
Mgr. Radka Druláková
Jan Dusík
Jakub Dvořák
doc. PhDr. Vladimíra Dvořáková
Mgr. Andrea Fáberová
Ralph Feltham
doc. ing. Jaroslav Foltýn
Pavlína Friedmannová
Ing. Josef Frýdl
Ing. Josef Fučík
doc. PhDr. Eduard Gombár
JUDr. Petr Greger
JUDr. Miloslav Had
Ing. Jaroslava Hadová
Mgr. Petr Halaxa
Stanislav Hampl
Ing. Klára Hanáková
Antonín Handl
Michael Hanly
RNDr. Josef Havlas
prof. Bohumil Havrland
Ing. Karel Hirman
doc. Bořivoj Hnízdo
Lenka Holubová
Lucie Chroustová
Tereza Janečková

Drahomíra Jelečková
Petr Jelínek
JUDr. Radomír Jungbauer
Ing. Zdeněk Karásek
Kateřina Kašová
doc. PhDr. Michal Klíma
Daniela Kolátorová
doc. Ing. Čestmír Konečný
Stanislav Košař
Lenka Košťálová
Jindřich Kovář
Lenka Kovářová
Ing. Vladimír Krepl
PhDr. Jan Kroužek
Bc. Dita Kudelová
doc. JUDr. Jan Kuklík
Hana Kuncová
PhDr. Václav Kural
Martin Landa
Kateřina Landová
Mgr. Darina Lišuchová
PhDr. Bohuslav Litera
Christopher Lord
doc. PhDr. Petr Luňák
Petr Morvay
PhDr. Jan Němeček
PhDr. Daniela Němečková
Jakub Neumann
PhDr. Pavel Nováček
PhDr. Helena Nováčková
Dária Paučíková
prof. Dr. Otto Pick
Marie Procházková
Zorka Rozehnalová
Martin Růžička
Věra Řiháčková
Dr. Richard Seeman
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doc. Jana Sereghyová
Lucie Sinanovičová
Lucie Sovová
Zdeňka Stará
Tomáš Stíbal
PhDr. František Svátek
JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D.
Jana Šmídková
Lenka Šolcová
prof. MUDr. Milan Špliňo
Ing. Václav Šťastný
Ing. Milan Štembera
JUDr. Miloš Štěpánek
JUDr. Jiří Štěpanovský
PhDr. Ivan Šťovíček
Jakub Tayari
Petr Těšínský
Alena Tíkalová
Mgr. Bronislava Tomášová
Ruth Tosková
Pavel Trkal
Ing. Dagmar Trkalová
Zdeňka Trkovská
JUDr. Miroslav Tůma
prof. Ing. Luděk Urban
Martin Vacek
Klára Vachulová
Marie Vorlová
Marie Vrbová
Ing. Drahomíra Vrbská
PhDr. Jiří Vykoukal
prof. PhDr. Jan Wanner
Olga Wasserbauerová
JUDr. Marie Widemannová
Ing. Alena Zemplinerová

II. VÝZKUMNÉ PROJEKTY

1. Migrační pohyb z arabského světa: příčiny, důsledky a perspektivy
Grantový projekt MZV
Vedoucí projektu: PhDr. Jaroslav Bureš
Řešitelský tým: doc. PhDr. Eduard Gombár, CSc., PhDr. Miroslav Nožina
Charakteristika projektu:
Zabývá se z širšího pohledu problematikou arabské migrace včetně kulturně-historických souvislostí. Značná část práce se věnuje konkrétním dopadům arabské migrace z hlediska evropské bezpečnosti, zvláště ve spojení s hrozbou organizovaného zločinu, terorismu a pašování drog. Sleduje diskuse o migraci v rámci různých orgánů EU a zvláště euro-středomořského partnerství. Popisuje přijatá
opatření vůči nelegální migraci, společnou azylovou politiku. Obsahuje podrobnou analýzu situace
v jednotlivých arabských regionech (Maghreb, Záliv, levantské oblasti) z hlediska příčin migrace a zamýšlí se nad perspektivami řešení. Pozornost je věnována vnitřní arabské migraci v návaznosti na ropný boom, demografické procesy a jiné faktory.

2. Vliv změněné mezinárodní situace v 90. letech na postoje některých států
Blízkého východu: Irák, Írán, Libye, Sýrie
Grantový projekt MZV
Vedoucí projektu: doc. PhDr. Eduard Gombár, CSc.
Řešitelský tým: PhDr. Jaroslav Bureš, Zdeněk Cvrkal
Charakteristika projektu:
Zkoumá vliv mezinárodních faktorů (např. válka v Zálivu, rozpad komunistického bloku a bipolárního rozdělení světa, palestinská otázka) na postoje a vnitřní politické procesy vybraných blízkovýchodních zemí. Vysvětlen je politický systém dané země, jeho specifika a schopnost režimu zajistit
jeho stabilitu a bezpečnost. Rovněž zahraniční politika zkoumaných problémových států je posuzována podle několika kritérií. Cílem bylo prokázat a zhodnotit kombinovaný vliv politického dialogu
a mezinárodního tlaku na změnu postojů těchto zemí k různým otázkám.

3. 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
Řešitelský tým: doc. PhDr. Eduard Gombár, CSc., Jindřich Kovář
Charakteristika projektu:
Autoři si kladli za cíl podat analytický přehled organizačních struktur, historie, programů, cílů i dosavadních aktivit jednotlivých islamistických politických hnutí, stran či učení klíčových osobností politického islámu. V úvodu jsou vysvětleny základní pojmy a cíle současného islamistického hnutí na
pozadí krize národních států a globálních vlivů. Práce je tematicky rozdělena do několika kapitol, které zachycují islamistická hnutí ve vybraných zemích a regionech: Alžírsko, Egypt, Palestina a Izrael,
levantská oblast (Sýrie, Jordánsko, Libanon) a Afghánistán. Závěr je zaměřen na typologické seřaze18

ní hnutí podle taktických cílů a strategie. Jsou v něm shrnuty všechny nejdůležitější trendy a jevy v širší geografické dimenzi. Zmíněny jsou i některé aspekty spojené s teroristickou aktivitou al-Kaidy
a tzv. „arabských Afghánců“.

4. Současná bezpečnostní situace v Asii z hlediska raketového zbrojení
a prognóza dalšího vývoje
Grantový projekt MZV
Vedoucí projektu: PhDr. Jaroslav Bureš
Řešitelský tým: Ing. Rudolf Fürst, Mgr. Radek Khol, Ing. Miroslav Štangl, Jindřich Kovář
Charakteristika projektu:
Byl zaměřen na následující země: Sýrie, Írán, Irák, Pákistán, Indie, Severní Korea. Provedl analýzu
problematiky balistických, taktických raket z vojensko-strategického a politického hlediska, výrobních,
výzkumných a vývozních kapacit jednotlivých zemí. Vysvětlil a zdůvodnil jejich současnou a budoucí
roli v regionální bezpečnostní struktuře i z hlediska mezinárodní bezpečnosti. Zhodnotil možnosti Technického kontrolního raketového režimu (MTCR) v podmínkách konkrétních regionů. Uvedl v příloze
seznam balistických, operačně-taktických a taktických raket a jejich technické parametry.

5. Networking Towards European Integration
Mezinárodní projekt řízený a sponzorovaný Světovou bankou (USA)
a Bertelsmannovou nadací (Německo)
Účastníci: Deset kandidátských zemí na vstup do EU ze střední a východní Evropy
Vedoucí projektu v ČR: Ing. Petr Drulák, Ph.D.
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“.
Detailní informace jsou k dispozici na adrese: www.euintegration.net.

6. 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 první fázi jsou
analyzovány evropské politiky zemí Beneluxu, v dalších fázích budou zkoumány evropské politiky severských států a politiky zbývajících malých zemí. 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.

7. 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.
V rámci projektu jsou vypracovávány studie aplikující konstruktivistické přístupy při analýze současných mezinárodních vztahů.
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8. Debata o budoucnosti EU
Interní projekt ÚMV
Vedoucí projektu: Ing. Petr Drulák, Ph.D.
Další řešitelé: JUDr. Vladimír Handl, CSc., Mgr. Lucie Königová, Petr Pavlík, VŠE (externí spolupracovník)
Charakteristika projektu:
Projekt mapuje nejdůležitější příspěvky do probíhající debaty o budoucnosti EU, a to jak v členských státech, tak v kandidátských zemích. Na základě vyhodnocení debaty navrhuje alternativy českých příspěvků do této debaty.

9. České administrativní elity a EU
Grantový projekt MZV
Vedoucí projektu: Ing. Petr Drulák, Ph.D.
Další řešitelé: TNS Factum
Charakteristika projektu:
V rámci projektu bylo provedeno kolem devadesáti rozhovorů s představiteli české státní správy,
kteří se podílejí na přípravách ČR na vstup do EU. Na základě rozhovorů budou identifikovány hlavní problémy fungování státní správy v této oblasti.

10. Kompetence a subsidiarita v úvahách o budoucí Evropě
Grantový projekt MZV
Vedoucí projektu: Ing. Radka Druláková (externí spolupracovnice)
Další řešitel: Ing. Petr Drulák, Ph.D.
Charakteristika projektu:
Projekt sleduje genezi a uplatnění principu subsidiarity v podmínkách EU. Ukazuje na možnosti
uplatnění tohoto principu v podmínkách budoucího českého členství v EU.

11. Bezpečnostní politika ČR při vstupu do NATO a do Evropské unie
Grantový projekt Ústavu strategických studií při VA Brno
Vedoucí projektu: PhDr. Jan Eichler, CSc.
Řešitelský tým: Ing. Josef Janošec, CSc., Dr. Antonín Svěrák
Charakteristika projektu:
Projekt se zaměřil na charakteristiku mezinárodních bezpečnostních vztahů na počátku roku 2002
a na jejich vliv na bezpečnostní strategii NATO a EU. Zvláštní pozornost věnoval analýze globálního
terorismu a jeho důsledkům pro bezpečnostní politiku ČR.

12. Průvodce krajinou priorit ČR
Projekt Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy
Vedoucí projektu: prof. PhDr. Martin Potůček, CSc.
Spoluřešitel: PhDr. Jan Eichler, CSc.
Řešitelský tým: pracovníci a spolupracovníci Centra pro sociální a ekonomické strategie
Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy
Charakteristika projektu:
Projekt se zaměřil na identifikaci možných budoucností českého státu a společnosti, sestavení „mapy“ možných voleb, identifikace nabízejících se priorit ve všech oblastech včetně bezpečnostní politiky. Na tomto základě pak byl nastíněn – Soubor strategií řešení prioritních problémů ČR.
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13. Česká vojenská normotvorná terminologie –
Francouzsko-český a česko-francouzský sborník vojenských pojmů a definic
Grantový projekt Ministerstva obrany ČR
Vedoucí projektu: PhDr. Jana Tomšů, Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově
Řešitelský tým: pplk. Ing. Jaroslav Stojan, MO ČR, Mgr. Sylvie Klementová, katedra jazyků VVŠ PV
ve Vyškově, PhDr. Jitka Brešová, CSc., PhDr. Danuše Jobová, Mgr. Jarmila Sedláková,
Ústav jazykové přípravy VA Brno, PhDr. Jan Eichler, CSc.
Charakteristika projektu:
Projekt se zaměřil na sběr aktuální terminologie v oblasti operačně-taktické a politicko-strategické
a na odborné zpracování jednotlivých databází.

14. Reformní éra v ČLR a její důsledky pro česko-čínské vztahy
Grantový projekt MZV
Vedoucí projektu: Ing. Rudolf Fürst
Spoluřešitel: PhDr. Miroslav Nožina
Charakteristika projektu:
Výzkumný projekt analyzuje ekonomické a politické aspekty procesu reforem v ČLR od konce
70. let. Tržní reformy a politika otevření se světu mění čínskou společnost a vedou k její urychlené
modernizaci. Tento proces provázejí okolnosti, které mají dopad na politické a ekonomické vztahy
Číny s okolním světem.
Úvodní část studie popisuje politické změny v ČLR v době reforem, specifika ekonomického růstu, trend k ekonomické decentralizaci, uvolnění sociální kontroly obyvatelstva a proměnu totalitního
systému v autoritářský.
Analýza česko-čínských vztahů studuje trend v česko-čínských politických a ekonomických vztazích v období let 1978–2001, poskytuje první souhrnnou analýzu českých obchodních a investičních
aktivit v ČLR a zkoumá příčiny jejich častých neúspěchů. Novými jevy v česko-čínských vztazích jsou
neshody v názoru na civilizační hodnoty, vznik čínské minority v ČR, úpadek renomé ČR v Číně,
vznik společných česko-čínských podniků, růst deficitu obchodní výměny na české straně a možnosti kontaktů s Tchaj-wanem. Práce formuluje doporučení pro aktualizaci českých zájmů v rámci českočínských vztahů.

15. Politika a společnost soudobé Afriky
Dlouhodobý interní projekt ÚMV
Vedoucí projektu: Ing. Mesfin Gedlu, Ph.D.
Charakteristika projektu:
Výzkumné práce novodobého vývoje africké politiky a společnosti s ohledem na měnící se kontinentální a mezinárodní podmínky (politika, identita a státnost a problém hledání jejich autentické africké interpretace; Afrika a problém reprezentace; post-bipolární mezinárodní systém a interpretace marginalizace Afriky; možnosti a limity inter-africké spolupráce a význam ideje a hnutí panafrikanismu).

16. Germany and the Reshaping of Europe
Projekt, který vedl Institute for German Studies, University of Birmingham, a byl součástí výzkumného programu „One Europe or Several?“, řízený a financovaný Economic and Social Research Council Velké Británie
Vedoucí projektu: prof. Dr. Charlie Jeffery, prof. Dr. Adrian Hyde-Price
Řešitelský tým: Dr. Julie Pellegrin, Dr. Marcin Zaborowski, JUDr. Vladimír Handl, CSc.
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Charakteristika projektu:
Projekt se věnoval otázkám německé politiky v procesu reformy a rozšiřování NATO a EU a ve
vztahu k nejbližším sousedům na východě – zemím Visegrádské skupiny. Přispěl ve své teoretické části k upřesnění metody výzkumu zahraniční politiky na příkladu SRN. Vytvořil rozsáhlou elektronickou databázi k zahraniční politice SRN zhruba od počátku 90. let. V jednotlivých studiích se věnoval
teoretickým otázkám (analýza německé zahraniční politiky, discourse analysis), jednotlivým aspektům německé politiky (rozšiřování EU, německá bezpečnostní politika a vojenský zásah NATO v Kosovu, problémy vnitřní bezpečnosti a vztahy s východními sousedy) a vztahům Německa s jednotlivými státy Visegrádské skupiny (pohled těchto čtyř zemí na SRN a politika SRN vůči tomuto regionu –
v ekonomické oblasti, politické a vojensko-bezpečnostní oblasti).
Výstupy: některé dílčí výstupy jsou ve formě diskusních papírů přístupné na www.bham.ac.uk/GS.
Souhrnně budou výsledky projektu vydány ve dvou knižních publikacích, které jsou v přípravě.

17. Effects and Perspectives of Economic Co-operation of Visegrad Countries
and of Their EU Integration
Mezinárodní projekt koordinovaný Ústavem slovenské a světové ekonomiky Bratislava a financovaný
Mezinárodním visegrádským fondem se sídlem v Bratislavě
Účastníci: výzkumné ústavy z ČR, Slovenska, Maďarska a Polska
Vedoucí projektu v ČR: Ing. Karel Zeman, CSc., Institut integrace ČR do evropské a světové
ekonomiky při VŠE
Spoluřešitel v ČR: Ing. Jan Hřích, CSc.
Charakteristika projektu:
Hlavním cílem projektu je analyzovat možné oblasti spolupráce a výměny zkušeností mezi čtyřmi
visegrádskými zeměmi při přípravě na vstup do EU a zvládání důsledků vstupu, jež by mohly vést
k žádoucím synergickým efektům. Na základě této analýzy budou formulovány konkrétní doporučení
vládám čtyř visegrádských zemí s cílem pomoci jim při vytváření pokud možno realistických očekávání ohledně vstupu do EU mezi občany. První etapa projektu, jež probíhala v roce 2001, si kladla za
cíl analyzovat pravděpodobné výnosy a náklady uvedených zemí spojené se vstupem do EU.

18. 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.

19. Politiky prvního pilíře EU a jejich význam z hlediska přípravy ČR
na vstup do EU
Interní projekt ÚMV
Vedoucí projektu: Ing. Jan Hřích, CSc.
Charakteristika projektu:
Cílem projektu je zejména průběžné sledování vývoje politik ES, jejichž hlavním úkolem je vytvářet odpovídající rámec integrace v ekonomické oblasti a jejich místa v celém integračním procesu
s ohledem na dosažení jeho cílů. Na základě sledování vývoje těchto politik potom analyzuje jejich
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pravděpodobné důsledky pro ČR po jejím vstupu do EU. Zaměřuje se přitom především na politiku
ochrany hospodářské soutěže, společnou obchodní politiku, politiku v oblasti podpory zaměstnanosti,
sociální politiku, průmyslovou politiku a rovněž na celkovou hospodářskou a měnovou politiku.

20. Evropská bezpečnostní a obranná identita – skutečnost a perspektiva
Grantový projekt MZV
Vedoucí projektu: Mgr. Radek Khol
Řešitelský tým: PhDr. Jan Eichler, CSc., Ing. Josef Fučík, Petr Greger Ph.D., Mgr. Blanka Hančilová,
JUDr. Vladimír Handl, CSc., Bc. Ondřej Soukup
Charakteristika projektu:
Cílem projektu je analýza vysoce aktuálního problému evropské bezpečnosti – otázka samostatnější role Evropy v otázkách bezpečnosti a obrany. 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. Tím se zásadně mění podoba vztahu tří evropských bezpečnostních organizací EU, NATO a ZEU. Rychlý vývoj v této oblasti má dopad i na postavení evropských států, které jsou členy NATO, ale nejsou členy EU – ty měly doposud možnost ovlivňovat
evropský bezpečnostní projekt jako přidružení členové ZEU.
V roce 2001 proběhla závěrečná fáze projektu, která se zaměřila na analýzu názorové situace a atmosféry ve vládních, zákonodárných a akademických kruzích v menších a středních evropských státech
(Dánsko, Finsko, Itálie, Nizozemsko, Rakousko, Turecko) a v Rusku. Pokračovalo též sledování situace a debaty hlavních evropských aktéru (Francie, Německo, Velká Británie) a USA. Druhým důležitým směrem bylo zkoumání vztahu EU a NATO – dvou nejdůležitějších organizací evropské bezpečnosti příštích let a navazování přímých vztahů mezi nimi. Třetím okruhem byl rozbor českých zájmů
v procesu budování ESDI/ESDP s horizontem do 10 let a východisek české vnitropolitické debaty na
základě shrnutí postojů hlavních politických stran. Čtvrtým okruhem bylo zhodnocení možností českého zbrojního průmyslu účastnit se mezinárodních projektů spojených s budováním některých chybějících evropských vojenských schopností a kapacit.

21. Perspektivy středoevropské vojenské spolupráce
Grantový projekt MZV
Vedoucí projektu: Mgr. Radek Khol
Řešitelský tým: Mgr. Břetislav Dančák, Ing. Josef Fučík, Petr Morvay, Ing. Vladimír Leška,
JUDr. Vladimír Handl, CSc.
Charakteristika projektu:
Tento projekt se zaměřuje na studium aktuální otázky perspektivy středoevropské vojenské spolupráce
jako jednoho z možných řešení problémů menších a středních států v Evropě. V jeho rámci by mělo dojít
ke zhodnocení možností a perspektiv středoevropské vojenské spolupráce v oblasti obecné vojenské politiky, budování mnohonárodních jednotek a společného nákupu nákladných zbraňových systémů. Na základě výběru hlavních zkušeností z existujících modelů této spolupráce v Evropě u zemí srovnatelné velikosti (především země Beneluxu a severské země) by se měla posoudit možnost přenositelnosti pozitivních
prvků a stanovit doporučení praktických kroků pro ČR v této oblasti s výhledem do roku 2010. Zároveň by
měl projekt přinést analýzu přijatelnosti obecného konceptu regionální vojenské spolupráce, případně konkrétních návrhů v ostatních středoevropských zemích (Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rakousko).

22. Trendy ve vývoji mezinárodních bezpečnostních institucí a jejich vliv na bezpečnostní prostředí České republiky
Grantový projekt ÚSS VA Brno
Vedoucí projektu: Mgr. Radek Khol
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Charakteristika projektu:
Projekt je součástí širšího výzkumného záměru ÚSS VA Brno mapujícího mezinárodní bezpečnostní prostředí a jeho vliv na postavení a bezpečnostní politiku ČR. Tento dílčí projekt se zaměřil na
hlavní mezinárodní bezpečnostní instituce – OSN, NATO, EU, OBSE od jejich role v současném mezinárodním systému přes vývoj hlavních funkcí v 90. letech 20. století až po možné dopady na ČR
a varianty budoucí role v evropské bezpečnostní architektuře.

23. Research and Training Network Project „Democratic Accountability of ESDP“
Mezinárodní projekt podporovaný Evropskou komisí
Vedoucí projektu: Patricia Chilton, University of East Anglia/University of Sunderland
Spoluřešitel, koordinátor za ÚMV: Mgr. Radek Khol
Charakteristika projektu:
Výzkumný projekt devíti institucí zaměřený na různé dimenze budování Evropské bezpečnostní
a obranné politiky, včetně mechanismů na její demokratickou kontrolu. První fáze projektu zahrnuje
sestavení týmu research fellows, kteří budou na projektu přímo pracovat, a sérii workshopů k jednotlivým tématickým blokům. Součástí projektu jsou také národní studie mechanismů demokratické kontroly bezpečnostní a obranné politiky.

