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ÚVOD

Rok 2004 byl pro Ústav mezinárodních vztahů (ÚMV) bohatý na změny. Fungování naší instituce se
dotkly zejména dvě události. V prosinci jsme dostali dobrou zprávu, že meziresortní komise Ministerstva školství, mládeže a sportu ČR schválila náš návrh výzkumného záměru na období 2005–2011.
Přes dílčí výhrady k hodnocení komise jsme toto rozhodnutí uvítali, neboť jsme tím získali solidní základ pro střednědobý rozvoj našeho pracoviště.
Druhou událostí byl odchod dlouholetého ředitele Jiřího Šedivého. Podobně jako předchozí ředitel
prof. Otto Pick i Jiří Šedivý zásadním způsobem utvářel ÚMV do podoby moderního výzkumného pracoviště, jež rozvíjí českou reflexi mezinárodních vztahů a které je rovnocenným partnerem renomovaných zahraničních institucí. Nové vedení našeho ústavu chce na tuto tradici navázat.
V oblasti výzkumu se ÚMV podařilo udržet intenzivní zapojení do mezinárodních projektů (celkem
třináct projektů) a významnou publikační činnost. Ve větší míře než v minulosti se jedná o akademicky prestižní projekty a publikace, což je důležité zejména s ohledem na rostoucí roli impakt faktoru při
celkovém hodnocení instituce. Rozvoj teoretického myšlení a aktivní využití teoretických konceptů ve
výzkumu ÚMV vytváří dobré předpoklady k posilování akademické prestiže pracoviště.
Neméně důležitý byl politicky orientovaný výzkum sloužící potřebám Ministerstva zahraničních věcí ČR, české státní správy a veřejnosti. Ústav oslovoval tyto skupiny tradičně individuálními konzultacemi, působením v médiích a konferenční činností, nově tzv. policy papers, což jsou stručné analýzy
k aktuálním problémům. ÚMV uspořádal tři velké mezinárodní konference a desítky menších konferencí a seminářů reflektujících zejména růst evropských bezpečnostních struktur a členství České republiky v Evropské unii. Nejvýznamnějším partnerem ÚMV bylo jako již tradičně Ministerstvo zahraničních
věcí ČR. Ústav dále udržoval těsné kontakty s akademickými partnery a zintenzivnil spolupráci především s mimopražskými univerzitami. Pokračovala rovněž široká spolupráce se zahraničními, především evropskými partnery.
Do mezinárodních projektů bylo zapojeno i informační oddělení ústavu, které pokročilo jak při
zkvalitňování knihovních fondů, tak při rozšiřování počtu databází, v nichž jsou indexovány a abstrahovány publikace ÚMV. V internetovém online katalogu knihovny byly nově zpřístupněny záznamy dokumentačních materiálů, což ocenili zejména externí uživatelé naší knihovny.
Ediční činnost se opět soustředila na vydávání periodik. Redakci měsíčníku Mezinárodní politika
se podařilo „prolomit“ standardní opakování témat a rozšířit pohled na mezinárodní politiku o netradiční náměty. O vzrůstající úrovni čtvrtletníku Mezinárodní vztahy svědčí jeho stále se zvyšující náklad. K nejvýznamnějším neperiodickým publikacím patřil sborník Zahraniční politika České republiky 1993–2004 a další svazek edice Dokumenty československé zahraniční politiky.
Rozvojové středisko Ústavu mezinárodních vztahů plnilo kontaktní a koordinační funkci v oblasti koordinace zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. Zprostředkovávalo komunikaci mezi odpovědnými státními institucemi v České republice, zahraničními partnery, realizátory rozvojových projektů z nevládního a soukromého sektoru, sdělovacími prostředky a veřejností. Ke klíčovým aktivitám
patřila řada činností souvisejících s řízením a koordinací projektového cyklu českých bilaterálních
projektů. V této souvislosti bylo rovněž Ministerstvem zahraničních věcí ČR pověřeno funkcí hlavního
koordinátora přípravy strategických střednědobých programů pro osm prioritních zemí Zahraniční
rozvojová spolupráce (ZRS) ČR na období let 2006–2010.
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Diplomatická akademie poskytovala odborné vzdělání pracovníkům Ministerstva zahraničních věcí ČR. Prioritou, stejně jako v předchozích letech, byla příprava pracovníků ministerstva a pracovníků dalších resortů státní správy na začlenění do Evropské unie. Pod patronátem Diplomatické akademie pokračovala i tento rok Mezinárodní letní škola EU v Horažďovicích. DA se aktivně účastnila
Evropského diplomatického programu a v rámci rozvojové pomoci uspořádala speciální vzdělávací
kurzy pro irácké, bulharské, rumunské a chorvatské diplomaty.
Personální a finanční strategie ÚMV vycházela z vládního záměru omezování počtu zaměstnanců
a finančních úspor v rozpočtové a příspěvkové sféře při plnění minimálně stejných úkolů jako v minulých letech. Na činnosti ÚMV se podílelo 58 zaměstnanců, 10 stážistů a kolem 160 externistů. Všem
patří dík za dobře vykonanou práci.
Petr Drulák
ředitel
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I. VÝZKUMNÁ ČINNOST