24. The Operative Space of Smaller States in Central Europe:
Options Through Neighbourhood Policy and European Integration
Mezinárodní projekt řízený a financovaný Institute for Danube Region and Central Europe (IDM),
Vídeň, Rakousko
Vedoucí projektu: prof. Heinrich Neisser
Řešitelský tým: Attila Ágh, Urs Altermatt, Vladimír Bilčík, Emil Brix, Bojko Bučar, Olga Gyárfášová, Günther Hauser, Daniela Grozea-Helmenstein, Otmar Höll, Dejan Jovic, Lucie
Königová, Sándor Kurtán, Wilfried Marxer, Sonia Puntcher Riekmann, George
Schöpflin, Peter A. Ulram
Charakteristika projektu:
Projekt zkoumá předpoklady, možnosti a perspektivy spolupráce, případně koexistence malých států středoevropského prostoru. Zkoumají se geopolitické, historické, kulturní, ekonomické a strategické aspekty středoevropské spolupráce, zvláštní zřetel je věnován středoevropské identitě a postkomunistické transformaci zemí tohoto regionu. Speciálně jsou v rámci projektu pojednány různé režimy
a způsoby spolupráce, jako je Visegrádská skupina, CEFTA, Regionální partnerství, Středoevropská
iniciativa a rovněž spolupráce středoevropských zemí v rámci přípravy na vstup do EU. Projekt se věnuje i budoucím otázkám koordinace politiky a potenciálu budoucí role regionu, případně jednotlivých
(skupin) zemí v EU s ohledem na jejich silné i slabé stránky a především jejich potenciál a strategie.

25. Political Science Research in Eastern Europe
Mezinárodní projekt řízený a financovaný Robert Schuman Centre for Advanced Studies při EUI (European University Institute), Florencie, a ECPR (European Consortium for Political Research)
Vedoucí projektu: prof. Yves Mény, prof. Jean Blondel, prof. Jan Zielonka, Gabriele Ilonszki
Řešitelský tým: Andras Bozoki, Petr Drulák, Danica Fink-Haffner, Rumyana Kolarova, Lucie Königová, Darina Malova, Zdenka Mansfeldová, Vello Petai Alina Mungiu-Pippidi, Pawel
Spiewak, Ivan Vejvoda
Charakteristika projektu:
Projekt se snaží zmapovat současný stav politologie v regionu střední a východní Evropy na poli akademickém i výzkumném. V potaz je brán nejen vývoj jednotlivých politologických disciplín, jejich síla,
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vliv a úroveň v kontextu 90. i předchozích let 20. století, ale i jejich srovnání se západní politologií a širším evropským/světovým kontextem. Jednou z analyzovaných disciplín jsou i mezinárodní vztahy.

26. Historie okupovaného čs. pohraničí – říšská župa Sudety
Grantový projekt Grantové agentury ČR
Vedoucí projektu: doc. PhDr. Zdeněk Radvanovský, CSc., PhDr. Václav Kural, CSc.
Charakteristika projektu:
Projekt je zaměřen na vývoj česko-německých vztahů, a to především na období kolem Mnichova
(role SdP) a na rekonstrukci vzniku, organizaci a politickou a ekonomickou historii tzv. Říšské župy
Sudety v letech 1938–1945. V roce 2001, který byl čtvrtým rokem práce na dané tématice, byla dokončena závěrečná syntetická práce. Pod názvem „Historie okupovaného pohraničí“ bude knižně publikována v roce 2002. Rukopis již byl předán nakladatelství.

27. Vývoj na Slovensku a česko-slovenské vztahy
Dlouhodobý interní projekt ÚMV
Vedoucí projektu: Ing. Vladimír Leška
Charakteristika projektu:
Cílem projektu je soustavná analýza vývoje na Slovensku a jeho zahraničněpolitické orientace. Má
dlouhodobý charakter a jeho smyslem je přispět k utváření reálného pohledu na slovenskou politickou
scénu. Správné hodnocení vnitropolitické situace na Slovensku je jedním ze základních předpokladů
rozvoje 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. Na tomto základě jsou zpracovávány výstupy určené především pro potřeby politické praxe ČR.

28. Dokumenty československé zahraniční politiky
Projekt Grantové agentury ČR
Hlavní řešitel: PhDr. Jan Němeček, DrSc.
Charakteristika projektu:
V rámci tohoto dlouhodobého edičního projektu jsou postupně vydávány svazky edice Dokumenty československé zahraniční politiky. Jde o zpřístupnění základních dokumentů, nacházejících se
v českých a slovenských archivech, 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.). Projekt je
doplněn i o podporu Grantové agentury ČR, díky čemuž PhDr. František Kolář, CSc., s dalšími spolupracovníky připravuje nezávisle na grantu MZV ještě další dva svazky k rokům 1919–1920.

29. International Organised Crime in the Czech Republic
Grantový projekt řízený a sponzorovaný Research Support Scheme – Open Society Fund No.: 84/1999
Vedoucí projektu: PhDr. Miroslav Nožina
Řešitelský tým: expertní skupina složená z pracovníků Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu
Policie ČR, Národní protidrogové centrály Policie ČR, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci
Charakteristika projektu:
Problematika skupin mezinárodního organizovaného zločinu penetrujících na/přes území České republiky (původ, historie, složení, způsoby pronikání do zahraničí, hlavní okruhy aktivit, vývojové
trendy, bezpečnostní politika).
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30. 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 měnové unii.

31. Proces evropské integrace se zvláštním zřetelem k procesu rozšíření 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 Irsku, které může být významným zdrojem inspirace. Dalším důležitým tématem je proces vytváření evropské hospodářské a měnové unie.

32. Europeanisation of Public Administration in Central and Eastern Europe
Mezinárodní projekt koordinovaný IEP v Berlíně a univerzitou v Kolíně nad Rýnem
Vedoucí projektu v ČR: Ing. Petr Pavlík, CSc., M.A.
Účastníci: vědecké ústavy z ČR, Polska, Maďarska, Slovinska a Estonska
Charakteristika projektu:
Cílem projektu je provést srovnávací analýzu vývoje systémů veřejné správy ve výše uvedených
pěti kandidátských zemích EU v posledním desetiletí na pozadí procesu ekonomické a sociální transformace. Důraz je přitom kladen na změny institucionálního charakteru a hlavních funkcí veřejné správy v souvislosti s procesem přípravy na vstup do EU a na institucionální zajištění celého negociačního procesu. Korespondenti z jednotlivých kandidátských zemí zde hrají úlohu především dodavatelů
podkladů pro vlastní analýzu, kterou provedou němečtí organizátoři projektu.

33. Enlargement/Agenda 2000 Watch
Mezinárodní projekt financovaný a koordinovaný na základě spolupráce TEPSA a IEP
Vedoucí projektu v ČR: Ing. Petr Pavlík, CSc., M.A.
Účastníci projektu: odborníci z výzkumných pracovišť jak členských, tak kandidátských zemí EU
Charakteristika projektu:
Tento projekt, který byl zahájen v roce 1998, je zaměřen na aktuální problémy evropské integrace
jak z pohledu zemí členských, tak i z pohledu zemí kandidátských. Klíčové jsou zejména postoje vlád,
významných společenských organizací, politických stran, neziskové sféry i obyvatelstva k otázkám
souvisejícím se současností i budoucností EU a se začleňováním kandidátských zemí do Unie.

34. Training for CEI Countries in Transition
Mezinárodní projekt Středoevropské iniciativy a univerzity v Boloni, ekonomická část projektu probíhala v rámci PHARE ACE Programme
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Vedoucí projektu v ČR: Ing. Petr Pavlík, CSc., M.A.
Účastníci projektu: odborníci z většiny členských zemí Středoevropské iniciativy
Charakteristika projektu:
Tento projekt byl zaměřen na zhodnocení celého desetiletého období transformace vybraných zemí střední a východní Evropy. Proces transformace byl v rámci projektu rozčleněn na tři hlavní oblasti: 1) ekonomická transformace, 2) politické aspekty transformace, 3) transformace z hlediska mezinárodních vztahů.

35. Issues and Consequences of Enlargement
Mezinárodní projekt financovaný Bertelsmannovou nadací a koordinovaný Centrem pro aplikovaný
politický výzkum (CAP) z Mnichova
Vedoucí projektu v ČR: Ing. Petr Pavlík, CSc., M.A.
Účastníci projektu: odborníci z vybraných zemí EU a střední a východní Evropy, kteří se sdružili
v tzv. Villa Faber Group
Charakteristika projektu:
Hlavním smyslem celého projektu bylo zapojit do úvah o budoucnosti Evropy odborníky z akademické sféry kandidátských zemí a pokusit se najít společný jazyk s odborníky z členských zemí. Jádrem projektu byly tři hlavní oblasti: 1. demokratická správa věcí veřejných v rámci EU, 2. otázky obrany a bezpečnosti, 3. otázky solidarity a spolupráce. Výsledkem projektu jsou některá doporučení
týkající se budoucího uspořádání EU, vzniklá na základě konsenzu uvnitř Villa Faber Group.

36. Perspektivy demografických změn na Balkáně
Grantový projekt MZV ČR
Vedoucí projektu: Mgr. Filip Tesař
Charakteristika projektu:
Hlavním předmětem projektu byly kořeny a současný stav vztahů maďarské a albánské národnosti k jiným národům v oblasti bývalé Jugoslávie a politická perspektiva těchto vztahů.

37. Možnosti politického vývoje ve Svazové republice Jugoslávii
a dopady na její mezinárodní postavení
Grantový projekt MZV ČR
Vedoucí projektu: Mgr. Filip Tesař
Charakteristika projektu:
Hlavním tématem projektu byla perspektiva dalšího vývoje v Srbsku po pádu Miloševičova režimu
(ekonomická situace, přetrvání autokratických struktur moci, společenská podpora změnám), další
perspektiva Svazové republiky Jugoslávie, vztah Srbska a Černé Hory a rozložení podpory samostatnosti v Černé Hoře.

38. Kosovo jako bezpečnostní faktor současnosti
Interní projekt ÚMV
Vedoucí projektu: Mgr. Filip Tesař
Charakteristika projektu:
Hlavním tématem projektu je zkoumání Osvobozenecké armády Kosova (UÇK) a jejího dědictví.
Pozornost je zaměřena na založení UÇK a její vnitřní vývoj v průběhu 90. let, čelné postavy, politické vazby a vliv UÇK a její oficiální nástupnické strany a organizace, stejně jako na dceřinné organizace v jížním Srbsku a v Makedonii.
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39. Identita a etnicita Goranů
Interní projekt ÚMV
Vedoucí projektu: Mgr. Filip Tesař
Řešitelský tým: Blanka Hančilová, Rustem Ibiši, Sadik Idrizi
Charakteristika projektu:
Projekt je zaměřen na svébytné balkánské etnikum Goranů, především na jeho jádro žijící v Kosovu. Soustřeďuje se na komparativní zkoumání jejich identity. Současně je cílem projektu podchytit tradiční kulturu a ekonomiku, zpřístupnit ústní slovesnost, obřady apod. a ve spolupráci s mezinárodními organizacemi a institucemi navrhnout vhodné cesty k zachování tohoto etnika.

40. Toward an Understanding of Russia
Mezinárodní projekt řízený Council on Foreign Relations, Washington D.C.
Vedoucí projektu: Jacek Bugajski, CFR
Řešitelský tým: László Csaba, Maďarsko; Alexandr Duleba, Slovensko; Marko Mihkelson, Estonsko;
Htyhoriy Nemyria, Ukrajina; Katarzyna Pelczynska-Nalezc, Polsko; Marcin Piotrowski, Polsko; Leonid Polyakov, Ukrajina; László Poti, Maďarsko; Krzysztof Strachota,
Polsko; Jurgis Vilemas, Litva; Vladimír Votápek, ČR.
Charakteristika projektu:
Pohled na Rusko očima expertů ze zemí střední a východní Evropy měl poskytnout americkému
publiku alternativní názor na vývoj v Rusku. Projekt zahrnoval konferenci ve Washingtonu a publikaci prací jednotlivých expertů.

41. Historie vojenských bloků v Evropě
Grantový projekt MZV
Odpovědný řešitel: doc. PhDr. Petr Luňák
Charakteristika projektu:
Řešitel pokračoval v projektu podle výzkumného plánu. Na základě jeho žádosti byl do Ústředního vojenského archivu v Praze převezen fond někdejšího velitelsko-operačního sálu ČSLA, z něhož
bylo pořízeno několik set kopií relevantních dokumentů. Řešitel rovněž provedl výzkum fondu archivu NATO v Bruselu a připravil pro zveřejnění na internetu materiály z porad ministrů zahraničí zemí
Varšavské smlouvy. O dosavadních výsledcích výzkumu informoval řešitel ostatní členy mezinárodního projektu Paralelní dějiny Varšavské smlouvy a NATO na konferenci ve Florencii, která se konala v říjnu 2001.

42. Zahraniční pomoc České republiky v souvislosti se vstupem do EU
Grantový projekt MZV
Vedoucí projektu: Mgr. Petr Halaxa
Charakteristika projektu:
Řešení projektu pokrývá teoretické i praktické aspekty problematiky zahraniční pomoci České republiky v souvislosti se vstupem do EU. V rámci řešení výzkumného úkolu jsou identifikovány hlavní cíle, nástroje a institucionálně právní rámec politiky EU ve vztahu k rozvojovým zemím, včetně připravovaných změn této politiky k předpokládanému datu přistoupení ČR k EU. Zvláštní pozornost je
věnována nové dohodě z Cotonou, podepsané v červnu 2000, která nahrazuje předchozí Konvenci
z Lomé a přináší nové priority a nástroje rozvojové pomoci EU.
Evropské společenství je celosvětově pátým největším zdrojem prostředků pro rozvojovou spolupráci. Evropská unie, resp. její členské země společně s Evropskou komisí (EK), poskytují kolem 60 %
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celosvětové rozvojové pomoci. Rozvojová spolupráce je součástí aktivit Společenství již od založení Evropské hospodářské komise (EHK) v roce 1957. Pro financování projektů rozvojové pomoci byl
založen tzv. Evropský rozvojový fond (European Development Fund – EDF), první na období let
1958–1963. Správcem EDF byla určena EK. Vedle aktivit EDF však paralelně probíhají programy rozvojové spolupráce jednotlivých členských zemí EU.
Součástí řešení je diskuse dopadů přijetí rozvojové politiky EU na objem, strukturu (poměr mezi
bilaterální a multilaterální pomocí), teritoriální směřování a institucionální zabezpečení této politiky
v České republice.

43. Posílení národních kapacit pro mezinárodní rozvojovou spolupráci
Projekt vlády ČR a OSN pro rozvoj (UNDP)
Vedoucí projektu: Mgr. Petr Halaxa
Koordinátor projektu: Ing. Jan Kroužek, CSc.
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 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 pomáhá MZV při přípravě koncepce a strategie zahraniční
pomoci a při vytváření rozvojové konstituence, realizuje hodnocení a analýzy pro potřebu MZV, provádí relevantní výzkumné aktivity a poskytuje konzultační a poradenské služby.
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III. HLAVNÍ AKCE

1. KONFERENCE A SEMINÁŘE
24. 1. – Tschechien und Deutschland als europäische Partner
Mezinárodní seminář pro veřejné pracovníky a multiplikátory v rámci politického vzdělávání, ve
spolupráci s Konrad Adenauer Stüftung (Kolín nad Rýnem). ÚMV.

15. 2. – The Irish Experience – The Inspiration for the Czech Republic?
Seminář pořádaný ve spolupráci s Institute of European Affairs (Dublin). Referenti: Jiří Šedivý, ředitel Ústavu mezinárodních vztahů; John Bradley, Economic and Research Institute; Petr Pavlík, Ústav
mezinárodních vztahů, Joe Brosnan, Institute of European Affairs (Dublin); Jiří Palán, Ministerstvo zahraničních věcí ČR; Andrew O’Rourke, Institute of European Affairs (Dublin); Jan Finferle, Ministerstvo zahraničních věcí ČR. MZV ČR.

28.–30. 3. – Česko-rakouská konference I
Mezinárodní konference pořádaná ve spolupráci s Institut für den Donauraum und Mitteleuropa (Vídeň) a MZV ČR. Referenti: Benita Ferrero-Waldnerová, spolková ministryně zahraničních věcí Rakouska; Jan Kavan, místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR; Heinz Fassmann, Vídeňská
univerzita; Martin Sajdik, Spolkové ministerstvo zahraničních věcí Rakouska; Michael Landesmann, Institute for International Economics (Vídeň); Jana Vavrečková, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí;
Miloš Tichý, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR; Vilém Prečan, Akademie věd ČR; Hans Winkler,
ředitel Kanceláře mezinárodního práva, Spolkové ministerstvo zahraničních věcí Rakouska; Stefan
Karner, Institute „Boltzman“; Miroslav Kunštát, Institut mezinárodních studií FSV UK; Jan Kuklík,
Právnická fakulta UK; Rudolf Bretschneider, ředitel Institute Fessl und GfK; Klaus Bergsmann, Erste
Bank; Karel Zeman, ČSOB; Emílie Kalínská, VŠE Praha; Karel Peterlík, velvyslanec Rakouska v České republice; Georg Schadt, Spolkové kancléřství; Ladislav Fňouka, vedoucí oddělení vnějších a zahraničních vztahů, Krajský úřad – Jihočeský kraj; Václav Houžvička, Ústav mezinárodních vztahů, Jiří Šedivý, ředitel Ústavu mezinárodních vztahů; Christian Prosl, Spolkové ministerstvo zahraničních věcí
Rakouska; Peter Widermann, Spolkové ministerstvo vnitra Rakouska; Vratislav Janda, Ministerstvo zahraničních věcí ČR; Adéla Janovská, Ministerstvo vnitra ČR; Walter Siegl, politický ředitel, Spolkové
ministerstvo vnitra Rakouska; Erhard Busek, pověřenec Rakouské spolkové vlády pro otázky rozšíření
EU; Pavel Telička, státní tajemník pro evropské záležitosti, Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Vídeň.

26. 4. – Ekonomická dimenze zahraniční politiky ČR
Seminář řídil Jan Hřích, Ústav mezinárodních vztahů. Referenti: Michal Mejstřík, Institut ekonomických studií FSV UK; Marek Skolil, ředitel Odboru vnějších ekonomických vztahů a mezinárodních
organizací, Ministerstvo zahraničních věcí ČR. ÚMV.

30. 8. – Setkání diplomatů s dobrovolníky
Seminář pořádaný ve spolupráci s NKMD (Národní kontaktní místo dobrovolníků) a MZV ČR. Referenti: Jiří Šedivý, ředitel Ústavu mezinárodních vztahů; Pavol Šepelák, ředitel Odboru mezinárodních
organizací, Ministerstvo zahraničních věcí ČR; Kamila Jaroměřská, Ministerstvo zahraničních věcí ČR;
Vladislava Šplíchalová, Národní kontaktní místo pro spolupráci dobrovolníků OSN. MZV ČR.

6.–9. 9. – Rethinking Europe
Česko-britská konference pořádaná ve spolupráci s The Foreign Policy Centre a British Council.
Referenti: baronka Helena Kennedy, British Council; Vladimír Špidla, ministr práce a sociálních vě30

cí ČR; David Broucher, velvyslanec Velké Británie v ČR; Pavel Seifter, velvyslanec ČR ve Velké Británii; Jiří Šedivý, ředitel Ústavu mezinárodních vztahů; Mark Leonard, ředitel The Foreign Policy Centre; Zeinab Badawi, BBC; Jiří Schneider, ředitel Odboru analýz a plánování, Ministerstvo zahraničních
věcí ČR; Peter Preston, The Guardian; Petr Dudek, BBC. Pražský hrad.

1. 11. – Finalita EU
Mezinárodní konference pořádaná ve spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung a MZV ČR. Referenti:
Kristina Larischová, Nadace Friedricha Eberta; Marie Chatardová, ředitelka Odboru komunikační
strategie, Ministerstvo zahraničních věcí ČR; Vladimír Handl, Ústav mezinárodních vztahů; Mathias
Jopp, ředitel Institut für Europäische Politik (Berlín); Miloslav Had, poradce ministra zahraničních
věcí Jana Kavana, Ministerstvo zahraničních věcí ČR; William E. Paterson, ředitel Institute for German Studies, University of Birmingham; Agnes von der Mühll, Centre et de Recherches Internationales (Paříž). ÚMV.

8.–9. 11. – Česko-rakouská konference II
Mezinárodní konference pořádaná ve spolupráci s Institut für den Donauraum und Mitteleuropa
(Vídeň) a MZV ČR. Referenti: Jiří Šedivý, ředitel Ústav mezinárodních vztahů; Jan Kavan, místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR; Benita Ferrero-Waldnerová, spolková ministryně zahraničních věcí Rakouské republiky; Jiří Gruša, velvyslanec České republiky v Rakousku; Emil Brix,
místopředseda Institut für den Donauraum und Mitteleuropa; Eva Hahnová, historička; Miroslav
Kunštát, Institut mezinárodních studií FSV UK; Arnold Suppan, Vídeňská univerzita; Eva Broklová,
ředitelka Masarykova ústavu AV ČR; Dieter Kolonovits, Vídeňská univerzita; Jan Kuklík, Právnická fakulta UK; Rudolf Brettschneider, ředitel Fesselova ústavu; Barbara Coudenhove-Kalergi, novinářka; Jaroslav Šonka, Europäsches Institut; Walter Heginger, Spolkové ministerstvo pro vzdělávání,
vědu a kulturu; Blažena Gravcová, Filozofická fakulta Ostravské univerzity. Konferenční centrum
Štiřín.

27.–28. 11. – Česko-německá spolupráce v oblasti evropské integrace
Seminář pořádaný ve spolupráci s Forschungstitut der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP). Referenti: Jiří Šedivý, ředitel Ústavu mezinárodních vztahů; Markus Mildenberger,
Oddělení střední a východní Evropy, DGAP; Josef Kreuter, poradce státního tajemníka pro evropské
záležitosti, Ministerstvo zahraničních věcí ČR; Ulrike Guérot, vedoucí Oddělení střední a východní
Evropy, DGAP; Kristina Larischová, členka Koordinační rady Česko-německého diskusního fóra;
Martin Brusis, Centrum pro aplikovaný politický výzkum (Mnichov), Vladimír Handl, Ústav mezinárodních vztahů; Miroslav Kunštát, Institut mezinárodních studií FSV UK; Vladimír Bilčík, Slovenská
asociace pro zahraniční politiku; András Inotai, Ústav světového hospodářství (Budapešť); Josef Pöschl,
Vídeňský ústav pro mezinárodní hospodářská srovnání; Otto Pick, spolupředseda Koordinační rady
Česko-německého diskusního fóra. ÚMV.

7.–8. 12. – Mezinárodní trestní soud
Mezinárodní konference pořádaná ve spolupráci s NPWJ (No Peace Without Justice) a MZV ČR.
Referenti: Pavel Vošalík, náměstek pro mnohostranné vztahy, Ministerstvo zahraničních věcí ČR; Sergio Stanzani, prezident NPWJ (Itálie); Emma Bonino, Evropský parlament (Itálie); Bernard Pierre,
velvyslanec Belgie v České republice; Robert Badinter, senátor, bývalý ministr spravedlnosti Francie;
Jaroslav Horák, ředitel Mezinárodně právního odboru, Ministerstvo zahraničních věcí ČR; Gianfranco Dell’Alba, Evropský parlament, NPWJ (Itálie); Mauro Politi, Univerzita Trento; Phillipe Kirsch,
předseda Preparatory Commission for the ICC (Kanada); Georg Wietschel, Spolkové ministerstvo zahraničních věcí; Juan Antonio Yanez-Barnuevo, vedoucí Španělské delegace v Preparatory Commission for the ICC; Zsolt Hetsey, poradce ve Stálé misi Maďarska v OSN; Hendrikus G. J. Verweij, Ministerstvo zahraničních věcí Nizozemska; Vojtěch Cepl, soudce Ústavního soudu ČR; Maria Carmen
Colitti, NPWJ (Itálie); Michael Plachta, Gdaňská univerzita; Daniel Frank, zástupce ředitele Odboru
pro mezinárodní trestní právo, Federální úřad spravedlnosti (Švýcarsko); Gilbert Bitti, Ministerstvo
spravedlnosti Francie; Claus Kress, Univerzita Kolín nad Rýnem; Niccolo Figa Talamnca, NPWJ (Itálie). MZV ČR.
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2. PŘEDNÁŠKY A BESEDY
25. 1. – The Czech Development Co-operation in View of Experience
of the Netherlands
Přednáška. Roelof C. Harkema, expert na problematiku rozvojové spolupráce s praktickými zkušenostmi v řadě rozvojových zemích (Nizozemsko). MZV ČR.

29. 1. – Velká Británie a Německo. Vzájemná percepce v politice, médiích a v expertních kruzích
Kulatý stůl. Úvodní slovo Vladimír Handl, Ústav mezinárodních vztahů. ÚMV.

5. 2. – Nuclear Weapons in Kaliningrad?
Přednáška. Andrei Zagorski, East West Institute Prague Centre. ÚMV.

7. 2. – The Future of the European Security and Defence Policy: a British View
Přednáška. Charles Grant, ředitel Centre for European Reform, Velká Británie. ÚMV.

14. 2. – Mezinárodní postavení a bezpečnost ČR
Prezentace výsledků výzkumného projektu. Řídil Ivan Gabal, Analysis and Consulting. ÚMV.

1. 3. – Europe in the 21st Century: Lithuania’s View
Přednáška. Antanas Valionis, ministr zahraničních věcí Litvy. MZV ČR.

27. 3. – The Czech Republic and EU: What We Can Learn from the Experience of
Greece, Spain and Portugal
Přednáška. Stanko Rudčenko, Société Générale. ÚMV.

2. 4. – French Security Policy
Přednáška. Gerárd Araud, ředitel Odboru strategického plánování, bezpečnosti a odzbrojení, Ministerstvo zahraničních věcí Francie. ÚMV.

9. 4. – Otázka ruské modernizace: tíha minulosti
Přednáška. Heléne Carrére d’Encausse, stálá sekretářka francouzské Akademie věd. FF UK.

10. 4. – European Defense: the Next Steps
Přednáška. François Heisbourg, předseda Geneva Centre for Security Policy. ÚMV.

24. 4. – Norwegian Security Policy
Přednáška. Espen Barth Eide, státní sekretář, Ministerstvo zahraničních věcí Norska. ÚMV.

27. 4. – Challenges for an Enlarged European Union
Kulatý stůl. Frans van Daele (Belgie) a Pierre Vimont (FR), zástupci COREPER. ÚMV.

15. 5. – Nové trendy rozvojové spolupráce a praktické zkušenosti Irska v této oblasti
Přednáška. J. Grindle, zahraniční expert v oblasti rozvojové pomoci, Irsko. ÚMV.

31. 5. – The Security Dimension of European Integration
Přednáška. Javier Solana, Vysoký představitel EU pro Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku.
MZV ČR.

11. 6. – European Union, Baltic States and Russian Federation
Přednáška. Helmut Hubel, University of Jena (SRN). ÚMV.

25. 6. – Budoucnost Evropy po Nice
Diskuse s Pierrem Moscovici, francouzským ministrem pro evropské záležitosti. FF UK.

28. 6. – Aktivity Rozvojového centra OECD a možnosti spolupráce s ČR
Přednáška. Ulrich Hiemenz, ředitel Rozvojového centra OECD v Paříži. ÚMV.
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24. 9. – An American Perspective on the Future of U.S.-Czech Relations
Přednáška. Craig Roberts Stapleton, velvyslanec USA v ČR. MZV ČR.

1. 10. – EU v 21. století
Přednáška. Reinhard Schweppe, vrchní ředitel Evropské sekce Ministerstva zahraničních věcí SRN.
ÚMV.

25. 10. – Belgian Chairmanship in EU
Přednáška. Pierre Chevalier, předseda zahraničního výboru Dolní komory belgického parlamentu.
ÚMV.

5. 11. – Dva roky vlády prezidenta Putina
Kulatý stůl pořádaný ve spolupráci s The East Prague Institute. Řídil Vladimír Votápek, Ústav mezinárodních vztahů, ÚMV.

28. 11. – The Status and Prospective of Negotiation of the NATO–EU Security Agreement
Přednáška. Bridget Austin, zástupce bezpečnostního ředitele, Bezpečnostní úřad NATO. MZV ČR.

29. 11. – Dilema rozšiřování NATO
Prezentace knihy „Dilema rozšiřování NATO“ (Jiří Šedivý). Řídil autor, ředitel Ústavu mezinárodních
vztahů, hostem prezentace byl Alexandr Vondra, vládní zmocněnec pro přípravu summitu NATO, Ministerstvo zahraničních věcí ČR. ÚMV.

11. 12. – Thinking Enlarged
Prezentace knihy „Thinking Enlarged“ (vydaná The Villa Faber Group on the Future of the EU). Organizoval Petr Pavlík, Ústav mezinárodních vztahů, hostem prezentace byl Martin Brusis, Centrum pro
aplikovaný politický výzkum (Mnichov). Moderoval Petr Drulák, zástupce ředitele ÚMV. ÚMV.

19. 12. – Čína po roce 1989
Kulatý stůl. Organizoval Rudolf Fürst, Ústav mezinárodních vztahů. ÚMV.
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IV. DIPLOMATICKÁ AKADEMIE

A. ZÁKLADNÍ MODULY VZDĚLÁVÁNÍ
Diplomatická akademie (dále DA) organizovala v roce 2001 čtyři základní moduly vzdělávání:
1. Základní diplomatickou přípravu (DA1)
2. Vyšší diplomatickou přípravu (DA2)
3. Vzdělávání v problematice EU podle usnesení vlády č. 841/1999
5. Školení v oboru výpočetní techniky

1. ZÁKLADNÍ DIPLOMATICKÁ PŘÍPRAVA (DA1)
V roce 2001 probíhala základní diplomatická příprava 4. a 5. ročníku mladých diplomatů.
DA1/2001
Čtvrtý ročník (DA1/2001) od února 2001 absolvoval stáže na odborech ministerstva zahraničních
věcí a zastupitelských úřadech ČR v zahraničí. Šestnáct studentů úspěšně ukončilo stáže, dosáhlo
Atestu I a k 1. 2. 2002 nastoupilo k výkonu diplomatické profese na odbory MZV.
DA1/2002
V únoru a dubnu 2001 proběhlo výběrové řízení do DA1/2002. Konkurzu se zúčastnilo 220 zájemců. V konkurzu uspělo a do pátého ročníku DA1 bylo zařazeno 18 uchazečů. Úvodní teoretická
část přípravy byla zahájena 3. 9. 2001. Během přípravy na vlastní žádost odešel jeden student. Počítá
se s tím, že tento ročník bude v říjnu a listopadu 2002 k dispozici pro přípravu a organizaci pražského summitu NATO.

2. VYŠŠÍ DIPLOMATICKÁ PŘÍPRAVA
Třetí ročník DA2 byl zahájen v lednu 2001. Do DA2/2001 bylo vedle frekventantů, kteří nestačili
ukončit DA2 v roce 2000, zařazeno dalších 27 diplomatických pracovníků MZV, na základě přihlášek
podaných v průběhu roku 2001. Vedle čtyř povinných kurzů předepsaných přílohou 1/II Kariérního
řádu určil průzkum většinového zájmu přihlášených volbu dalších čtyř fakultativních seminářů – mezinárodního práva, bezpečnostní politiky, světové ekonomiky a obchodu a diplomatického protokolu
a etikety. DA reagovala na trvající požadavek posílení ekonomicko-obchodního rozměru diplomacie
komplexním modulem proexportní diplomacie, který zahrnul vedle semináře Světový obchod a ekonomika také seminář Řízení komerčních rizik pořádaný ve spolupráci s Institutem mezinárodního obchodu, dopravy a spedice. Modul již tradičně obsahoval seznámení s činností CzechTrade, CzechInvest, České exportní banky a EGAP.
V roce 2001 ukončilo vyšší diplomatickou přípravu 43 frekventantů. Seznam absolventů DA2/2001
je obsažen v příloze. Během tří ročníků již úspěšně absolvovalo DA2 115 diplomatických pracovníků.

3. VZDĚLÁVÁNÍ V PROBLEMATICE EVROPSKÉ UNIE
Tento typ vzdělávání byl realizován Diplomatickou akademií na základě usnesení vlády č. 841/1999
a na základě rozhodnutí ministra č. 6/2000 ze dne 28. 4. 2000. Podle předepsané metodiky bylo vzdělávání uskutečněno ve dvou modulech.
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a) Modul pro vedoucí pracovníky
Modul 34hodinový je určen vedoucím pracovníkům MZV. Vzhledem k tomu, že DA ve shodě
s usnesením vlády proškolila pracovníky této kategorie v předepsaném termínu do 31. 8. 2000, nabídla
v roce 2001 vzdělávání v tomto modulu novým vedoucím pracovníkům a frekventantům DA2 v rámci jejich přípravy na výkon vedoucích funkcí.
Vzdělávání probíhalo v jarním a podzimním kurzu. Kurzy byly organizovány ve spolupráci s Mezinárodním střediskem evropského vzdělávání v Nice pod metodickým vedením generálního ředitele
střediska prof. Ferdinanda Kinského. Vzhledem k získání grantu OKS MZV pro přípravu vedoucích
pracovníků státní správy se modulů účastnili také pracovníci dalších rezortů. Školení v mezirezortním
modulu umožnilo širší výměnu náhledů na EU a její politiku a přispělo k přípravě vedoucích pracovníků na blížící se vstup ČR do EU. V obou kurzech bylo proškoleno 167 vedoucích pracovníků státní
správy, z toho 31 pracovníků MZV.
Diplomatická akademie dále v srpnu 2001 uspořádala s přispěním grantu OKS MZV intenzivní
mezirezortní modul EU pro vedoucí pracovníky formou letní školy evropských studií. Intenzivní kurz
se konal v Horažďovicích a využíval ubytovacích a stravovacích kapacit místního odborného zemědělského učiliště. Kurz byl určen zejména těm vedoucím pracovníkům rezortů, kteří chtěli zlepšit své
odborné vyjadřovací schopnosti v anglickém jazyce (jednacím jazykem byla angličtina). Certifikáty
evropského vzdělávání získalo 35 vedoucích pracovníků zúčastněných rezortů.

b) Modul pro ostatní pracovníky MZV
Ostatní pracovníci MZV jsou podle usnesení vlády povinni absolvovat vzdělávání v problematice
EU ve 12hodinovém modulu. Školení této kategorie pracovníků má být uskutečněno do konce roku
2002. DA v roce 2001 zajistila čtyři kurzy, kterých se zúčastnilo celkem 92 pracovníků MZV. DA upozornila všechny pracovníky MZV na možnost distančního studia problematiky EU, kterým si mohou
doplnit požadovanou odbornou kvalifikaci v této oblasti.

4. ŠKOLENÍ V OBORU VÝPOČETNÍ TECHNIKY
V září 2001 byla uzavřena smlouva se společností TRIAS CONSULTING na pořádání školení
v oblasti výpočetní techniky na další dva roky. Kurzy probíhaly ve standardní třídenní a jednodenní
podobě.
Na sklonku roku došlo ke změně snižující časovou náročnost kurzů. Výsledkem je podrobnější rozdělení do menších celků, kdy žádný kurz nepřesahuje 10 výukových hodin. Současně se tím omezuje
i objem témat, která jednotlivý kurz jako celek obsahuje.

B. DALŠÍ AKTIVITY DA
a) Pomoc při organizaci významných akcí
Frekventanti DA1 tento rok opět pomáhali při organizaci a zajištění významných akcí. Ve dnech
14.–17. října se podíleli na organizačním zajištění konference FORUM 2000 na Pražském hradě. Pomoc DA ocenil děkovným dopisem prezident Václav Havel. V rámci akcí MZV a ÚMV se studenti podíleli na organizaci Česko-rakouské konference na zámku Štiřín, konference o Mezinárodním trestním
soudu a konferencí o finalitě EU a Paktu stability. Studenti dále spolupracovali s AP MZV při zajištění programu pro International Youth Leadership Conference.

b) Den otevřených dveří
Diplomatická akademie uspořádala dne 20. 12. 2001 u příležitosti vyhlášení výběrového řízení
MZV do dalšího ročníku DA „Den otevřených dveří“. Účastníci, kteří se diskusního podvečera zúčastnili, se zajímali zejména o podmínky výběrového řízení, požadavky kladené na kariérní diplomaty a průběh základní diplomatické přípravy.
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c) Vedení databáze vyznamenaných
DA vede z pověření náměstkyně pro otázky řízení databázi osob vyznamenaných státními a rezortními vyznamenáními a cenami v systému Lotus-Notes. 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 další rezortní ocenění MZV – titul čestného velvyslance. Tituly čestného velvyslance byly v roce 2001 předány in memoriam dalším sedmi
bývalým pracovníkům MZV na slavnostním shromáždění. Kandidáti rezortního ocenění byli určeni na
základě vědeckého projektu „Osudy pracovníků československé zahraniční služby po roce 1938“. Práce na tomto projektu zadala na rok 2000 a 2001 Vědecká rada MZV kolektivu historiků vedenému
PhDr. Zdeňkem Vališem. DA je gestorem projektu.

e) Spolupráce při udělování záštit ministra zahraničních věcí a MZV
DA byla pověřena v tomto roce novou agendou. Ve spolupráci s kabinetem ministra připravovala
záštity ministra či MZV nad různými akcemi. V tomto roce bylo uděleno 9 záštit ministra a 2 záštity
MZV.

f) Organizace plesu MZV
Studenti 4. ročníku DA1 zorganizovali úspěšný ples MZV, který se konal ve Velkém sále MZV
2. 3. 2001.

C. ZAHRANIČNÍ AKTIVITY DA
a) Spolupráce s DA Vídeň
Diplomatická akademie zorganizovala 20. 4. 2001 sérii přednášek o prioritách zahraniční politiky
České republiky pro doktorandský kurz Vídeňské diplomatické akademie. Spolu s kurzem přijel jako
host ředitel DA Vídeň, velvyslanec Ernst Sucharipa, který pronesl na půdě MZV přednášku Rakousko
a rozšíření EU. Kurz DA1 navštívil recipročně 3.–4. 12. 2001 DA Vídeň. Program ve Vídni zahrnoval
kromě přednášek rakouských diplomatů a akademiků na DA Vídeň i návštěvu našeho velvyslanectví,
Českého centra a vídeňského sídla OSN.

b) Návštěva sídla NATO v Bruselu
V rámci přípravy na své úkoly při organizaci pražského summitu NATO navštívili frekventanti
DA1 ve dnech 18.–20. 11. 2001 sídlo NATO v Bruselu a velení NATO v Monsu. V rámci pobytu
v Bruselu navštívili také Stálou delegaci Brusel, zastupitelský úřad Brusel a Stálou misi Brusel.

c) Účast na otevření klubu juniorních diplomatů Slovenské republiky
Posluchači DA1 se v Bratislavě zúčastnili oslav 17. listopadu na slovenském MZV a otevření klubu juniorních diplomatů. DA učinila první kroky k založení klubu juniorních diplomatů při MZV ČR.
Existence klubu poslouží standardizaci vztahů se zahraničními partnery.

d) Spolupráce s dalšími zahraničními institucemi a zahraničními lektory
DA při zajištění vzdělávání v problematice EU spolupracovala s Mezinárodním institutem pro evropské vzdělávání v Nice vedeným prof. Ferdinandem Kinským. V roce 2001 vyslala DA své studenty k doplnění vzdělání na stáže a kurzy pořádané DA Vídeň, DA Madrid, DA Peru a Clingendaelským
institutem v Haagu. Semináře prezentačních dovedností v rámci DA1 a DA2 až do září 2001 vedl bývalý ředitel Programu zahraniční služby na Oxfordské univerzitě, autor Diplomatic Handbook, pan
Ralph Feltham. U příležitosti ukončení dlouhodobého pobytu pana Felthama uspořádal náměstek pro
dvoustranné vztahy Hynek Kmoníček na jeho počest společenské setkání a poděkoval mu za jeho tříleté služby při vzdělávání českých diplomatů.
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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 problematiku evropské integrace a bezpečnostní politiky. V rámci Komunikační strategie Ministerstva zahraničních věcí ČR před vstupem České republiky do Evropské unie se pokračovalo v práci na cca 10 titulech. Ediční oddělení ÚMV na nich
participovalo 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). Mimo dalšího vydání Ročenky – Zprávy o zahraniční
politice České republiky (v české a anglické verzi) se rozvinula spolupráce edičního odd. ÚMV i s dalšími odbory MZV ČR.
Dále pokračovalo zapojení edičního oddělení ÚMV do „informační kampaně“ MZV o NATO a kooperační spolupráce s nakladatelstvím Karolinum.
Rostoucí komerční zaměření českého knižního trhu a pomalý hospodářský růst se projevily 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).
Celkový počet vydaných knih: 24 titulů (122 100 výtisků)
Celkový počet vydaných časopisů: 18 + 12 příloh (173 500 výtisků)
Celkový počet účelových tisků ÚMV: 8 (880 výtisků)

1. ČASOPISY
Časopisy Mezinárodní politika a Mezinárodní vztahy si i v roce 2001 udržely původní 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. Novými rubrikami jsou Tipy Mezinárodní politiky, informace o zajímavých internetových adresách, které zpracovávají vědečtí pracovníci ÚMV podle svého
zaměření, a Výběr z novinek knihovny ÚMV, které připravují pracovníci z informačního oddělení ÚMV.
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V roce 2001 se zlepšilo zajišťování inzerentů na s. 2–4 obálky (Všeobecná zdravotní pojišťovna
ČR) a začal být využíván systém inzertní reciprocity, většinou s neziskovými organizacemi (UNICEF,
UN Bulletin, United Nations House, Amnesty International). Kromě toho byly tyto stránky využívány pro vyhlašování konkursů, grantů, k prezentaci starších i nových či připravovaných knih edičního
oddělení ÚMV. Od druhé poloviny roku 2001 na stránkách též probíhala akce s cílem získat nové předplatitele MP.
Mezinárodní politika začala být vnímána i mimo odbornou veřejnost: několikrát byla recenzována
např. v Literárních novinách. Patří mezi nejpůjčovanější časopisy ve studovně Národní knihovny.
Šéfredaktorem Mezinárodní politiky je Zdeněk Zbořil.
Cena jednoho čísla je 23,50 Kč.

Hlavní témata jednotlivých čísel MP:
1/2001 – EU a Evropa
• Česká zahraniční politika na prahu 21. století (Jan Kavan)
• Nebojme se vícerychlostní Evropy (Kateřina Šafaříková)
• Chudý chudému pomůže aneb sjednocení Evropy pod palbou plynové roury (František
Sojka)
2/2001 – Politika a ekologie
• Nevládní organizace a životní prostředí (Jana Dlouhá, Jiří Dlouhý)
• Mezinárodní spolupráce v trvale udržitelném světě (Ivan Rynda)
• Evropská unie je environmentálně uvažujícím společenstvím (Tomáš Veselý)
• Ekofašismus jako protohistorie radikálních ekologických hnutí (Teddy Sunardi)
3/2001 – Jižní Amerika. Integrace a desintegrace
• Evropská unie a Latinská Amerika (Vladimír Nálevka)
• Katolická radikální levice v Latinské Americe šedesátých let (Vít Urban)
• Drogy, Latinská Amerika a my (Aleš Borovička)
• Kuba mezi rájem a peklem (Jiří Kunc)
• Jaké bude Peru po Fujimorim? (Martin Ehl)
4/2001 – Náboženství a politika
• Mezinárodní činnost Svatého stolce (Giovanni Coppa)
• Mezinárodní vztahy a náboženství (Jiří Schneider)
• „Asijské hodnoty“ (Jana Treybalová)
• Islám a mezinárodní vztahy (Eduard Gombár)
• Rusko a náboženství (Vladimír Votápek)
5/2001 – Střední Asie a Zakavkazsko
• Geopolitika Střední Asie (Slavomír Horák)
• Evropa a islám: střet civilizací? (Luboš Kropáček)
• Noví hráči v Kaspickém regionu (Alexandr Langer)
• Dialog civilizací: íránská odpověď na současný proces globalizace (Jaroslav Bureš)
6/2001 – Mezinárodní právo
• Vývoj a místo diplomatického práva v systému mezinárodního práva (Alois Drhlík)
• K mezinárodnímu trestnímu soudnictví na začátku 21. století (Pavel Šturma)
• Vliv evropského práva na aplikaci práva ČR po vstupu do EU (Natália Vlasáková)
• Mají palestinští uprchlíci právo na návrat do Izraele? (Ruth Lapidothová)
7/2001 – Konflikty & konfrontace 2000
• Čečensko: bolavé místo Ruska (Miloš Balabán)
• Černá Hora a Srbsko (Jiří Dienstbier)
• Blízký východ jako bojiště o veřejné mínění (Břetislav Tureček)
• Konflikt v Kolumbii potřebuje komplexní řešení (František Šulc)
8/2001 – Afrika
• Environmentální výzvy pro Afriku (Jiří Hlaváček)
• Africká sociální skutečnost a dějiny (Luboš Kropáček)
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9/2001

10/2001

11/2001

12/2001

• Postavení Afriky v globalizujícím se světě (Jan Vraný)
• Etiopsko-eritrejská válka 1998–2000 (Alemayehu Kumsa)
– Zahraniční politika USA
• Spojené státy, Čína a Korejský poloostrov: kontinuita, či změna? (Jakub Lepš)
• Spojené státy a Evropská unie za Bushovy administrativy (Jitka Štefková)
• Bude protiraketová obrana tentokrát fungovat? (František Šulc)
• Spory v obchodních stycích mezi USA a EU přetrvávají (Miroslav Prchal)
– Střední Východ blízký i vzdálený
• Politický islám na prahu nového tisíciletí (Luboš Kropáček)
• Za oponou intifády (Břetislav Tureček)
• Globalizace na Blízkém východě (Tomáš Strnad)
• Sýrie v procesu transformace (Eduard Gombár)
– Česko-německé vztahy
• Faktor minulosti v současných česko-německých vztazích (Miroslav Kunštát)
• Evropská environmentální politika Německa (Vladimír Handl, Petr Jehlička)
• Malé národy velkého Německa (Kateřina Jurigová)
• Milník v sociální jistotě pro Čechy a Němce (Magdalena Schleeger)
– Nebezpečná bezpečnostní politika
• Antropologie: strukturálně-funkcionální analýza teroristické organizace (František Bureš)
• Globální terorismus (Jan Eichler)
• Útok na Afghánistán (Milan Hauner)
• Budování ozbrojených sil pro asymetrická ohrožení (František Šulc)

Přílohy Mezinárodní politiky
Směr Evropská unie
1/2000 (Schengenská dohoda)
• Schengenský systém po Amsterodamu (Bohumil Pikna)
• Přeshraniční policejní spolupráce a schengenské požadavky (Daniel Havránek)
2/2000 (EU a vzdělávání)
• České školství ve světle budoucího členství ČR v EU (Pavel Cink)
• Vzdělávací program EU Socrates (Josef Vochozka, Dana Petrová)
• Mezinárodní projekty na obchodní akademii v Opavě (Petr Kyjovský, Ondřej Soška, Roman
Dušek)
3/2000 (Zemědělská politika EU)
• České zemědělství a jeho zapojení do Společné zemědělské politiky EU (Jaroslava Hadová)
• Program SAPARD – finanční nástroj pro české zemědělství, potravinářství a venkov (Milena Vicenová)
• Čeští zemědělci a Evropská unie (Jan Záhorka)
4/2000 (Dopravní politika v EU)
• Česká republika a evropská integrace v dopravě (Rudolf Louda)
• Evropská pomoc v oblasti infrastruktury (Ondřej Karas)
• Český dopravní trh a jeho připravenost na vstup ČR do EU (Martin Špryňar)
5/2000 (Neziskové organizace)
• Nestátní neziskové organizace v ČR a jejich role při vstupu do Evropské unie (Hana Frištenská)
• Neziskové organizace jako průkopníci na cestě do Evropské unie (Marek Šedivý)
• Zájmy českých podniků v prostředí pravidel a politik EU (Marek Hudema, Libor Kudláček)
6/2000 (Ochrana duševního vlastnictví)
• Česká republika chrání průmyslové vlastnictví na evropské úrovni (Světlana Kopecká)
• Duševní vlastnictví a komunitární právo (Hana Masopustová)
• Ochrana duševního vlastnictví v ČR v oblasti informačních technologií (Vladimír Smejkal)
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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, Jednotný
trh, Jednotná měna a finance, Společná zemědělská politika, Ochrana sociálních práv, životního prostředí a spotřebitelů, Právo a orgány EU)
• Velcí Evropané (osobnosti, které se zasloužily o evropské sjednocení), Co je (instituce, mechanismy
fungování EU)
• Viděno z Prahy („zápisník“ hlavního vyjednavače Pavla Teličky)
• Viděno z Bruselu (komentáře M. Fridricha, M. Mocka atd.)
• Profil členské země, Profil kandidátské země
• Mýty a realita Evropské unie (převzato ze stejnojmenné publikace Karla Bartáka a Daniely von Bethlenfalvy)
3. a 4. strana obálky byla využita pro aktuální události, připravované akce, další zdroje informací
o EU atd.

Dokumenty Evropské unie
MP 1/2001 Zasedání Evropské rady, konané ve dnech 7., 8. a 9. prosince 2000 v Nice (Závěry předsednictví, Evropská sociální agenda)
MP 3/2001 Charta základních práv Evropské unie
MP 5/2001 Zasedání Evropské rady, konané ve dnech 23. a 24. května 2001 ve Stockholmu (Závěry
předsednictví, Usnesení Evropské rady o účinnější regulaci trhu cenných papírů v EU,
Prohlášení Evropské rady o klimatických změnách, Prohlášení o Bývalé jugoslávské republice Makedonii)
MP 7/2001 Zasedání Evropské rady, konané ve dnech 15. a 16. června 2001 v Göteborgu; Belgické
předsednictví Evropské unie 1. července–31. prosince 2001
MP 9/2001 Úvahy o budoucnosti Evropské unie
MP 11/2001 Závěry a akční plán mimořádného zasedání Evropské rady konaného 21. září 2001
v Bruselu; Zasedání Evropské rady konané ve dnech 19.–21. října 2001 v Gentu

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 teoretická problematika mezinárodních vztahů jako vědního oboru. Nedílnou součástí časopisu jsou velké recenze důležitých publikací a průběžné anotování knih zabývající se oblastí mezinárodních vztahů.
V roce 2001 začal časopis využívat inzertní reciprocity (Soudobé dějiny, Proglas) a prezentoval
i nové knihy edičního oddělení ÚMV.
Šéfredaktorem Mezinárodních vztahů je Petr Drulák.
Cena jednoho čísla je 65 Kč, náklad je cca 800 kusů.

Výběr stěžejních článků:
1/2001 • Další rozšíření NATO: hledání nejlepšího ze špatných řešení? (Jiří Šedivý)
• Možnosti a limity OBSE při prevenci vnitropolitických konfliktů (Erik Siegl)
• Černá Hora: na cestě k nezávislosti? (Filip Tesař)
• Bezpečnostní, politické a kulturní aspekty evro-středomořského partnerství (Jaroslav Bureš)
• Čínská vojenská hrozba (Rudolf Fürst)
• Amnesty International – podoba, vývoj a postavení organizace v mezinárodních vztazích
(Lucie Černá)
• Budoucnost Evropy 2010 (Antonín Rašek)
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2/2001 • Jaderné odzbrojení – aktuální problém 21. století (Ladislav Středa, Miroslav Štangl)
• Současná institucionální podoba OBSE (Ingrid Zwettlerová)
• Stav a tendence vývoje světové ekonomiky (Jaroslav Foltýn)
• Voľby v Čínskej ľudovej republike (Gabriela Gregušová)
• Moderní geopolitické teorie v USA (Martin Kupka)
• Na prahu dospělosti? Reforma německých ozbrojených sil (Kerry Longhurstová)
3/2001 • Kandidátské země a institucionální reforma Evropské unie (Michael J. Baun, Dan Marek)
• Integrace Evropy z hlediska kultury (Zuzana Lehmannová)
• Teorie státní suverenity a praxe intervence (Lucie Königová)
• Íránská politika na jižním Kavkaze (Emil Souleimanov)
• Příspěvek do diskuze o pojmech hrozba a riziko (Jan Eichler)
4/2001 • Společná obchodní politika Evropské unie jako příklad supranacionálního přístupu k integraci (Jan Hřích)
• Spolupráce Francie a sjednoceného Německa – „motor“ evropské integrace? (Dita Kudelová)
• Realistická alternativa? Spor o Kurily (Jan Štěpán)
• Úsilí o kontrolu zákazu biologických zbraní pokračuje (Ladislav Středa, Jiří Bajgar)
• Štátna suverenita dnes a v minulosti (Daniel Šmihula)
• Odpověď na polemiku (Lucie Königová)
• Kniha o „racionalitě“ iracionální africké politiky (Mesfin Gedlu)

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 původní články psané speciálně pro něj. V roce 2001 vyšla čísla – 16 Summer 2001, 17 Winter 2001/2002.
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 prvního z čísel byl Christopher Lord, druhého Petr Jehlička, cena za ročník je 20 USD,
za jedno číslo 12 USD, náklad 600 kusů.

Hlavní články v čísle:
Perspectives 16
• Ideational Structure in Flux: Uncertain Future for the IMF? (Ondřej Císař)
• U.S.-EU Relations after the Introduction of the Euro and the Reivention of European Security and
Defence (Pál Dunay)
• Kashmir: Emerging Nuclear Threat in South Asia (A. Z. Hilali)
• Ethno-Religious And Environmental Conflicts: Challenges To Human Security And Development
In Nigeria (Lere Amusan)
Perspectives 17
• Western Europe and the Balkans: A Geo-Cultural Approach of International Relations? (George
Voskopoulos)
• Towards a Theoretical Approach to the Study of Cross-Border Cooperation (Jonathan Grix)
• Albanians in the republic of Macedonia (1991–2001). Could the attempt to create multiethnic society succeed? (Přemysl Rosůlek)
• Czechoslovak/Czech foreign and security policy 1989–1999 (Josefine Wallat)
• The United Nations International Criminal Tribunal for Rwanda. Its Establishment, Work and Impact on International Criminal Justice (Roman Boed)
• U-Turns in the Russia-NATO Relations (Dmitrij Polikanov)
41

2. PUBLIKACE
V roce 2001 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 a v rámci „informační kampaně“
o NATO.
Našimi hlavními partnery bylo Ministerstvo zahraničních věcí ČR, nakladatelství Karolinum Univerzity Karlovy, Centrum pro zahraniční pomoc (CZP) při MF ČR a sdružení POLIS.
V roce 2001 se ediční oddělení snažilo rozšiřovat možnosti, jak informovat veřejnost o svých publikacích (všechny knihy byly uváděny s bibliografickými údaji v Nových knihách, zde vyšlo i několik
větších recenzí, dále recenze vyšly např. v Lidových novinách, Reflexu atd., informace o edičních aktivitách minulého i současného roku je uvedena v Almanachu Labyrint 2001, nejdůležitější profesní
příručka ČR) atd.

PŘEHLED VYDANÝCH PUBLIKACÍ ÚMV ZA ROK 2001
A. Problematika evropské integrace
a) Komunikační strategie před vstupem ČR do Evropské unie
• Schengenské dohody (brož., 72 s., ISBN 80-85864-64-9, česky)
• Miloslav Had, Bohumil Pikna, Druhý a třetí pilíř Evropské unie (brož., 88 s., ISBN 86506-01-0, česky)
• Karel Jech, Jiří Dlouhý, Průvodce ochránce životního prostředí Evropskou unií (Edice Průvodce EU,
brož., 78 s., ISBN 80-86506-05-3, česky)
• Václav Libánský, Petr Štěpán, Průvodce spotřebitele Evropskou unií (Edice Průvodce EU, brož., 76 s.,
ISBN 80-86506-08-8, česky)
• Ladislav Říha, Dana Hůrková, Průvodce daňovou správou před vstupem České republiky do Evropské unie (Edice Průvodce EU, brož., 132 s., ISBN 80-86506-12-6, česky)
Dotisky:
• První pilíř Evropské unie (M. Had, L. Urban)
• Druhý a třetí pilíř Evropské unie (M. Had, B. Pikna)
• 100 otázek a odpovědí o Evropské unii (M. Maňák)
• Průvodce podnikatele Evropskou unií (V. Šmejkal, R. Kadlčák, L. Urban)
• Průvodce ochránce životního prostředí Evropskou unií (K. Jech, J. Dlouhý)
• Průvodce spotřebitele Evropskou unií (V. Libánský, P. Štěpán)
b) Ostatní
• National and Euroepan Identities in EU Enlargement, Views from Central and Eastern Europe. Editor Petr Drulák. Součást projektu „Networking towards EU Integration“ (Bertelsmannova nadace
a Světová banka, brož., 224 s., ISBN 80-86506-11-8, anglicky)
• Programy pomoci Evropských společenství Phare, ISPA, SAPARD, Ústav mezinárodních vztahů pro
Centrum pro zahraniční pomoc (CZP) při MF ČR (brož., 40 s., ISBN 80-86506-15-0, česky)
Dotisky:
• National and Euroepan Identities in EU Enlargement, Views from Central and Eastern Europe (editor P. Drulák)

B. Problematika evropské bezpečnosti
• Jiří Šedivý, Dilema rozšiřování NATO, grant MZV (brož., 152 s., ISBN 80-86506-17-7, česky)
• Česká republika a Evropská bezpečnostní a obranná politika, editor Radek Khol (brož., 76 s., ISBN
858646-99-1, česky)
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• European Security & NATO Enlargement, editor Jan Jireš, Ústav mezinárodních vztahů společně
s asociací POLIS (Karlova Univerzita), Praha (brož., 87 s., ISBN 80-86506-18-5, anglicky)
Dotisk:
• NATO. Aliance pro 21. století (J. Šebestová)

C. Ostatní tematika
a) Publikace pro Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
• Bezpečnostní strategie České republiky (brož., 16 s., ISBN 80-86506-06-1, česky)
• Security Strategy of the Czech Republic (brož., 16 s., ISBN 80-86506-07-7, anglicky)
• Česká republika a ruční lehké zbraně (brož., 48 s., ISBN 80-85506-09-6, česky)
• The Czech Republic and Small Arms and Light Weapons (brož., 40 s. + 8 s. bar. příl., ISBN 8086506-10-X, anglicky)
• Zpráva o zahraniční politice České republiky za období od ledna 2000 do prosince 2000 (brož., 280 s.,
ISBN 80-86506-13-4, česky)
• Report on the Foreign Policy of the Czech Republic between January 2000 and December 2000
(brož., 259 s., ISBN 80-86506-14-2, anglicky)
b) Ostatní
• Dokumenty československé zahraniční politiky – Československo na pařížské mírové konferenci
1918–1920, Svazek I (listopad 1918–červen 1919). K vyd. připravil Jindřich Dejmek a František Kolář ve spolupráci s Ivanem Nechvátalem, Helenou Nováčkovou a Ivanem Šťovíčkem. Výzkumný projekt ÚMV ve spolupráci s HÚ AV ČR, a SÚA a nakl. Karolinum. Grant MZV (váz., 392 s., ISBN
80-86506-02-9, česky)
• Dokumenty československé zahraniční politiky – Československá zahraniční politika v roce 1938,
Svazek II (1. srpen–5. říjen). K vyd. připravil Jindřich Dejmek ve spolupráci s Janem Němečkem,
Helenou Nováčkovou a Ivanem Šťovíčkem. Výzkumný projekt ÚMV ve spolupráci s HÚ AV ČR,
a SÚA a nakl. Karolinum. Grant MZV (váz., 672 s., ISBN 80-86506-16-9, česky)
• Václav Kural, Konflikt anstatt Gemeinschaft? [Tschechen und Deutsche im Tschechoslowakischen
Staat (1918-1938)]. Vyšlo s podporou Českoněmeckého fondu budoucnosti, MZV ČR, Friedrich
Ebert Stiftung, VZP, Nadace Charty 77 (brož., 364 s. + 16 s. fot. přílohy, ISBN 80-86506-04-5, německy)

D. Publikace, na kterých ÚMV participoval
• Promýšlet Evropu / Rethinking Europe, konference na Pražském hradě 6.–8. září 2001. The Britisch
Council ve spolupráci s ÚMV Praha a The Foreign Policy Centre, Londýn. (brož., 72 s., ISBN 1903558-05-0, česky, anglicky)

E. Účelové tisky ÚMV
a) Zprávy
Zpráva o činnosti ÚMV za rok 2000
b) Studijní sešity:
1/2001 • Leška, V., Pozadí abdikace Pavla Kanise z funkce ministra obrany Slovenské republiky
2/2001 • Hřích, J., Obchodní politika EU a obchodní vztahy ČR s Unií
3/2001 • Foltýn, J.–Hřích, J., Návrh koncepce ekonomické dimenze zahraniční politiky České republiky
4/2001 • Leška, V., Slovensko rok před pravidelnými parlamentními volbami: vnitropolitická situace
v zemi ve druhém roce předvstupních jednání s Evropskou unií
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c) Evropská témata Centra evropských analýz
1/2001 • Finalita Evropské unie po Nice: Pokus o český pohled
• Zesílená spolupráce v EU
• Současnost a perspektivy evropské měnové unie
• Pokrok v evropské obraně – nebo dokonce evropská vojenská revoluce?
• Příspěvek kandidátských zemí do Šestého akčního programu EU pro životní prostředí: tradiční agenda a importované koncepty
• Německo jako diferencovaný aktér integrační politiky
2/2001 • Politické aspekty připravenosti Slovenska na přijetí do EU
• Evropská unie a Balkán
• Hlavní cíle a perspektivy euro-středomořského partnerství s ohledem na budoucí členství
ČR v EU
• Podpora poskytovaná v EU malým a středním podnikům
• Přehled příspěvků do diskuse o uspořádání EU za druhé čtvrtletí 2001
d) Bezpečnostní témata Centra bezpečnostních analýz
1/2001 • Nové paradigma terorismu
• Mezinárodněprávní aspekty boje proti terorismu
• Terorismus a organizovaný zločin: srovnávací analýza
• Globální terorismus jako nepřímá strategie na celosvětové úrovni
• Mezinárodní terorismus a Evropská unie
• Kořeny terorismu v ideologiích, programech a činnosti islamistických hnutí
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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 knihovny a dokumentace bylo uloženo 750 záznamů nově získaných monografií a ročenek (42 % získáno koupí, 36 % výměnou, 18 % darem, 4 % vydána v ÚMV).
Více než 59 % získaných titulů je v angličtině, 11 % v němčině a 12,5 % v dalších cizích jazycích. Pokračovalo doplňování odkazů na recenze knih v časopisech Mezinárodní politika a Mezinárodní vztahy do katalogizačních záznamů. Při rekatalogizaci bylo uloženo 265 záznamů publikací s rokem vydání 1987. V současné době obsahuje databáze knihovny a dokumentace 12 726 záznamů monografií
a ročenek včetně jejich objednávek. Jedenkrát za čtrnáct dní se uskutečňovala výstavka nových knih
a dokumentačních materiálů. Jednou za dva měsíce byly zpracovávány bibliografické soupisy Přírůstky knihovny. Nově bylo z tohoto soupisu pravidelně vybíráno cca 25 tematicky odpovídajících záznamů především publikací vydaných ve střední a východní Evropě pro časopis Mezinárodní politika.
Průběžně bylo zpracováno 80 anotací vybraných novinek knihovny a většina z nich byla uveřejněna
v časopise Mezinárodní vztahy. Pokračovalo vyřazování obsahově zastaralého fondu a proběhla formální revize části lístkového předmětového katalogu. Byly vyřazeny katalogizační lístky publikací vydaných v letech 1987 až 1992 a zároveň došlo ke kontrole záznamů těchto publikací v databázi knihovny. V návaznosti na opakované opravy závad na zásuvkách katalogových skříněk bylo nutné
čtyřikrát přemístit všechny lístky jmenného i předmětového lístkového katalogu. Byla dokončena kontrola řazení knižního fondu ve skladu.

ČASOPISECKÝ FOND
Začátkem roku byla provedena kompletace odborných časopisů (ročník 2000). Během roku bylo
denně evidováno 15 výtisků novin a týdně cca 60 výtisků časopisů. Tituly deníků byly měsíčně kompletovány. V druhé polovině roku byla provedena kompletace starších ročníků slovenských deníků dodatečně zařazených do skladu. Pravidelně byla prováděna kontrola dodacích listů a faktur. V roce 2001
bylo evidování došlých titulů časopisů rozšířeno o přidělování čárového kódu, který umožňuje použít
čtečku čárového kódu při evidenci výpůjček interním uživatelům. Dále bylo zahájeno vlepování
ochranných kovových pásků jako zabezpečení proti ztrátám výtisků odborných časopisů ze studovny.
Pro informaci uživatelů byl zpracováván týdenní seznam nově došlých titulů. Průběžně byl doplňován
aktuální seznam časopisů získávaných výměnou nebo darem, v roce 2001 to bylo 197 titulů. Databáze knihovny a dokumentace obsahuje v současné době 380 záznamů archivovaných titulů novin a časopisů, z toho u 74 titulů časopisů byl zastaven nákup nebo tituly přestaly docházet v rámci výměny
a ve fondu jsou zařazeny pouze starší ročníky. Do studovny bylo půjčeno cca 250 starších ročníků časopisů, které byly před vrácením do skladu zkontrolovány. V uplynulém roce byly nejčastěji požadovány starší ročníky časopisů Foreign Affairs, International Security, Economist, Survival, Keesing’s Record a International Affairs. Byl zpracován seznam získávaných zahraničních titulů pro Celostátní
evidenci zahraničních periodik. Pro rok 2002 byly zajištěny objednávky placených 77 titulů novin
a časopisů.
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DOKUMENTAČNÍ FOND
Pokračovalo shromažďování dokumentačních materiálů k průběžně sledovaným tématům: česká
zahraniční politika, mezinárodní politika, mezinárodní bezpečnost, mezinárodní konflikty, mezinárodní organizace (především EU, NATO a OSN), mezinárodní ekonomika, problematika vybraných
států, globální problematika, terorismus a problematika menšin, migrace, lidská práva a životní prostředí a k tématům grantů zpracovávaných výzkumnými pracovníky ústavu. Bylo zhotoveno více než
20 000 kopií časopiseckých článků a dokumentačních materiálů, které byly doplněny texty získanými
z elektronických zdrojů. V rámci dokumentace byly pravidelně využívány vybrané databáze ČTK.
V rámci evidence a klasifikace časopiseckých článků, dokumentů a drobných tisků bylo zpracováno
970 záznamů do databáze knihovny a dokumentace. Téměř 51 % záznamů bylo v angličtině, 12 %
v němčině a 5 % v dalších cizích jazycích. V současnosti obsahuje báze dat 11 370 záznamů. Byla provedena kontrola a úpravy záznamů z roku 2000 a výběrově i z předcházejících let podle AACR2. Kromě výpůjček dokumentačních materiálů a dokumentačních souborů výzkumným pracovníkům ÚMV
bylo evidováno 800 ks výpůjček externím uživatelům do studovny. Průběžně byly doplňovány tematické chronologie (Chronologie vztahů ČR – Maďarsko, ČR – Německo /výběrová/, ČR – Polsko, ČR –
EU, ČR – NATO, vnitropolitického vývoje Německa a vývoje NATO). Byly vedeny bibliografie publikací ÚMV, bibliografie prací výzkumných pracovníků ústavu, kronika s těmito pracemi a informacemi o akcích Ústavu a přehled pracovních cest pracovníků ústavu.

VÝMĚNA
Pokračovalo průběžné doplňování a aktualizace záznamů o institucích podobného zaměření jako
ÚMV, které jsou vedeny v systému Clavius jako slovník dodavatelů, jenž v současné době obsahuje
cca 1000 adres. Bylo vyplněno 20 dotazníků a rozesláno 320 dopisů a jednorázových zásilek. Údaje
o knihovně, případně o ÚMV, v nich uvedené, budou v několika případech zveřejněny v zahraničních
publikacích. Aktivní spolupráce probíhala s téměř 300, především zahraničními institucemi, od nichž
byla výměnou za časopisy Perspectives (170 institucí), Mezinárodní vztahy (76 institucí) a Mezinárodní politika (30 institucí) a šest titulů publikací z produkce ústavu získána více než polovina všech
přírůstků fondu. Časopisy ústavu byly pravidelně předávány MZV (Mezinárodní politika 19 ks, Mezinárodní vztahy 19 ks, Perspectives 6 ks). Knihovně MZV byl předán jeden výtisk každé publikace vydané v ÚMV, všechny publikace byly zaslány také Inštitútu pre verejné otázky v Bratislavě. Na zastupitelské úřady bylo poskytováno 41 ks Mezinárodní politiky, 38 ks Mezinárodních vztahů a 43 ks
Perspectives (7 zastupitelských úřadů dostávalo po dvou výtiscích). Bibliografický soupis Přírůstky
knihovny byl zasílán 12 spolupracujícím institucím. Byla zpracována nabídka duplikátů a rozeslána
vybraným knihovnám.

SLUŽBY
Přístup do databáze knihovny a dokumentace je možný ze všech počítačů sítě ÚMV, pro externí
uživatele je tento přístup možný ze čtyř počítačů ve studovně a dvou počítačů ve vstupní hale. Záznamy monografií a ročenek byly připraveny pro vystavení na internetu k 30. 9. 2001 a záznamy novin
a časopisů k 31. 12. 2001. Ve studovně jsou k dispozici informační prameny získané na CD-ROM (databáze, encyklopedie, atlasy, slovníky, ročenky atp.) včetně České národní bibliografie. Na počítačích
jsou zde nastaveny odkazy na vybrané tematicky odpovídající internetové adresy a vstup do databází
plných textů, k nimž má knihovna zřízen placený nebo bezplatný přístup (ProQuest, Economist, InterScience /European Environment/, Oxford Journals /Survival/) a do databáze EBSCO. Pracovnice
knihovny vystavily 190 nových čtenářských legitimací, takže počet pravidelných návštěvníků knihovny dosáhl počtu 360. V průběhu 10 měsíců bylo evidováno 1656 návštěv externích čtenářů a během
roku 1365 návštěv interních uživatelů. V návaznosti na zprovoznění modulu Výpůjční protokol byly
do elektronické formy postupně převedeny informace o externích uživatelích a evidence interních vý46

půjček. Byla aktivována elektronická evidence výpůjček knih i ročníku 2001 odborných časopisů pomocí čtečky čárového kódu interním uživatelům i externím uživatelům do studovny. Externí uživatelé
mají k dispozici dvě kopírky. Počet kopií z fondů knihovny, které si externí uživatelé zhotovili, dosáhl
v uplynulém roce cca 22 750 ks. Jednorázové tematické rešerše zpracovávané z databáze knihovny
a dokumentace byly poskytovány ve formě elektronických i tištěných výstupů. Pro potřeby výzkumných pracovníků ústavu byly zpracovány rešerše z interních i externích zdrojů k tematice Evropské
unie, OBSE a vztahů ČR – SRN, otázkám mezinárodního terorismu a evropské bezpečnosti. K tematice terorismu a evropské bezpečnosti byly také získány rozsáhlé soubory plných textů ze zahraničních
databází. Pro externí potřeby byly zpracovány rešerše k tematice vztahů EU a SRN a rozšiřování EU
na východ a poskytnuty konzultace k tematice vztahů SRN a Francie v EU, sudetští Němci a EU, vývoj vztahů ČR s Rakouskem a SRN v souvislosti s otázkami životního prostředí. Na základě požadavků našich výzkumných pracovníků byly vypůjčeny 2 tituly v rámci Meziknihovní výpůjční služby
a 18 titulů prostřednictvím Mezinárodní meziknihovní výpůjční služby.

DALŠÍ ČINNOSTI
Čtvrtletně byla sestavována Informace ÚMV pro MZV. Údaje o výzkumné a publikační činnosti
pracovníků ÚMV byly vloženy do vstupních formulářů Centrální evidence výzkumných záměrů financovaných ze státního rozpočtu ČR (CEZ02) a Registru informací o výsledcích státem podporovaného výzkumu a vývoje (RIV02). 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 práce na Euro-Tezauru, který je připravován v anglické, německé,
francouzské, španělské, italské, polské a české verzi. Byla zahájena aktualizace a úprava české verze
kapitoly B (Mezinárodní bezpečnost/armáda).
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PŘÍLOHY

1. ABSOLVENTI DIPLOMATICKÉ AKADEMIE
A
SEZNAM ABSOLVENTŮ ZÁKLADNÍ DIPLOMATICKÉ PŘÍPRAVY
DA1/2001
1. Fejfarová Michaela
2. Chrostek Jan
3. Krátký Jiří
4. Kubera Petr
5. Loníček Tomáš
6. Muchová Martina
7. Otepka Robert
8. Pešek Pavel
9. Polzer Arthur

10. Schovancová Jana
11. Smejkal Petr
12. Suja Miroslav
13. Tomášová Bronislava
14. Touš Milan
15. Treybalová Jana
16. Veselý Jiří
17. Vlkovský Jan

B
SEZNAM ABSOLVENTŮ VYŠŠÍ DIPLOMATICKÉ PŘÍPRAVY
DA2/2001
1. Miroslav Belica
2. Alena Bělohradská
3. Karel Blahna
4. Josef Buzalka
5. Ivana Červenková
6. Jaroslav Doleček
7. Jiří Doležel
8. Petr Dubovec
9. Otakar Gorgol
10. Jaroslav Horák
11. Hana Hubáčková
12. Richard Huk
13. Jan Jedlička
14. Jaroslav Kalfiřt
15. Ludovít Katuščák
16. Pavel Klucký
17. Juraj Koudelka
18. Milan Kováč
19. Michal Král
20. Irena Krasnická
21. Jarmila Krejčíková
22. Jiří Kříž

23. Jiří Kubíček
24. Jiří Kubík
25. Magda Kunclová
26. Hana Ládková
27. Tomáš Laně
28. Miloslav Machálek
29. Roman Masařík
30. Václav Matoušek
31. Radek Matula
32. Eduard Metela
33. Milan Peprník
34. Hana Pipková
35. Ivan Počuch
36. Jan Polách
37. Jiří Schneider
38. Petr Stiegler
39. Tomáš Vacek
40. Jaroslav Veselý
41. Martin Vítek
42. Tomáš Vostrý
43. Karel Žebrakovský
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2. NÁVŠTĚVY V ÚMV 2001
• S. Jaishankar, velvyslanec Indie, Praha
• Wendy Roebuck, Foreign and Commonwealth Office, Londýn
• Dr. Adrian Hyde-Price, Senior Lecturer in the International Politics of East Central Europe, The
University of Birmingham
• Juan Eduardo Fleming, velvyslanec Argentiny, Praha
• Lord Dubs, House of Lords, Londýn
• François Heisbourg, Chairman of the Geneva Center for Security Policy, Ženeva
• Prof. Ernst-Otto Czempiel, výkonný ředitel, Peace Research Institute, Frankfurt nad Mohanem
• Dr. Abdel Monem Said Aly, ředitel, Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies, Káhira
• Reda Helal, zástupce šéfredaktora, Al-Ahram Newspaper, Káhira
• G. C. Maior, státní tajemník MO Rumunska
• S. Ahmad Hedayat, School of International Relations, Ministry of Foreign Affairs, Teherán
• Ulrich Hiemenz, ředitel, OECD Development Centre, Paříž
• Hama Arba Diallo, výkonný tajemník, United Nations Convention to Combat Desertification, UN
Premises, Bonn
• Iveta Šulca, velvyslankyně Lotyšska, Praha
• Aleksandr Ilić, velvyslanec Svazové republiky Jugoslávie, Praha
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3. AKTIVITY PRACOVNÍKŮ ÚSTAVU

Mgr. Veronika BÍLKOVÁ
Odborná publikační činnost
• Klasifikace ozbrojených konfliktů devadesátých let. Mezinárodní politika, č. 7/2001, s. 14–16.
• Mezinárodněprávní aspekty boje proti terorismu. Bezpečnostní témata, č. 1/2001.
Organizační činnost
• Příprava mezinárodní konference k problematice Mezinárodního trestního soudu (prosinec 2001).
• Příprava projektu Exploring humanitarian law pro Český červený kříž.
Publicistika a vystoupení v médiích
• Legalita a legitimita. Lidové noviny, 13. 10. 2001.
• Lidové noviny – citace jména a instituce v návaznosti na článek Legalita a legitimita z 13. 10. 2001.
Pedagogická činnost
• Semináře z mezinárodního práva veřejného – Právnická fakulta UK.
Další odborná činnost
• Mezinárodní soutěž Jean Pictet v mezinárodním humanitárním právu (Francie, únor 2001).
• Mezinárodní soutěž René Cassin o Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod
(Francie, duben 2001).
• Prezentace projektů namířených proti násilí na mezinárodní konferenci Mládež proti násilí (Maďarsko, říjen 2001).

PhDr. Jaroslav BUREŠ
Odborná publikační činnost
• Bezpečnostní, politické a kulturní aspekty euro-středomořského partnerství. Mezinárodní vztahy,
č. 1/2001, s. 58–75.
• Dialog civilizací: íránská odpověď na současný proces globalizace. Mezinárodní politika, č. 5/2001,
s. 10–13.
• Hlavní problémy euro-středomořského partnerství na počátku 21. století. Mezinárodní politika,
č. 10/2001, s. 6–10.
• Sborník anotací referátů přednesených na mezinárodní konferenci/workshopu v Jesenici u Prahy
17.–18. 10. 2001, Milan Krnáč – M. K. C. International, 2001.
• Kořeny terorismu v ideologiích, programech a činnosti islamistických hnutí. Bezpečnostní témata,
č. 1/2001.
• Hlavní cíle a perspektivy euro-středomořského partnerství. Evropská témata, č. 2/2001.
• ČR – obchodní partner zemí regionu Středomoří – mezinárodní konference v Jesenici. Bulletin SČA,
č. 4/2001.
• Perspektivy Barcelonského procesu. Bulletin SČA, č. 4/2001.
Výzkumné projekty
• Současná bezpečnostní situace v Asii z hlediska raketového zbrojení a prognóza dalšího vývoje, grantový projekt MZV ČR.
• Vliv změněné mezinárodní situace v 90. letech na postoje některých států Blízkého východu (část věnovaná Iráku), grantový projekt MZV ČR.
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• Migrační pohyb z arabského světa: příčiny, důsledky a perspektivy, grant MZV ČR (hlavní řešitel).
• Islamistická hnutí: vytváření politických struktur pro větší účast na rozhodovacích procedurách země – Hizbulláh, Hamás, Islámský džihád, Gamaįa Islamíja, FIS/GIA, grantový projekt MZV ČR.
Příspěvky na konferencích a seminářích
• Perspektivy Barcelonského procesu v kontextu českých hospodářských a zahraničně-politických zájmů – seminář o Středomoří v Jesenici u Prahy organizovaný Milan Krnáč – M. K. C. International,
17.–18. 10. 2001.
Publicistika a vystoupení v médiích
• Rozhovor o Afghánistánu a blízkovýchodní problematice, ČT, říjen 2001.
• Rozhovor o Afghánistánu, ČR 1 – Radiožurnál, pořad Radiofórum, říjen 2001.
Konzultace pro MZV
• Euro-maghrebská spolupráce, konference o bezpečnosti a spolupráci ve Středomoří, euro-středomořské partnerství – podklady pro velvyslance ČR v Tunisku V. Lorence.
• Dvě konzultace na odboru Blízkého východu na téma Írán a Středomoří.
Další odborná činnost
• Dva oponentní posudky na články pro Mezinárodní vztahy (témata: íránsko-ázerbajdžánské vztahy,
perspektivy konfederace Saúdské Arábie a Kuvajtu).
• Posudek na diplomovou práci P. Duška: Sýrie v letech 1963–66: Pretoriánství a sektářství či autoritářský populismus (pro Filozofickou fakultu UK v Praze).
• Posudek na diplomovou práci J. Burdové: Rozvojové země, Středomoří a EU (pro Fakultu mezinárodních vztahů VŠE, Praha).
• Anotace internetových stránek pro Mezinárodní politiku vztahujících se k oblasti Blízkého východu,
Středomoří a k problematice islámu.
• Konzultace pro Centrum pro výzkum stresu VVŠ PV, Kbely, vypracování osmi scénářů budoucího
vývoje v Afghánistánu, vytvoření osmi tabulek reakcí různých zemí Blízkého východu, Ruska, USA,
EU, Indie v případě uskutečnění některého ze scénářů, výsledky využity v Bulletinu Centra.
• Konzultace s marockými institucemi, které se zabývají euro-středomořskou problematikou a migrací (AMERM, CERED, Nadace Hasana II. aj.).

Ing. Petr DRULÁK, Ph.D.
Odborná publikační činnost
• Finalita EU po Nice: pokus o český pohled. Evropská témata, č. 1/2001.
• Mezinárodní vztahy – časopis a disciplína. Mezinárodní vztahy, č. 1/2001, s. 5–7.
• Předsednictví s buřinkou: Belgie v čele EU. Mezinárodní politika, č. 8/2001, s. 38–40.
• The Problem of Structural Change in Alexander Wendt’s Social Theory of International Politics.
Journal of International Relations and Development, Vol. 4, No. 4, s. 363–379.
• Flandry a Evropa – vlámská (para)diplomacie. Integrace, č. 10/2001, internet www.integrace.cz/integrace/preview10.htm.
• Introduction: The Return of Identity to European Politics. In: Drulák, Petr (ed.), National and European Identities in EU Enlargement. ÚVM, Praha 2001, s. 11–20.
• Promýšlet Evropu. The British Council, Praha 2001, s. 7–20 (společně s Jiřím Šedivým).
• Tschechien: Streit um Europa. In: Timmermann, Heiner (Hrsg.), Eine Verfassung für die Europäische Union. Leske+Budrich, Opladen 2001, s. 257–264.
Výzkumné projekty
• Networking Towards European Integration, mezinárodní projekt řízený a financovaný Světovou bankou a Bertelsmannovou vědeckou nadací (koordinátor projektu v ČR).
• České administrativní elity a EU, grantový projekt MZV (hlavní řešitel).
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• Kompetence a subsidiarita v úvahách o budoucí Evropě, grantový projekt MZV (spoluřešitel).
• Malé státy v mezinárodních vztazích, interní projekt ÚMV.
• Aktuální vývoj teorie mezinárodních vztahů, interní projekt ÚMV.
• Debata o budoucnosti EU, interní projekt ÚMV.
Příspěvky na konferencích a seminářích
• Reading Wendt – seminář v Copenhagen Peace Research Institute, Kodaň 16.–18. 3. 2001.
• 4th Pan-European IR Conference, University of Kent, Canterbury 8.–10. 9. 2001.
• Tsjechie en Slovakije voor de EU toetreding – konference na Lessius Hoogeschool, Antverpy, prosinec 2001.
Organizační činnost
• Vedoucí vědeckého oddělení (do konce srpna 2001).
• Zástupce ředitele ÚMV (od září 2001).
Publicistika a vystoupení v médiích
• Evropská supervelmoc, evropský superstát? Ekonom, č. 8/2001, pravidelná příloha Integrace ČR do
EU, s. 6.
• Vystoupení v Českém rozhlase 3 – Vltava (téma integrace ČR do EU), srpen 2001.
Pedagogická činnost
• Přednášky na University of Antwerp, Antverpy 23.–26. 4. 2001.
• Přednáška na Lublaňské univerzitě, Lublaň 24. 5. 2001.
• Přednáška pro představitele rumunské a bulharské státní správy, Mangalia 21. 9. 2001.
• Teorie mezinárodních vztahů, Analýza zahraniční politiky, Teorie zahraniční politiky – tři stálé kurzy na VŠE v Praze.
• Kapitoly z dějin zemí Beneluxu, kurz na FSV UK, Praha.
Další odborná činnost
• Šéfredaktor časopisu Mezinárodní vztahy.
• Recenzní redaktor časopisu Journal of International Relations (Slovinsko).
• Studijní pobyt na European University Institute, Florencie 16.–20. 6. 2001.

PhDr. Jan EICHLER, CSc.
Odborná publikační činnost
• Příspěvek do diskuse o pojmech hrozba a riziko. Mezinárodní vztahy, č. 3/2001, s. 72–82.
• Francouzská koncepce použití ozbrojených sil. Vojenské rozhledy, č. 2/2001.
• Předsednictví skončilo, priority zůstávají. Mezinárodní politika, č. 3/2001, s. 30–32.
• Francie a NMD. Mezinárodní politika, č. 7/2001, s. 27–28.
• Jospin upřesnil francouzské představy o Evropské unii. Mezinárodní politika, č. 9/2001, s. 17–19.
• Francie vstoupila do předvolební kampaně. Mezinárodní politika, č. 11/2001, s. 26–28.
• Globální terorismus. Mezinárodní politika, č. 12/2001, s. 18–20.
• Francouzské pojetí geopolitiky. Recenze knihy Chauprade, Aymeric; Thual, Francois: Dictionnaire
de Géopolitique. Etats, Concepts, Auteurs. Mezinárodní vztahy, č. 1/2001, s. 123–128.
• Nový rámec bezpečnostních studií. Recenze knihy Buzan, Barry; Waever, Ole; Wilde, Jaap de: Security. A New Framework for Analysis. Mezinárodní vztahy, č. 4/2001, s. 112–117.
Výzkumné projekty
• Bezpečnostní politika ČR při vstupu do NATO a do EU, grant Ústavu strategických studií VA Brno.
• Publikační grant MZV na téma Vývoj bezpečnostní politiky po vstupu ČR do EU.
• Česká vojenská normotvorná terminologie – Francouzsko-český a česko-francouzský sborník vojenských pojmů a definic, projekt Ministerstva obrany ČR.
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• Soubor strategií řešení prioritních problémů ČR, projekt Centra pro sociální a ekonomické strategie
Fakulty sociálních věd UK.
Organizační činnost
• Příprava kulatého stolu při příležitosti ukončení grantu MZV.
Publicistika a vystoupení v médiích
• Co se vyřeší bombardováním? Právo, 23. 2. 2001.
• Co je historický kompromis. Právo, 2. 4. 2001.
• V Evropě uzrává vlastní koncepce. Právo, 16. 7. 2001.
• Proč je G. W. Bush v Evropě neoblíben. Právo, 22. 8. 2001.
• Nasazení českých sil má svůj význam. Právo, 18. 8. 2001.
• Čím může teď Evropa pomoci. Právo, 14. 9. 2001.
• Pouštní bouře před deseti lety a dnes. Právo, 17. 9. 2001.
• Bushův tým stojí před těžkým úkolem. Právo, 27. 9. 2001.
• Jak tedy definovat terorismus? Právo, 18. 10. 2001.
• Jak se nyní zachová Saúdská Arábie? Právo, 29. 10. 2001.
• Kolem Afghánistánu se rozehrává další Velká hra. Právo, 14. 11. 2001.
• Jednání 6+2 nebude jen o Afghánistánu. Právo, 23. 11. 2001.
• Je tedy Rusko napůl partnerem a napůl protivníkem NATO? Právo, 3. 12. 2001.
• Démonizace protivníka není argument. Právo, 13. 12. 2001.
• Do jaké Evropy vstupujeme? Aliance, č. 2/2001.
• Globální terorismus. Aliance, č. 12/2001.
• Jedno vystoupení v TV Nova.
• Čtyři vystoupení v rozhlase: ČR 1, ČR–Regina.
• Citace jména a instituce: Lidové noviny (27. 2. 2001) a Hospodářské noviny (2. 3. 2001).
Konzultace pro MZV
• Dvě konzultace pro Mgr. M. Vávru, ředitele kabinetu MZV na téma Bezpečnostní politika Francie,
resp. možnosti boje proti mezinárodnímu terorismu.
Pedagogická činnost
• Dvě přednášky na VŠE v Praze.
• Dvě přednášky na Vojenské akademii v Brně.
• Přednáška pro Sdružení za evropský dům.
• Odborné vedení stážistky z Faculté de droit de l’Université de Toulon, Francie, zaměření: bezpečnostní politika ČR v letech 1993–2001.
Další odborná činnost
• Překlad 210 stran publikace Construction de l’Europe pro nakladatelství Karolinum.
• Lektorský posudek pro časopis Mezinárodní vztahy.
• Konzultace s Mgr. V. Zárubovou, Institute for International Research, Vídeň, na téma offsety a průmyslová spolupráce při nákupu stíhaček.
• Tři konzultace s japonským doktorandem T. Hosodou na téma vývoj bezpečnostní politiky ČR v letech 1993–2001.
• Konzultace s výkonným ředitelem Asociace obranného průmyslu ČR Mgr. V. Vajnarem na téma
struktura francouzského zbrojního průmyslu.
• Konzultace s vedoucím zahraničního oddělení ÚVV ČSSD PhDr. V. Müllerem na téma politický
systém Francie (v souvislosti s cestou místopředsedy vlády V. Špidly do Francie).
• Konzultace s vládním zmocněncem pro reformu armády genmjr. J. Škopkem na téma zkušenosti
z profesionalizace armády ve Francii.
• Konzultace se sekretářem BRS genmjr. J. Lesným na téma bezpečnostní politika Francie.
• Člen komise pro udělování vědeckých hodností při Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze.
• Člen vědecké rady Ústavu strategických studií v Brně.
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Ing. Rudolf FÜRST
Odborná publikační činnost
• Čínská vojenská hrozba. Mezinárodní vztahy, č. 1/2001, s. 76–91.
• Napětí v Tchajwanském průlivu a jeho internacionalizace. Mezinárodní politika, č. 7, s. 17–20.
• Noví čínští přistěhovalci v Evropě. Recenze knihy Nyíri, Pál: New Chinese Migrants in Europe, the
case of the Chinese community in Hungary. Mezinárodní politika, č. 10/2001, s. 37–38.
Výzkumné projekty
• Reformní éra v ČLR a její důsledky na česko-čínské vztahy, grant MZV (odpovědný řešitel, spoluřešitel PhDr. Miroslav Nožina).
Příspěvky na konferenci
• Cross-Strait Relations as the Regional Security Issue – konference Political Changes in East Europe
and Far East: Comparison pořádaná Fakultou sociálních věd UK v Praze, 15. 2. 2001.
Organizační činnost
• Příprava kulatého stolu Česko-čínské vztahy po roce 1989, ÚMV, 19. 12. 2001.
Publicistika a vystoupení v médiích
• Ani kázeň ani pořádek. Lidové noviny, 1. 8. 2001.
• Citace jména a instituce: Ekonom, č. 18/2001.
Pedagogická činnost
• Cyklus přednášek Post-tengovské období, ČLR po roce 1989, Univerzita Palackého, Olomouc.
• Anotace webových stránek o ČLR a Dálném východu pro Mezinárodní politiku.

Ing. Mesfin GEDLU, Ph.D.
Odborná publikační činnost
• Kniha o „racionalitě“ iracionální africké politiky (recenzní esej – P. Chabal & J. P. Daloz: Africa
Works: Disorder as Political Instrument). Mezinárodní vztahy, č. 4/2001, s. 93–105.
• Literatura, kolonialismus a boj proti kulturnímu imperialismu. Recenze knih – Ngugi wa Thiong’o:
Moving the Centre: The Struggle for Cultural Freedoms; Writers in Politics: A Re-engagement with
Issues of Literature & Societs; Decolonising the Mind: The Politics of Language in African Literature). Mezinárodní politika, č. 8/2001, s 46–48.
Konzultace pro MZV
• Dlouhodobá spolupráce s Odborem států Subsaharské Afriky.
Příspěvky na konferencích a seminářích
• Současná Afrika – příspěvek na konferenci pořádané Společností přátel Afriky, 4. 12. 2001.
• Současná Afrika – konference pořádaná Rozvojovým střediskem ÚMV, 5. 12. 2001.
Pedagogická činnost
• Afrika dnešních dnů – veřejná přednáška, Praha 10. 10. 2001 a Brno 21. 12. 2001.

JUDr. Vladimír HANDL, CSc.
Odborná publikační činnost
• Czech Integration Policy: End of Dichotomy? European University Institute. EIU Working Papers,
RSC No. 5/2001.
• Germany and the Visegrad Countries. Slovak Foreign Policy Affairs, Spring 2001, s. 56–74 (společně s Adrianem Hyde-Price).
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• Visegrad – Chances for Recovery? In: Dangerfield, Martin; Goryunov, Vladislav: Subregional Dimensions of European Union Enlargement. University of Wolverhampton, May 2001, s. 7–23.
• Tschechien. Die Erweiterung der Europäischen Union. In: Weidenfeld, Werner; Wessels, Wolfgang
(Hrsg.): Jahrbuch der Europäischen Integration 2000/2001. Europa Union Verlag, Bonn 2001,
s. 457–460 (společně s Kristinou Larischovou).
• Reforma Bundeswehru: obtížné zadání pro německou politiku. Mezinárodní politika, č. 2/2001,
s. 20–21.
• Od průkopnictví k pasivitě? Evropská environmentální politika Německa a její export na východ. Mezinárodní politika, č. 11/2001, s. 9–11 (společně s Petrem Jehličkou).
• Je Německo hegemonem střední Evropy? Recenze knihy Phillips, Ann L.: Power and Influence after
the Cold War. Germany in East Central Europe. Mezinárodní politika, č. 6/2001, s. 34–36.
• Německo jako diferencovaný aktér integrační politiky. Evropská témata, č. 1/2001.
• Debata o finalitě EU: březen–červen 2001. Přehled a tabulka. Evropská témata, č. 2/2001.
Výzkumné projekty
• Germany and the Reshaping of Europe, spoluřešitel projektu Institute for German Studies při University of Birmingham (vedoucí projektu prof. Charlie Jeffery, prof. Adrian Hyde-Price).
• Perspektivy středoevropské vojenské spolupráce, grantový projekt MZV (spoluřešitel, hlavní řešitel
Radek Khol).
Příspěvky na konferencích a seminářích
• Vztah ČR k otázce finality – vystoupení na Mezinárodním semináři o finalitě pořádaném Odborem
komunikační strategie MZV a Friedrich-Ebert-Stiftung, Praha, 1. 11. 2001.
• Germany and the ECE Countries – vystoupení na konferenci Germany and Europe pořádané Duitsland Institutem, Amsterdam, 30.–31. 3. 2001.
• „Geopolitische Westverschiebung“ Tschechiens mit dem Auseinanderfallen der CSFR. Verbesserung
der Beitrittschancen für die Tschechische Republik? – vystoupení na konferenci pořádané časopisem
WeltTrends, Potsdam, 7. 11. 2001.
• Perspektivy česko-německé spolupráce v rozšířené Evropské unii – vystoupení v rámci kulatého stolu Česko-německá spolupráce v oblasti evropské integrace, Praha 27.–28. 11. 2001.
Organizační činnost
• Seminář o finalitě Evropské unie – příprava mezinárodního semináře společně s Friedrich-Ebert-Stiftung, Praha, a Odborem komunikační strategie MZV ČR, Praha 1. 11. 2001.
• Česko-německá spolupráce v oblasti evropské integrace – příprava kulatého stolu pořádaného za
podpory Česko-německého fondu budoucnosti společně s Friedrich-Ebert-Stiftung, Praha, a Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, Berlín, ÚMV, 27.–28. 11. 2001.
Publicistika a vystoupení v médiích
• Die Welt wird anders als bisher sein – aber wie? WeltTrends, č. 32/2001, s. 129–131.
Konzultace pro MZV
• Debata o finalitě EU: březen–červen 2001. Přehled pozic politiků SRN, součást kolektivního materiálu pro MZV.
• Provisonal Response to the Questionnaire („European Jigsaw Puzzle“) – zpracování materiálu z brainstormingu na otázky Ivo Šilhavého, KPR (v té době na stáži ve Foreign Office, Londýn).
Pedagogická činnost
• Vzájemná percepce Velké Británie a Německa – přednáška pro Asociaci pro studium mezinárodních
vztahů, ÚMV 29. 1. 2001.
• European Great Powers a Germany and the Visegrad Countries – přednášky pro letní školu VŠE.
• German-Czech Relations: Normalization and Beyond – přednáška pro New York University in Prague, 21. 11. 2001.
• Tschechische Europapolitik – přednáška na Fakultě sociálních věd UK pro studenty Düsseldorfské
univerzity, 6. 12. 2001.
• Německá zahraniční politika 1949–2001 – kurz na Fakultě sociálních věd UK, letní semestr 2001.
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PhDr. Václav HOUŽVIČKA
Odborná publikační činnost
• Deset let rokování mezi Čechy a sudetskými Němci. Mezinárodní politika, č. 11/2001, s. 21–22.
• Wie Tschechen die Deutsche wahrnehmen. In: Roth, K. (Hrsg.): Nachbarschaft – Interkulturelle Beziehung zwischen Deutschen, Polen und Tschechen. Münchener Beiträge zur Interkulturellen Kommunikation. Waxmann, Münster/New York/München/Berlin, 2001, s. 79–116.
• Podstawy Mieszkancow czeskiego pogranicza wobec Niemec. In: Problemy spolczno-gospodarcze na
pograniczach. WWSZiP, Walbrzych, 2001, s. 103–106.
Příspěvky na konferencích a seminářích
• Příspěvek v rámci sekce Regional cooperation (common experience and perspectives of further development) – konference The Czech Republic and Austria in an integrating Europe I, Vídeň 29. 3. 2001.
• Deset let česko-sudetoněmeckého dialogu – příspěvek na konferenci Češi-Němci, Jihlava 5.–6. 4. 2001.
Další odborná činnost
• Anotace internetových stránek pro Mezinárodní politiku s tématikou Německo, sudetoněmecká otázka, česko-německé vztahy.
• Konzultace o aktuálním vývoji česko-německých vztahů pro Poslaneckou sněmovnu a Senát Parlamentu ČR.
• Člen pracovní skupiny KOR Česko-německého diskusního fóra – Národnostní menšiny.
• Člen grémia externích poradců ministra zahraničních věcí ČR.

Ing. Jan HŘÍCH, CSc.
Odborná publikační činnost
• Bilancování na cestě do Evropské unie a pokus o další výhled. Recenze knihy Tang, Helena (ed.):
Winners and Loosers of EU Integration. Mezinárodní vztahy, č. 3/2001, s. 100–105.
• Podpora poskytovaná v Evropské unii malým a středním podnikům. Evropská témata, č. 2/2001.
• Probable Consequences for the Czech Republic in Implementing the Acquis Communautaire in the
Sphere of Commercial Policy. Prague Economic Papers, č. 3/2001, s. 241–252.
• Rozvojová pomoc a mezinárodní organizace. Medzinárodné otázky, č. 3/2001, s. 3–17 (společně s Jaroslavem Foltýnem).
• Společná obchodní politika Evropské unie jako příklad supranacionálního přístupu k integraci. Mezinárodní vztahy, č. 4/2001, s. 5–21.
• Významný nástroj Evropské unie pro ochranu evropských vývozců. Mezinárodní politika, č. 8/2001,
s. 32–33.
• Obchodní politika Evropské unie a obchodní vztahy ČR s EU. Studijní sešit ÚMV, č. 2/2001.
• Návrh koncepce ekonomické dimenze zahraniční politiky ČR. Studijní sešit ÚMV, č. 3/2001 (společně s Jaroslavem Foltýnem).
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 (spoluřešitel, hlavní řešitel pro ČR Petr Pavlík).
• Effects and Perspectives of Economic Co-operation of Visegrad Countries and of Their EU Integration, společný mezinárodní projekt za účasti výzkumných pracovišť z ČR, SR, Polska a Maďarska financovaný Mezinárodním visegrádským fondem.
Příspěvky na konferencích a seminářích
• Koreferát k polskému příspěvku – první verzi výstupu z projektu (vypracovaném K. Wygodou
z wroclavské univerzity) – průběžná hodnotící konference v rámci projektu Europeanization of Pub56

lic Administration in Central and Eastern Europe in the Process of Transformation and Integration,
Berlín 1.–2. 3. 2001.
• Dopad vstupu do EU na zaměstnanost – konference „Lovosice a EU“ pořádaná v rámci akce „Evropská jízda“, 26. 3. 2001.
• Reform der öffentlichen Verwaltung: Ein Schlüssel zur erfolgreichen Vollendung des EU-Anpassungsprozesses – konference „Spaltet uns die europäische Integration?“ pořádaná Evangelickou akademií Berlín, 30. 3.–1. 4. 2001.
• Připravenost ČR na vstup do EU, pohled EU na rozšiřování – konference „Mariánské Lázně a EU“
pořádaná v rámci akce „Evropská jízda“, 5. 4. 2001.
• Europäische Integration: Bedrohung oder historische Chance? – panelová diskuze pořádaná nadací
Renovabis, Norimberk 11. 5. 2001.
• Prezentace dílčího projektu „National and European Identities“ v rámci mezinárodního projektu Towards European Integration, výroční konference Bertelsmannovy nadace, Gütersloh 8.–9. 11. 2001.
Organizační činnost
• Vedení vědeckého oddělení ÚMV (od září 2001).
• Příprava kulatého stolu Ekonomická dimenze zahraniční politiky ČR: praktické naplňování dohody
o spolupráci mezi MZV a ministerstvem průmyslu a obchodu, 25. 4. 2001.
Publicistika a vystoupení v médiích
• Účast v diskuzním pořadu BBC Svět kolem nás (termíny natáčení pořadu 31. 5. 2001 a 7. 12. 2001).
• Účast v diskuzním pořadu Svobodné Evropy (termín natáčení 13. 12. 2001)
• Krátký ranní rozhovor pro BBC (14. 12. 2001).
• Rozhovor pro ČTK o perspektivách pracovní migrace po vstupu ČR do EU (7. 8. 2001).
• Krátký rozhovor pro polský deník Gazeta Wyborcza (14. 12. 2001; uveřejněno pouze na internetových stránkách).
Konzultace pro MZV
• Konzultace ohledně Pařížského klubu poskytnuta K. Lhotskému.
• Vypracování návrhu Ekonomické dimenze zahraniční politiky ČR na objednávku Odboru vnějších
ekonomických vztahů a mezinárodních organizací (společně s Jaroslavem Foltýnem).
Pedagogická činnost
• Politiky Evropských společenství, přednáška v rámci školení v záležitostech ES pro vedoucí pracovníky Národního bezpečnostního úřadu, 11. 1. 2001.
• Historické kořeny evropské ekonomické a politické integrace, její dosavadní vývoj a základní charakteristika současné EU, přednáška pro kurz uchazečů o VŠ studium pořádaný Akademií Jana
Amose Komenského, 18. 1. 2001.
• EU a její hospodářská a měnová unie, přednášky na Diplomatické akademii MZV, 25. 5. 2001
a 23. 11. 2001.
• Die Beziehungen der Tschechischen Republik mit der EU, přednáška pro studenty střední školy
v Eckernförde, ÚMV, 11. 9. 2001.
• Die Beziehungen der Tschechischen Republik mit der EU und Chancen und Risiken des EU-Beitrittes, přednáška pro delegaci rakouských středoškolských učitelů, ICEU, 22. 10. 2001.
• Politiky Evropských společenství, přednáška na Diplomatické akademii MZV, 16. 11. 2001.
Další odborná činnost
• Korektura makrohesla Evropská unie pro elektronickou encyklopedii nakladatelství Diderot.
• Účast ve zkušební komisi pro státní závěrečné zkoušky na FSV UK, 30. 5. 2001 a 26. 9. 2001.
• Člen redakční rady časopisu Mezinárodní vztahy a editor recenzí.
• Člen Teamu Europe – skupina odborníků na EU organizovaná Delegací Evropské komise v ČR.
• Člen fóra odborníků pro hodnocení ekonomických a sociálních opatření v rámci společného projektu HESO Institutu ekonomických studií FSV UK, Praha, a Stredoevropského inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy, Bratislava.
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RNDr. Petr JEHLIČKA, Ph.D.
Odborná publikační činnost
• The New Subversives – Czech Environmentalists after 1989. In: Flam, H. (ed.): Pink, Purple, Green –
„New“ Social Movements in Central Europe Today. East European Monographs, Boulder, 2001.
• The Absence of Social Base for Environmental Politics in the Czech Republic: educational structure
as an explanatory factor. Arbeitsgemeinschaft für Umweltfragen, Berlín, 2002.
• Od průkopnictví k pasivitě? Evropská environmentální politika Německa a její export na východ. Mezinárodní politika, č. 11/2001, s. 9–11 (společně s Vladimírem Handlem).
• Od institucionální k environmentální efektivitě: nový směr v přístupu mezinárodních vztahů k analýze mezinárodní politiky životního prostředí. Recenze knihy Kütting, Gabriela: Environment, Society
and international Relations. Towards more effective international environmental agreements. Mezinárodní vztahy, č. 1/2001, s. 117–122.
• Recenze knihy Tatyana Saiko: Environmental Crises. European Environment, č. 6/2001.
• Recenze knihy Katharina Holzinger, Peter Knoepfel (eds.): Environmental Policy in a European Union of Variable Geometry: The Challenge of the Next Enlargement. Journal of Environmental Policy
and Planning, č. 3/2001.
• Příspěvek kandidátských zemí do Šestého akčního programu EU pro životní prostředí: Tradiční agenda a importované koncepty. Evropská témata, č. 1/2001.
• Politika životního prostředí v procesu evropské integrace. Environmentální otazníky rozšíření EU na
východ. Integrace, č. 1/2001, s. 5–8.
Výzkumné projekty
• Environmental Implications of Eastern Enlargement of the EU: The End of Progressive Environmental Policy?, výzkumný grant realizovaný na Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute ve Florencii v období září 2000–červen 2001.
• Emerging Styles of Environmental Regulation: Bulgarian and Czech Mineral Policies, Research Support Scheme grant.
• Dopady rozšíření EU na její environmentální politiku, grantový projekt MZV.
Příspěvky na konferencích a seminářích
• The Absence of Social Base for Environmental Politics in the Czech Republic: Educational Structure as an Explanatory Factor – příspěvek na mezinárodní konferenci „Promoting Environmental Protection in the Process of EU-Enlargement in the Accession Countries Poland and Czech Republic“
pořádané Arbeitsgemeinschaft für Umweltfragen, Berlín 11.–12. 11. 2001.
• Environmental Implications of Eastern Enlargement of the EU: The End of Progressive Environmental Policy? – příspěvek na mezinárodní konferenci „Europeanisation of Environmental Policy“,
Cambridge, 29. 6.–1. 7. 2001.
• The Impact of EU Assistance on Czech Environmental Movement Capacity since 1990 – příspěvek na
mezinárodní konferenci „Environmental Challenges of EU Eastern Enlargement?“ pořádané Robert
Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute, Florencie 25.–26. 5. 2001.
• Czech Environmental Discourse after a Decade of Western Influence: Transformation beyond Recognition or Continuity of the pre-1989 Perspectives? – příspěvek na mezinárodní konferenci „European Environmental Politics between Global Challenges and National Peculiarities?“ pořádané
Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute, Florencie 7. 5. 2001.
• Koreferát k referátu Milady Vachudové The Leverage of International Institutions on Democratizing
States: Eastern Europe and the European Union na European Forum seminar series pořádaných Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute, Florencie únor 2001.
Pedagogická činnost
• Environment and Transition in Central and Eastern Europe – přednáška pro Collegium Hieronymi
Pragensis.
• Environmentální politika EU – kurz na Přírodovědecké fakultě UK Praha.
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Další odborná činnost
• Šéfredaktor časopisu Perspectives.

Mgr. Radek KHOL
Odborná publikační činnost
• Old Strategic Thinking in the New Strategic Environment. Problems of Adaptation of the Security Policy of the Czech Republic. In: NATO Defense College Monograph Series, NATO Defense College,
Řím 2001.
• Czech Republic: A Pan-European Perspective. In: Gale A. Mattox; Arthur R. Rachwald (eds.): Enlarging NATO, Lynne Rienner, Boulder 2001, s. 147–168.
• One foot in one foot out in cold: Attitude of the Czech Republic towards emergence of ESDP. Atlantisch Perpectief, č. 1/2001, s. 13–17.
• Central and Eastern European attitudes to security and defence in an enlarged EU. Oxford Analytica, 23. 10. 2001.
• Česká republika a Evropská bezpečnostní a obranná politika. ÚMV, Praha 2001 (editor sborníku).
• Trendy ve vývoji mezinárodních bezpečnostních institucí a jejich vliv na bezpečnostní prostředí České republiky. In: Studie a materiály Ústavu strategických studií VA Brno, Brno 2001.
• Pokrok v evropské obraně – nebo dokonce evropská vojenská revoluce? Evropská témata, č. 1/2001.
• Mezinárodní terorismus a Evropská unie. Bezpečnostní témata, č. 1/2001.
• Recenze knihy Manners, Ian; Whitman, Richard G. (eds.): The Foreign Policies of European Union
Member States. Journal of International Relations and Development No. 3/2001, s. 286–288.
• Recenze knihy Cox, Michael; Booth, Ken; Dunne, Tim (eds.): The Interregnum: Controversies In World
Politics 1989–1999. Journal of International Relations and Development, No. 1/2001.
• Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU – místo přeludu konečně skutečnost? Recenze knihy Duke, Simon (ed.): Between Vision and Reality. Mezinárodní vztahy, č. 3/2001, s. 88–92.
• Severský příklad praktické flexibility: Finsko, Švédsko a SZBP. Recenze knihy Ojanen, Hanna; Heorlf, Gunilla; Lindahl, Rutger: Non-Alignment and European Security policy. Mezinárodní politika,
č. 1/2001, s. 33–34.
• ESDP po Nice: budování vztahů EU – NATO. Integrace, č. 2/2001.
Výzkumné projekty
• Research and Training Network „ESDP Democracy“, společný projekt devíti výzkumných a akademických institucí (koordinátor za ÚMV).
• Venusberg Group – Enhancing the European Union as an International Security Actor, mezinárodní projekt organizovaný Bertelsmannovou vědeckou nadací.
• EU Enlargement, NATO Enlargement and the Future of trans-Atlantic Relations, mezinárodní projekt organizovaný IVO Bratislava s podporou German Marshall Fund.
• Evropská bezpečnostní a obranná identita – Skutečnost a perspektiva, grantový projekt MZV (hlavní řešitel).
• Perspektivy středoevropské vojenské spolupráce, grantový projekt MZV (hlavní řešitel).
• Trendy ve vývoji mezinárodních bezpečnostních institucí a jejich vliv na bezpečnostní prostředí České republiky, grantový projekt ÚSS VA Brno.
• Nevojenské prostředky zvládání krizí, grantový projekt MZV (spoluřešitel, hlavní řešitelka Blanka
Hančilová).
Příspěvky na konferencích a seminářích
• Aktuální politika ČR vůči CESDP – seminář šesti zemí NEEA Between Nice and Stockholm – Development of CESDP of the EU pořádané CSM Warsaw, Varšava 18. 1. 2001.
• Vystoupení na konferenci Quo Vadis EU? v rámci panelu EU jako vojenská mocnost, Plzeň 6.–7. 4. 2001.
• Special Dangers from the Standpoint of the Central and Eastern European Countries – konference
Potsdam Spring Dialogues 2001, Postupim 19.–21. 4. 2001.
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• Perspektivy zbrojní spolupráce ČR a zemí EU – konference Venusberg Group: European Armament
Co-operation and the Defence Industry, Helsinky, květen 2001.
• Předsedající bloku NATO elargement – prospects and implications – konference Enlarging Europe:
CFSP Perspectives pořádané WEU ISS, Paříž 20.–22. 5. 2001.
• Systems and Institutions for Democratic Accountability at the National Level: Issues and Challenges – příspěvek na workshopu Democratic Accountability in Security and Defence Policy pořádaném RTN ESDP Democracy, Bradford 30. 6.–2. 7. 2001.
• Příspěvek o českém vnímání budoucnosti transatlantických vztahů po rozšíření EU na konferenci Europe’s Continuing Enlargement: Implications for the Transatlantic Partnership pořádané organizacemi Center for Transatlantic Relations SAIS John Hopkins University Washington a IVO Bratislava, Washington D. C. 22.–23. 10. 2001.
• Co-chairman a rapporteur of working group How to make a bigger Europe a safer Europe? na konferenci Bigger Europe, Greater Diversity: The Strategic Challenges for an Enlarged EU pořádané
Britskou radou, El Escorial 14.–16. 11. 2001.
• Development of Common European Security and Defence Europe and Position of the Czech Republic – příspěvek na konferenci The Security and Foreign Policies of the Visegrad Countries pořádané
Mezinárodním politologickým ústavem, Brno 28. 11. 2001.
• NATO-Russia Relations after the 11 September – vystoupení na konferenci Lithuania and Kaliningrad region. Different Standpoints and Common Possibilities during the Integration into European
and Trans-Atlantic Institutions pořádané LATA, Vilnius 7.–9. 12. 2001.
Organizační činnost
• Příprava přednášky amerického velvyslance C. R. Stapletona, 24. 9. 2001.
• Příprava kulatého stolu o knize Charlese Granta European Security and Defence in 2010: an Optimistic Vision of Future, ÚMV, 7. 2. 2001.
• Příprava přednášky Francoise Heisbourga European Defense: the Next Steps, ÚMV, 10. 4. 2001.
Publicistika a vystoupení v médiích
• Jedenadvacáté století, věk nejistoty. Lidové noviny, 13. 9. 2001.
• Není to třetí světová válka. Lidové noviny, 9. 10. 2001.
• Čtyři větší rozhovory pro MF Dnes.
• ČT, Události ve světě, nová americká obranná strategie, 10. 5. 2001.
• ČT, Tady a teď, pořad o americkém Diversity visa programme, 24. 8. 2001.
• Účast v mimořádném vysílání ČT k teroristickým útokům v USA, 11. 9. 2001.
• Komentář pro TV 3, teroristické útoky v USA, 11. 9. 2001.
• Nova, Snídaně s Novou, dva rozhovory o pravděpodobném odvetném útoku USA a jeho dopadech
na bezpečnost ČR, 19. 9. 2001.
• ČT, Tady a teď, komentář k mezinárodní bezpečnosti, 4. 10. 2001.
• ČT, Dobré ráno, rozhovor o diplomatickém pozadí konfliktu s terorismem, 5. 10. 2001.
• ČT, Dobré ráno, rozhovor o důsledcích odvetných úderů na Afghánistán, 8. 10. 2001.
• ČT, Dobré ráno, rozhovor o americkém diplomatickém týmu, 19. 10. 2001.
• Účast v diskuzním pořadu BBC, Svět kolem nás, politika nové administrativy USA vůči americkému kontinentu, 24. 2. 2001.
• Český rozhlas 1 Radiožurnál, studio Evropa – krize v Makedonii, 22. 3. 2001.
• Český rozhlas 1 Radiožurnál, Ozvěny dne, Evropská bezpečnostní a obranná politika, 7. 4. 2001.
• Chorvatské a jihoslovanské vysílání RFE, rozhovor se Sofií Kordič, komentář k úvahám Chorvatska
o vstupu do NATO a jejich šancích, zkušenost ČR z tohoto procesu a vstupu do NATO, 20. 5. 2001.
• Český rozhlas 1 Radiožurnál, NMD a NATO, 30. 5. 2001.
• Český rozhlas 1 Radiožurnál, Radioforum, diskuzní pořad o teroristických útocích v USA, 12. 9. 2001.
• Český rozhlas 7, španělská a anglická redakce – rozhovory o teroristických útocích v USA a jejich
dopadech na ČR a její bezpečnost, 12.–13. 9. 2001.
• Český rozhlas 1 Radiožurnál, Poledník, rozhovor o odvetném útoku USA, 14. 9. 2001.
• Rádio Impuls, komentář k možným variantám útoku USA proti teroristům, 17. 9. 2001.
• Rádio Impuls, komentář k postoji Západu vůči terorismu a boji proti němu, 18. 9. 2001.
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• ČR 6-Rádio Svobodná Evropa, Studio stop a Události a názory – debata a rozhovor o válce v 21. století a jejím vztahu k terorismu, 18. 9. 2001.
• Český rozhlas 7, španělská redakce, rozhovor o důsledcích odvetných úderů na Afghánistán, 8. 10. 2001.
• Frekvence 1, rozhovor o některých aspektech úderů v Afghánistánu, 8. 10. 2001.
• Radiožurnál, polední Ozvěny dne, komentář o americké politice po 11. září, 11. 10. 2001.
• Česká redakce BBC, komentáře k řadě témat evropské a mezinárodní bezpečnosti, americké zahraniční politiky (cca 20 komentářů).
• Citace jména a instituce v médiích: MF Dnes (21krát), Hospodářské noviny (5krát), Lidové noviny
(1krát), Zemské noviny/Pražské slovo/Deníky Bohemia (4krát), Týden (2krát).
Konzultace pro MZV
• Konzultace v oblasti rozvoje Evropské bezpečnostní a obranné politiky.
• Zpracování podkladů na téma Security and Defence Policy in a Democratic State pro zástupce ředitele OBP V. Jandu.
Pedagogická činnost
• Americká zahraniční a bezpečnostní politika po studené válce; Euroatlantická bezpečnost v 90. letech – stálé semestrální kurzy, katedra amerických studií, IMS Fakulta sociálních věd UK v Praze.
• Pokrok ve Druhém pilíři – přednáška pro diplomatickou akademii ÚMV, 31. 1. 2001.
• Mezinárodní bezpečnostní prostředí ČR – přednáška pro Institut krizového řízení VŠE, 13. 2. 2001.
• Aktuální vývoj a perspektivy SZBP a EBOP – přednáška pro Team Europe, 30. 5. 2001.
• Přednášky pro regionální semináře OSN pořádané Českým sdružením pro Spojené národy, Jihlava
5. 11. 2001.
• Expansion of NATO: pros and cons a Further Enlargement of NATO and EU – přednášky pro Central European Studies Program (CESP), Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Brno, Brno
6. 11. 2001.
Další odborná činnost
• Anotace internetových stránek z oblasti mezinárodní bezpečnosti pro Mezinárodní politiku.
• Koordinátor Centra bezpečnostních analýz, editor Bezpečnostních témat.
• Člen redakční rady časopisu Mezinárodní politika – koncepční příprava a kontaktování autorů čísel
9/2001 a 12/2001.
• Člen oborové rady ÚSS VA Brno pro oblast Mezinárodněpolitický a vnitropolitický vývoj prostředí
vojenské politiky.
• Člen Odborné poradní skupiny MZV pro Komunikační strategii v oblasti bezpečnosti a summitu
NATO.
• Příprava podkladů pro vystoupení J. Šedivého na semináři WEU ISS European Strategic Concept,
Paříž březen 2001.
• Účast na NATO Study Tour, pořádáno Velvyslanectvím USA, 11.–12. 2001.
• Výzkumný pobyt na WEU Institute for Security Studies, Paříž, červen–červenec 2001.
• Celkem pět konzultací s různými zahraničními akademickými osobnostmi týkající se ESDP, české
bezpečnostní politiky a kontrolních mechanismů exportu zbraní.

Mgr. Lucie KÖNIGOVÁ
Odborná publikační činnost
• Teorie státní suverenity a praxe intervence. Mezinárodní vztahy, č. 3/2001, s. 41–58.
• Odpověď na polemiku Daniela Šmihuly k článku v MV (viz výše). Mezinárodní vztahy, č. 4/2001,
s. 89–92.
• Recenze knihy Neureither, Karlheinz; Wiener, Antje (eds.): European Integration After Amsterdam:
Institutional Dynamics and Prospects for Democracy. Journal of International Relations and Development, č. 1/2001.
• Přehled příspěvků do diskuse o upořádání EU. Evropská témata, č. 2/2001 (spoluautorka).
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Výzkumné projekty
• The Operative Space of Smaller States in Central Europe, mezinárodní projekt organizovaný Institute for Danube Region and Central Europe, Vídeň.
• Political Science Research in Eastern Europe, mezinárodní projekt organizovaný ECPER a EUI.
Příspěvky na konferencích a seminářích
• Vystoupení na mezinárodní konferenci pořádané v rámci projektu Political Science Research in Eastern Europe, Florencie 9.–10. 11. 2001.
• Příspěvek na mezinárodní konferenci Regional Partnership and the Future of the European Union
pořádané Österreichisches Institut für Internationale Politik (OIIP), Vídeň, 16. 11. 2001.
Další odborná činnost
• Oponentský posudek pro časopis Mezinárodní vztahy.

PhDr. Václav KURAL, CSc.
Odborná publikační činnost
• Sudety pod hákovým křížem. Kaiserová – Kaiser, Ústí nad Labem 2001.
• Konflikt anstatt Gemeinschaft? (německá verze autorovy knihy Konflikt místo společenství?). ÚMV,
Praha 2001.
• Statt Gemeinschaft ein Auseinandergehen! (německá verze autorovy knihy Místo společenství konflikt!). ÚMV, Praha 2001.
• Češi, Němci, Mnichov. Karolinum, Praha 2002.
• K problému Grundplanung O–A. Historie okupovaného pohraničí 1938–1945, č. 6/2001.
Výzkumné projekty
• Sudety pod hákovým křížem, grantový projekt Česko-německého fondu budoucnosti.
Organizační činnost
• Příprava semináře Sudety pod hákovým křížem.
• Účast na instalacích putovní výstavy Češi a sudetští Němci společně proti Hitlerovi v Berlíně, Binzi
(Rujána) a v Liberci.
Publicistika a vystoupení v médiích
• Interview o historii sudetské otázky v ČSR pro Norddeutsches Rundfunk.
Konzultace pro MZV
• Člen poradního sboru ministra zahraničních věcí (účast v konzultační skupině prof. Picka o sudetoněmecké otázce).
Další odborná činnost
• Lektorování knihy o vývoji sudetoněmecké otázky od roku 1918 pro ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy.
• Člen zahraniční komise ČSSD.
• Předseda Kruhu občanů vyhnaných v roce 1938 z pohraničí.

Ing. Kristina LARISCHOVÁ
Odborná publikační činnost
• Zesílená spolupráce v Evropské unii. Evropská témata, č. 1/2001.
• Tschechien. Die Erweiterung der Europäischen Union. In: Widenfeld, Werrner; Wessels, Wolfgang
(Hrsg.): Jahrbuch der Europäischen Integration 2000/2001. Europa Union Verlag, Bonn 2002,
s. 457–460 (společně s Vladimírem Handlem).
62

• Tschechien–Vorsichtiger Optimismus. In: Die Neue Gesellschaft. Frankfurter Hefte Nr. I/II 2002,
s. 68–72.
Příspěvky na konferencích a seminářích
• Stand und Perspektiven der EU-Erweiterung aus der tschechischen Sicht – vystoupení v panelové
diskuzi na Výroční konferenci Německé společnosti pro studium východní Evropy, Berlín 2. 3. 2001.
• Chancen und Probleme der EU-Osterweiterung – referát v panelové diskuzi na výročním semináři Bavorské státní kanceláře pro vedoucí pracovníky bavorské státní správy, Beilngries (SRN) 24. 3. 2001.
• Příprava ČR na vstup do EU – vystoupení na semináři pořádaném v rámci Evropské jízdy, Ostrov
3. 4. 2001.
• Schumanova deklarace a komunitární metoda – vhodný model pro budování Evropy v 21. století? –
referát v panelové diskuzi pořádané u příležitosti Dne Evropy Delegací Evropské komise v ČR, Praha 9. 5. 2001.
• Mehr Konkurrenz um Lohn und Arbeit? Auswirkungen der EU-Osterweiterung auf die Arbeitsmärkte
– Optionen für die Politik. Aus tschechischer Sicht – referát na konferenci pořádané Delegací Evropské komise v Mnichově a Akademií pro politické vzdělávání v Tutzingu, Tutzing (SRN) 14. 5. 2001.
• Politische Steuerung und Konsequnzen der Migration im Rahmen der EU-Osterweiterung – referát
v panelové diskuzi v rámci Letní akademie hospodářského žurnalismu Bertelsmannovy vědecké nadace, Kolín nad Rýnem 4. 7. 2001.
• Moderace meziparlamentního setkání poslanců frakce CDU/CSU v německém Spolkovém sněmu
s poslanci českých konzervativních stran na téma evropské integrace po Nice, rozšíření EU a bilaterálních vztahů organizovaného Konrad-Adenauer-Stiftung v ČR ve spolupráci s Poslaneckou sněmovnou a Senátem, Praha 31. 1. 2001.
Publicistika a vystoupení v médiích
• Interview pro relaci českého vysílání BBC Svět o páté na téma návrhu přechodného období pro pohyb pracovních sil, 11. 4. 2001.
• Interview pro relaci Českého rozhlasu 1 – Radiožurnál Studio Evropa na téma důsledků irského referenda o Smlouvě z Nice a očekávání od summitu EU v Göteborgu, 14. 6. 2001.
• Citace jména a instituce v tisku: Německo a Rusko se chystají na nové strategické partnerství. MF
Dnes, 9. 1. 2001; Bundeswehr se zcela promění. MF Dnes, 31. 1. 2001; Süddeutsche Zeitung (článek
od Daniela Brösslera), 9. 5. 2001; Lacino bez Čechů. Krizový scénář rozšíření EU. Euro, č. 20/2001.
Pedagogická činnost
• Německá zahraniční politika po sjednocení a za nové koalice. Kontinuita či změna? – přednáška
s diskuzí pro posluchače Diplomatické akademie, Praha 11. 1. 2001.
• Tschechien und Deutschland als europäische Partner – přednáška s diskuzí pro důstojníky vzdušných sil Bundeswehru v rámci politického vzdělávání organizovaného Konrad-Adenauer-Stiftung
Kolín nad Rýnem, Praha 24. 1. 2001.
• EU po summitu v Nice a aktuální stav vyjednávání ČR o vstupu do EU – přednáška na semináři o EU
pro studenty pořádaná Ústavem filozofie a společenských věd Univerzity Hradec Králové, Hradec
Králové 20. 2. 2001.
• Stand der Beitrittsverhandlungen zur EU aus der tschechischen Sicht – přednáška s následným kolokviem na mezinárodním semináři „Deutschland und seine östliche Nachbarn“ pořádaném OstWest-Kolleg Spolkové centrály pro politické vzdělávání, Brühl (SRN) 15. 3. 2001.
• Politiky ES a rozpočet EU – přednáška pro vedoucí pracovníky státní správy v rámci mezirezortního
školení ke vstupu do EU organizovaného Diplomatickou akademií, Praha 4. 5. 2001.
• Tschechien – Eine Republik im Wandel – přednáška na semináři „Die Tschechische Republik auf
dem Weg in die EU“ pořádaném Friedrich-Ebert-Stiftung Duryňsko Essenskou školou žurnalistiky
pro německé žurnalisty, Praha 11. 6. 2001.
Další odborná činnost
• Členka redakční rady měsíčníku Mezinárodní politika.
• Členka redakční rady přílohy Mezinárodní politiky „Směr EU“ vydávané v rámci Komunikační strategie ČR před vstupem do EU.
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• Členka „Teamu Europe“ při Delegaci Evropské komise v ČR.
• Členka koordinační rady Česko-německého diskuzního fóra.

Ing. Petr LEBEDA
Odborná publikační činnost
• „Ground Zero“ – Výzva k přehodnocení západní politiky a globálního soužití. Mezinárodní politika,
č. 12/2001, s. 4–6.
Výzkumné projekty
• Posílení národních kapacit pro mezinárodní rozvojovou spolupráci, projekt UNDP realizovaný Rozvojovým střediskem ÚMV.
• Vypracování Střednědobé strategie české zahraniční rozvojové pomoci v rámci projektu UNDP.
Organizační činnost
• Administrace a koordinace programu Marshall Memorial Fellowship pro ČR.
• Příprava a organizace konference Studentské fórum 2000 Education for a New Global Culture of Human Rights? Praha, 11.–14. 7. 2001.
• Příprava Pražské deklarace pro konferenci Forum 2000 Lidská práva – hledání globální odpovědnosti, Praha, 14.–17. 10. 2001.
• Spoluorganizace a příprava Setkání expertů české rozvojové pomoci pořádané ÚMV ve spolupráci
s MZV a projektem UNDP, Praha, 5. 12. 2001.
Publicistika a vystoupení v médiích
• Deregulace zatemňuje Kalifornii. ZN Slovo, 25. 1. 2001.
• Dva krátké rozhovory pro MF Dnes týkající se vývoje po amerických prezidentských volbách v listopadu 2000.
• Televize Prima – účast ve zpravodajském pořadu K věci! na téma Dopad teroristických útoků v USA
na globalizaci, 21. 9. 2001.
Konzultace pro MZV
• Odborné hodnocení jedné čtvrtiny (zhruba 22) návrhů projektů české rozvojové pomoci a konzultace s gestorskými rezorty a OVEMO MZV.
Další odborná činnost
• Oponentský posudek pro časopis Mezinárodní vztahy.

Ing. Vladimír LEŠKA
Odborná publikační činnost
• Stane se Slovensko dvacátým členem NATO? Mezinárodní politika, č. 4/2001, s. 20–23.
• Praha – ekonomické fórum 2001. Mezinárodní politika, č. 7/2001, s. 29–31.
• Užitečná publikace o evropské integraci. Recenze sborníku Geneze a současnost evropské integrace.
Mezinárodní vztahy, č. 3/2001, s. 93–99.
• Pozadí abdikace Pavla Kanise z funkce ministra obrany Slovenské republiky (informace o souvislostech poslední změny ve vládě M. Dzurindy). Studijní sešit ÚMV, č. 1/2001, ÚMV 2001.
• Slovensko rok před pravidelnými parlamentními volbami: vnitropolitická situace v zemi ve druhém
roce předvstupních jednání s EU. Studijní sešit ÚMV č. 4/2001.
• Politické aspekty připravenosti Slovenska na přijetí do EU. Evropská témata, č. 2/2002.
• Možnosti a limity účasti nevládních organizací na procesu přípravy obranné a vojenské strategie. In:
Nečej, E., Tarasovič, V., Holotňák, M.: Obranné a vojenské stratégie ašpirujúcich krajín na vstup do
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NATO. Zborník príspevkov, prepis zvukových záznamov, výber z diskuzie a preklad vybraných anglických textov. Sekcia obrannej politiky a obranného plánovania MO SR, Inštitút bezpečnosti a obrany MO SR, Friedrich-Ebert-Stiftung, Bratislava 2001, s. 96–101.
Výzkumné projekty
• Perspektivy středoevropské vojenské spolupráce, grantový projekt MZV (spoluřešitel, hlavní řešitel
Radek Khol).
Publicistika a vystoupení v médiích
• Citace jména a instituce: Srb, V.: Krize antimečiarismu. Mezinárodní politika č. 8/2001, s. 21.
Konzultace pro MZV
• Příležitostné seznamování poradce ministra zahraničních věcí dr. M. Hada s aktuálním vývojem na
Slovensku (čtyřikrát během roku 2001).
Další odborná činnost
• Anotace internetových stránek s tematikou Slovenska, CEFTA a OBSE pro časopis Mezinárodní politika.
• Několik konzultací pro politology z Velké Británie a Německa na téma Slovensko a střední Evropa.

PhDr. Miroslav NOŽINA
Odborná publikační činnost
• Republique Tchéque: du tout répressif ... au tout prévention. Trafic international, Paris No 4/2001.
• República Checa. Un microcosmo de los tráficos de Europa central. Boletín internacional de las drogas, Marco-Abrol 2001.
• Globální zločin v malých zemích – případ ČR. Medzinárodné otázky, č. 2/2001, s. 6–28.
• Cesty za opiem. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2001.
• Drogové subkultury – Beat Generation. Bulletin NPDC, č. 1/2001, s. 16–25.
• Drogové subkultury – Hippies. Bulletin NPDC, č. 2/2001, s. 20–29.
• Drogové subkultury – New Age. Bulletin NPDC, č. 3/2001, s. 11–18.
• Noc oranžových čepic. Bulletin NPDC, č. 1/2001, s. 29–30.
• New Threats on the Security Agenda. In: Harmonie papers (Towards Shared Security 7-Nation Perspectives), Groningen No. 14/2001, s. 91–116.
• Terorismus a organizovaný zločin: srovnávací analýza. Bezpečnostní témata, č. 1/2001.
Výzkumné projekty
• Výroční zpráva o geopolitické situaci v oblasti drog v roce 2001, mezinárodní projekt organizovaný
AEGD-Nantes, Francie.
• Migrační pohyb z arabského světa: příčiny, důsledky a perspektivy, grant MZV ČR (spoluřešitel).
• Reformní éra v ČLR a její důsledky na česko-čínské vztahy – grantový projekt MZV (spoluřešitel).
• Crossroads of Crime. The Czech Republic Case, grantový projekt RSS OSF.
• Posílení národních kapacit pro mezinárodní rozvojovou spolupráci. Analýza rozvojové pomoci pro
země jihovýchodní Asie, projekt UNDP.
Organizační činnost
• Pracovní setkání na téma Mezinárodní organizovaný zločin, Středisko PČR Zbraslav, 20. 9. 2001.
Publicistika a vystoupení v médiích
• The Dragon and the Lion: Vietnamese Organised Crime in the Czech Republic. Think, No. 44/2001.
• Černý gentleman Nelson Mandela. Koktejl, č. 4/2001.
• Financování terorismu – interview pro zpravodajství televize Prima, 17. 9. 2001.
• Dva rozhovory pro pořad ČT 1 Tady a teď.
• Spolupráce na scénáři dokumentárního filmu Bulungan, ČT 1, 15. 12. 2001.
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• Situace v Indonésii a sesazení prezidenta Wahída – BBC, Svět kolem nás, 23. 7. 2001.
• Vystoupení v pořadu o Indonésii – ČR 1, Radiožurnál, leden 2001.
• Citace jména a instituce v médiích: Trafic international, Francie, květen 2001.
Konzultace pro MZV
• Afghánský obchod s drogami a očekávaný konflikt – expertiza pro Odbor Asie a Afriky, 19. 9. 2001.
• Terorismus – konzultace pro Právní odbor, listopad 2001.
Pedagogická činnost
• Celkem osm přednášek na téma Drogy, mezinárodní kriminalita, problematika jihovýchodní Asie:
veletrh cestovního ruchu GO Brno, 11. 1. 2001; FF UK Praha, 3. 2. 2001 a 24. 2. 2001; Policejní muzeum Praha, 7. 2. 2001; Diplomatická akademie MZV, 18. 4. 2001 a 23. 11. 2001; Pedagogická fakulta UK Praha, 18. 10. 2001; PPP Kroměříž, 20. 11. 2001.
Další odborná činnost
• Anotace internetových stránek s tématem Organizovaný zločin pro Mezinárodní politiku.
• Konzultace pro Odbor strategického plánování Ministerstva zahraničních věcí Maďarska, 1. 10. 2001.
• Konzultace pro Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ČR, 15. 11. 2001.
• Konzultace pro Policejní prezidium ČR, únor 2001.
• Konzultace pro Oddělení analýzy finančních toků, Ministerstvo vnitra ČR, 11. 12. 2001.
• Konzultace pro pracovníka University of Leicester, březen 2001.
• Konzultace pro pracovníka US Army Fort Bragg, North Carolina, listopad 2001.
• Člen pracovní skupiny expertů Ministerstva vnitra ČR pro problematiku organizovaného zločinu.
• Člen mezinárodního týmu expertů Association d’Études des Drogues, Nantes Francie.
• Člen redakční rady Bulletinu Národní protidrogové centrály.
• Člen literární komise GO-kamera Brno.

Ing. Petr PAVLÍK, CSc., M.A.
Odborná publikační činnost
• Historie, současnost a perspektivy evropské měnové unie. Mezinárodní politika, č. 6/2001, s. 25–26.
• Adaptation of the Czech Economy: Is the Transition Over? In: K. Liuhto (ed.): Ten Years of Economic Transformation. Volume I – The Economies in Transition and the EU Enlargement. Lappeenranta
University of Technology, Lappeenranta, 2001, s. 102–126.
• Současnost a perspektivy evropské měnové unie. Evropská témata, č. 1/2001.
• ČR ve světle poslední hodnotící zprávy Evropské komise. Parlamentní zpravodaj, č. 12/2001.
Výzkumné projekty
• Europeanisation of Public Administration in Central and Eastern Europe, mezinárodní projekt koordinovaný IEP Berlín a Universitou Kolín nad Rýnem (dále se účastní vědecké instituce z Polska,
Maďarska, Slovinska a Estonska).
• Enlargement/Agenda 2000-Watch, mezinárodní projekt koordinovaný IEP Berlín a TEPSA Brusel.
• Training for CEI Countries in Transition, mezinárodní projekt financovaný a koordinovaný Sekretariátem Středoevropské iniciativy v Terstu a Universitou Boloňa.
• Issues and Consequences of Enlargement, mezinárodní projekt organizovaný CAP Mnichov a Bertelsmannovou vědeckou nadací Gütersloh (projekt vyústil v návrh strategie reformy EU Thinking Enlarged – The Accession Countries and the Future of the EU).
Příspěvky na konferencích a seminářích
• Reform and Europeanisation of Public Administration in the Czech Republic – konference pořádaná
IEP, Berlín 1.–2. 3. 2001.
• Komentář k příspěvku T. Szemléra v rámci sekce Solidarity in an Enlarged EU: Aspects of a Future Fiscal Constitution, setkání pracovní skupiny Issues and Consequences of Enlargement, Brusel
25.–26. 4. 2001.
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• Attitudes of Czech Population nad the Political Parties Towards EU Integration and the Membership of
the CR in the EU – Enlargement Seminar 2001 organizovaný Universitou Trento (Itálie), 11. 5. 2001.
• Moderování dvou sekcí španělsko-italsko-české konference Spain, Italy and the Czech Republic Face
to the Enlargement of the EU, Mallorca (Španělsko) 18.–19. 5. 2001.
• Adaptation of the Czech Economy – konference Ten Years of Economic Transformation, Lappeenranta (Finsko) 30.–31. 8. 2001.
• Komentář k příspěvku T. Szemléra v rámci sekce Solidarity, setkání pracovní skupiny Issues and
Consequences of Enlargement, CAP/Bertelsmannova vědecká nadace, Berlín 25.–27. 9. 2001.
• Vystoupení v rámci panelu Road Map to Accesssion – How Prepared Are the Candidate Countries
for Membership – konference The Development of the EU and the Accession Process pořádaná Ústavem světové ekonomiky Maďarské akademie věd, Budapešť 18. 12. 2001.
• Prezentace publikace Thinking Enlarged – The Accession Countries and the Future of the EU (spolu s M. Brusisem), ÚMV 11. 12. 2001.
Organizační činnost
• Příprava česko-irské konference The Irish Experience – an Inspiration for the Czech Republic? –
společná akce ÚMV a Institute of European Affairs Dublin, MZV Praha, 15. 2. 2001.
• Příprava besedy se Stanem Rudčenko ze Société Générale na téma The Czech Republic and the EU:
What We Can Learn from the Experience of Greece, Spain and Portugal, ÚMV, 27. 3. 2001.
Publicistika a vystoupení v médiích
• Některé státy uměly svého členství v EU využít lépe. Právo, 7. 11. 2001 (rozhovor s Helenou Landovskou).
• Diskuze s ing. Šmejkalem z HK ČR o přístupu českých politických stran k evropské integraci a o připravenosti českého hospodářství na vstup do EU, ČT 2 – „21“.
• Rozhovor (s Omarem Mounierem) pro francouzské vysílání Českého rozhlasu 7 – Radio Praha o širším kontextu sporu mezi CET 21 a CME, 6. 3. 2001.
• Rozhovor (s Omarem Mounierem) pro francouzské vysílání Českého rozhlasu 7 – Radio Praha
o možných ekonomických dopadech demise ministra financí Pavla Mertlíka, 11. 4. 2001.
• Rozhovor pro české vysílání BBC o aktuálních otázkách evropské integrace, 23. 5. 2001.
• Rozhovor (s Kerstin Kronvallovou) pro švédské vysílání finského rozhlasu, 25. 9. 2001.
• Rozhovor (s Pavlou Jedličkovou) pro španělské vysílání Českého rozhlasu 7 – Radio Praha o hodnotící zprávě Evropské komise, 12. 11. 2001.
• Rozhovor pro anglické vysílání Českého rozhlasu 7 – Radio Praha o důsledcích summitu v Laekenu.
Pedagogická činnost
• Integrace ČR do EU, evropská bezpečnostní politika, evropská měnová unie – přednáška pro NBÚ,
11. 1. 2001.
• Přibližování ČR k EU – přednáška pro Akademii Jana Amose Komenského, 18. 1. 2001.
• Vybrané problémy české ekonomické transformace – přednáška pro studenty Darden Graduate School
of Business Administration, 13. 3. 2001.
• Economies of Central European Countries in Transition – přednáška pro studeny Rakouské diplomatické akademie, 20. 4. 2001.
• Přistupování ČR k EU – přednáška pro studenty z Dalarna College (Švédsko), 22. 5. 2001.
• Česká ekonomická transformace a přistupování ČR k EU – přednáška pro studenty z Miami University (Oxford, Ohio, USA), 30. 5. 2001.
• Vybrané problémy historie a současnosti ČR – přednáška pro studenty Rochester Institute of Technology, 4. 6. 2001.
• Problémy české ekonomické transformace – přednáška pro finské novináře, 25. 9. 2001.
• European Integration and the Czech Republic – přednáška pro zahraniční studenty VŠE v rámci kurzu CEPS, 16. 10. 2001.
• Czech Accession into the EU – přednáška pro zahraniční studenty oboru Central European Studies
Masarykovy univerzity Brno, 4. 12. 2001.
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Další odborná činnost
• Anotace pěti internetových stránek z oblasti evropská integrace, EU a ČR pro Mezinárodní politiku.
• Oponentský posudek na článek Double Transition on Slovenia pro slovinský časopis Journal of International Relations and Development.
• Konzultace pro dva pracovníky korejského ústavu Korea Institute for International Economic Policy
(Jin Ha Jung, Chun Joung Choi) o české ekonomické transformaci a integraci do EU.
• Výzkumný pobyt na půdě TEPSA v Bruselu v rámci projektu Europeanisation of Public Administration in EU Candidate Countries from CEE in the Context of Transformation and Integration, 9.–23. 9.
2001.

PhDr. Ivona ŘEZANKOVÁ, CSc.
Odborná publikační činnost
• Evropská unie a severní Evropa. Recenze knihy: Lenjinš, Atis; Nackmayr, Jörg-Dietrich (eds.): The
Northern Dimension: An Assessment and Future Development. Mezinárodní vztahy, č. 1/2001,
s. 139–142.
• Evropská integrace a národní stát. Recenze knihy: Drozdowicz, Zbigniew; Glass, Krzysztof; Škaloud,
Jan: Von der Emanzipation zur Integration. Mezinárodní vztahy, č. 2/2001, s. 123–127.
• Německá otázka a Evropa. Recenze knihy: Alter, Peter: The German Question and Europe. Mezinárodní vztahy, č. 3/2001, s. 106–110.
• Evropská politika a federalismus. Recenze knihy: Hrbek, Rudolf (Hrsg.): Europapolitik und Bundesstaatsprinzip. Die „Europafähigkeit“ Deutschlands und seiner Länder im Vergleich mit anderen
Föderalstaaten. Mezinárodní politika, č. 3/2001, s. 33–34.
• Od Německa po Evropu. Recenze knihy: Kühnhardt, Ludger (Hrsg.): Von Deutschland nach Europa.
Geistiger Zusammenhalt und Außenpolitischer Kontext. Mezinárodní politika, č. 4/2001, s. 38–39.
• Ruská bezpečnostní politika. Recenze knihy: Adomeit, Hannes: Russische Sicherheits- und Verteidigungspolitik unter Putin. Mezinárodní politika, č. 7/2001, s. 42–43.

Jiří ŠEDIVÝ, M.A., PhD.
Odborná publikační činnost
• Dilema rozšiřování NATO. Monografie, ÚMV, Praha 2001, 152 s.
• Czech Republic: Coping with the Challenges of the Post Cold War Environment. In: Luif, Paul (ed.):
Security in Central and Eastern Europe: Problems – Perceptions – Policies, The Laxenburg Papers,
Austrian Institute of International Affairs, Braumüller, Wien 2001, s. 7–33.
• Rethinking Europe (spoluautor Petr Drulák). In: Rethinking Europe, British Council, Praha 2001,
s. 23–36 (též česky).
• NATO and its Challenges after the Cold War: Searching for a New Role. In: Jireš, Jan (ed.): European Security and NATO Enlargement, Polis a ÚMV, Praha 2001, s. 13–25.
• The Puzzle of NATO Enlargement. Contemporary Security Policy, Vol. 22, No. 2, A Frank Cass Journal, August 2001, s. 1–26.
• The Ins and Outs of ESDP: the question of participation. World Defence Systems, Vol. 3, No. 2, Royal
United Services Institute for Defence Studies, London 2001, s. 42–45.
• Humanitární intervence a otázka legitimity. In: Veber, Václav (ed.): Politologie: Ideje a dějiny. Sborník k 75. narozeninám Theodora Syllaby, nakl. Gaudeamus, Edice Prométheus, sv. 47. Hradec Králové, 2001, s. 39–53.
• Nové paradigma terorismu. Bezpečnostní témata, č. 1/2001.
• Rozšiřování NATO: hledání nejlepšího ze špatných řešení. Mezinárodní vztahy, č. 2/2001, s. 8–28.
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Recenze
• Nicholas J. Wheeler: Saving Strangers: Humanitarian Intervention in International Society, Oxford
UP 2000, Journal of International Relations and Development, Vol. 4, No. 1, University of Ljubljana,
2001, s. 73–75; česká recenze stejného titulu: Legitimita humanitární intervence. Mezinárodní politika, č. 2/2001, s. 33–34.
• Karin von Hippel: Democracy by Force: US Military Intervention in the Post-Cold War World. Cambridge: Cambridge University Press, 2000; Journal of International Relations and Development, Vol. 4,
No. 4, University of Ljubljana, 2001, s. 433–435.
• Válka v XXI. století (Zamyšlení nad knihou Laurenta Murawiece). Recenze publikace Laurent Murawiec, La Guerre au XXIe siècle (Editions Odile Jacob, Paris 2000). Zvláštní číslo řady Sborníku
Vojenské akademie v Brně na téma Vojenství v XXI. století, říjen 2001, s. 7–15.
• Užitečný průvodce mezinárodní politikou. Recenze publikace: Oxfordský slovník světové politiky, sestavil Joel Krieger (Ottovo nakladatelství s.r.o., Praha 2000). Mezinárodní politika, č. 5/2001, s. 43.
• Anotace internetových stránek na téma bezpečnost, zbrojení, odzbrojení do Mezinárodní politiky.
Publicistika
• Kdo další do NATO. Lidové noviny (příloha Orientace), 1. 12. 2001.
• Boj proti terorismu není válkou. Hospodářské noviny, 12. 10. 2001.
• Teror v globálním světě. Lidové noviny (příloha Orientace), 15. 9. 2001.
• Bushova velká hra s jaderným deštníkem. Lidové noviny, 5. 5. 2001.
• Po dvou letech v NATO v půli cesty. Zemské noviny, 12. 3. 2001.
• Poslední válka a nová ohrožení. České Slovo, 18. 1. 2001.
Pedagogická činnost
• European security after the Cold War. Přednáška/seminář, jeden semestr, New York University, Prague Center.
• Bezpečnostní studia. Přednáška, jeden semestr, Ústav politologie, FF UK Praha.
• Teorie mezinárodních vztahů. Seminář, jeden semestr, Ústav politologie, FF UK Praha.
Účast na konferencích a seminářích
• Implications of the War Against Terrorism – přednáška pro Kanadskou obchodní komoru v České republice, Praha, 29. 11. 2001.
• Trendy světové bezpečnosti – přednáška pro Kurz bezpečnostní politiky a řízení obrany, Vojenská
akademie, Brno, 27. 11. 2001.
• The Puzzle of NATO Enlargement – přednáška pro NATO Defence College, Řím, 23. 11. 2001.
• The Experience of the New NATO Members: Poland, Czech Republic, Hungary – referát na konferenci NATO Enlargement: from Washington to Prague, organizovaný Ministerstvem obrany Lotyšska a LIIA, Riga, 21. 9. 2001.
• Rethinking Europe – konference organizovaná společně British Council Praha, Foreign Policy Centre London, ÚMV Praha. Příprava konference, zahájení, spoluautor konferenční publikace, Praha,
6.–7. 9. 2001.
• A Pan-European Policy on Stability from a Central and Eastern European View – zahajovací řeč na
konferenci Europe as One Security Area (Potsdam Spring Dialogues 2001), organizované Development and Peace Foundation a WeltTrends: Journal of International Politics and Comparative Studies,
Postupim, Německo, 19.–21. 4. 2001.
• La République tcheque, la recherche d’un role dans le contexte stratégique atlantique et européen –
přednáška v rámci kulatého stolu Les enjeux de sécurité en Europe médiane apres l’élargissement de
l’OTAN et lastructuration de l’espace yougoslave, CeFReS, Praha, 5. 4. 2001.
• Czech Security Policy – přednáška pro posluchače National Security Studies Course 2001, Canadian
Forces College, Praha, 19. 2. 2001.
• CESDP: obstacle, or launchpad for enlargement? – referát na výroční konferenci WEU ISS na téma Defence, Enlargement and European Integration, Paříž, 1. 3. 2001.
• Two Years in NATO: The Czech Republic’s Experience – přednáška pro posluchače Regional Study
Group, Class 2001, US Air War College, Praha, 12. 3. 2001.
69

Organizační a vědecká činnost
• American Association of Political Science, člen.
• Contemporary Security Policy (Frank Cass Journal), 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) k otázce Diversity and Unity in the Enlarged European Union:
What Influences the Processes of Transition and Adaptation in Central and Eastern Europe?, člen.
• Vědecká rada Fakulty sociálních věd UK, člen.
• Vědecká rada Ministerstva zahraničních věcí ČR, člen.
• Ředitel ÚMV.

Mgr. Filip TESAŘ
Odborná publikační činnost
• S kým na Balkáně. Mezinárodní politika, č. 11/2001, s. 20–21.
• Albánská otázka z albánského úhlu pohledu (recenze dvou knih Hassani, Enver: Dissolution of Yugoslavia and the Case of Kosova a Platform for the Solution of the National Albanian Question – manifest vydaný Akademií věd Albánie). Mezinárodní vztahy, č. 2/2001, s. 107–110.
• EU a Balkán. Evropská témata, č. 2/2001.
Výzkumné projekty
• Možnosti politického vývoje ve Svazové republice Jugoslávii a dopady na její mezinárodní postavení, grantový projekt MZV.
Publicistika a vystoupení v médiích
• Výzva Srbsku. Domino Fórum, č. 1/2001.
• Inventúra národného svedomia. Domino Fórum, č. 10/2001.
• Len nijaké ilúzie. Domino Fórum, č. 15/2001.
• Zástupný problém. Domino Fórum, č. 27/2001.
• Krehká istota. Domino Fórum, č. 34/2001.
• Ani v polčase. Domino Fórum, č. 43/2001.
• O salonním mudrování. MF Dnes, 18. 4. 2001.
• V Daytonu skončila válka. Respekt (příloha Společnosti Člověk v tísni), říjen 2001.
• Fantom změny hranic. Respekt, 19. 3. 2001.
• Hospodáři války. Literární noviny, č. 50/2001.
• Makedonie: Zahraničněpolitická výzva pro EU. Integrace. č. 10/2001.
• Když médiím vládnou politici. Informační servis Společnosti při ČT Člověk v tísni, 6. 11. 2001.
• Dvě vystoupení v pořadu ČT 1 Dobré ráno na téma Makedonie (březen, květen 2001).
• Jedno vystoupení v pořadu ČT 1 Dobré ráno na téma islám (duben 2001).
• Dvě vystoupení v pořadu ČT 1 Dobré ráno na téma Afghánistán (září, říjen 2001).
• Jedno vystoupení v pořadu ČT 2 „21“ na téma Slobodan Miloševič (duben 2001).
• Vystoupení v pořadu ČRo K věci (srpen 2001).
• Pět vystoupení v BBC (únor, březen, duben, červen, září 2001).
• Dvě vystoupení pro českou redakci Svobodné Evropy (září, říjen 2001).
• Jedno vystoupení pro jihoslovanskou redakci Svobodné Evropy (duben 2001).
• Jedno vystoupení pro slovenskou redakci Svobodné Evropy (červen 2001).
• Jedna citace jména a instituce: MF Dnes, 3. 4. 2001
Konzultace pro MZV
• Čtyři konzultace pro I. Sedláka z Odboru jihovýchodní Evropy.
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• Pět konzultací pro A. Langera z Odboru analýzy a plánování.
• Tři konzultace pro E. Siegla z Odboru bezpečnostní politiky.
Pedagogická činnost
• Národnostní problémy v bývalé Jugoslávii – kurz IMS FSV UK pro posluchače FSV, FF a FHS UK.
• Balkán – přednáška na VŠE pro studenty University of Denver (srpen 2001).
• Antropologický výzkum na Balkáně – přednáška pro Katedru sociální a kulturní antropologie Západočeské univerzity Plzeň (říjen 2001).
• Bolesti Balkánu – přednáška pro Akademii Jana Amose Komenského, Česká Lípa (říjen 2001).
Další odborná činnost
• Doslov k českému vydání knihy Jan Willem Honig, Norbert Both Srebrenica (Mladá fronta, 2001).
• Doprovod státní delegace: návštěva V. Klause v Chorvatsku (březen 2001), návštěva M. Zemana
v Chorvatsku (duben 2001) a návštěva D. Mičunoviče v ČR (listopad 2001).

Ing. Vladimír VOTÁPEK
Odborná publikační činnost
• Rusko a náboženství. Mezinárodní politika, č. 4/2001, s. 12–13.
• Vladimír Putin dva roky v čele Ruska (informace o kulatém stolu). Mezinárodní politika, č. 12/2001,
s. 34.
Výzkumné projekty:
• Toward an Understanding of Russia, mezinárodní projekt řízený Council on Foreign Relations, Washington D.C. za účasti odborníků ze zemí střední a východní Evropy.
Příspěvky na konferencích a seminářích
• Americko-ruské vztahy – příspěvek na konferenci „Toward an Understanding of Russia“ organizované Council on Foreign Relations, Washington 6.–7. 9. 2001.
• Česko-ruské vztahy – příspěvek na konferenci „Russia and Central Europe“ organizované Center for
Eastern Studies, Varšava 8.–9. 11. 2001.
Organizační činnost
• Příprava kulatého stolu Dva roky vlády V. Putina, ÚMV, 5. 11. 2001.
Publicistika a vystoupení v médiích
• Akcie Ruska stoupají. Lidové noviny, 6. 10. 2001.
• Deset let po rozpadu SSSR. Respekt, 25. 12. 2001.
• Rozhovor o vývoji americko-ruských vztahů, ČT 1 Dobré ráno (listopad 2001).
• Rozhovor o americko-ruských vztazích, Český rozhlas 6 / Rádio Svobodná Evropa (duben 2001).
• Komentář k vývoji v Rusku, české vysílání BBC (květen 2001).
Pedagogická činnost
• Vztah Ruska a střední Evropy – přednáška na VŠE pro studenty University of Denver (srpen 2001).
Další odborná činnost
• Anotace pěti internetových stránek z ruských studií pro Mezinárodní politiku.
• Oponentský posudek na článek Kurilské ostrovy – permanentní blok rusko-japonských vztahů pro časopis Mezinárodní vztahy.
• Konzultace pro pracovníky ZÚ Dánska a ZÚ Lotyšska o česko-ruských vztazích.
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