Pracovníci ÚMV byli v roce 2004 opět zapojeni do celé řady výzkumných projektů (celkem 45). Jednalo se jak o projekty mezinárodní (13), tak o projekty domácí (dohromady 32). Ve druhém případě
šlo z velké části o grantové projekty vyhlášené MZV ČR (14). Zvláštní formu projektů představují interní projekty ÚMV (15), které v zásadě vyjadřují hlavní zaměření výzkumných aktivit jednotlivých
pracovníků. Mezi nejpodstatnější projekty patří mj. Evropskou komisí podporovaný projekt CONNEX
nebo též projekt FORNET, zaměřený na zahraniční politiku Evropské unie. Mezi další mezinárodní
projekty, jichž se ÚMV účastní, patří také projekty TEPSA.
Výrazně se aktivizovala i publikační činnost výzkumných pracovníků ÚMV. Mezi největší publikační počiny za uplynulý rok lze počítat několik odborných statí v renomovaných zahraničních časopisech (např. v Communist and Post-Communist Studies, Journal of European Integration History
či Défense nationale), ale také prestižní monografie jako třeba ústavem vydanou Zahraniční politiku
České republiky 1993–2004. Nelze opominout ani příspěvky výzkumníků ÚMV v ceněných mezinárodních příručkách, např. v Jahrbuch der Europäischen Integration 2003/2004 nebo v Security Handbook 2004. V loňském roce začal ÚMV rovněž elektronicky vydávat stručné analýzy aktuálních otázek
vycházející z řešených projektů, tzv. policy papers. Celkový přehled publikací výzkumných pracovníků ÚMV lze najít v příloze Aktivity pracovníků Ústavu mezinárodních vztahů v roce 2004.
V neposlední řadě je nutno mezi výzkumnými aktivitami zmínit i získávání akademických titulů
pracovníky ústavu. Celá řada pracovníků se přiblížila k získání doktorského titulu, jeden výzkumník
se úspěšně habilitoval a získal titul docent.

VÝZKUM V OBLASTI EVROPSKÉ INTEGRACE
Jeden ze základních směrů výzkumné činnosti ústavu je evropská integrace a příprava České
republiky na vstup do Evropské unie, resp. její adaptace v rámci Unie. V roce 2004 se ÚMV
v uvedené oblasti účastnil řešení celkem šesti mezinárodních projektů. Jednalo se konkrétně o projekt CONNEX – Network of Excellence, Efficient and Democratic Governance in a Multilevel Europe
(zahájený v roce 2004), financovaný v rámci Šestého rámcového programu EU pro vědu a výzkum,
jenž je koordinován německou Univerzitou Mannheim. Cílem uvedeného projektu je především výzkum způsobů a procedur vládnutí a řízení společnosti v Evropské unii. V jeho řešitelském týmu reprezentuje ÚMV Petr Drulák a Lucie Königová.
Dalším mezinárodním projektem v oblasti evropské integrace byl EUFLEX – Flexible Integration
in the Area of CFSP/ESDP. Tento projekt zkoumá pozice širokého spektra národních aktérů v oblasti
společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie, resp. evropské bezpečnostní a obranné politiky. ÚMV zde zastupuje opět Lucie Königová.
Třetím mezinárodním projektem spadajícím do uvedené tematické sféry je EU-25 Watch, který je
koordinován bruselskou organizací TEPSA a berlínským Ústavem pro evropskou politiku. Je zaměřen
především na zjišťování aktuálních postojů vlád, významných společenských organizací, politických
stran, neziskové sféry i obyvatelstva k otázkám souvisejícím s aktuálním vývojem Evropské unie. Za
ÚMV se na tomto projektu podílí Petr Kratochvíl a Petr Pavlík.
Čtvrtým projektem v této skupině je další z projektů v rámci sítě TEPSA nazvaný CEEC Debate,
který se věnuje pozicím kandidátských, resp. nových členských zemí k aktuálním otázkám evropského integračního procesu. Za ÚMV se na tomto projektu opět podílí Petr Kratochvíl.
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Pátým projektem byl Pátý rámcový program EU CIDEL řízený Centrem evropských studií na Univerzitě Oslo (ARENA), který zkoumal prvky deliberativní demokracie v Evropské unii, do něhož byl
zapojen Petr Drulák. V loňském roce skončil projekt Světové banky a Bertelsmannovy nadace Networking Towards European Integration, který zkoumal integraci střední a východní Evropy do Evropské unie. V České republice koordinoval tento projekt Petr Drulák.
Problematiky evropské integrace a role České republiky v ní se v roce 2004 bezprostředně týkaly
dva projekty, které ÚMV získal na základě veřejné soutěže vyhlášené MZV (několik dalších grantových projektů MZV uvedených na jiném místě se svým zaměřením nachází na „pomezí“ mezi problematikou evropské integrace a dalších oblastí). Jednalo se především o projekt Konvent jako nová
metoda přípravy základních smluv evropské integrace – přínosy a výzvy, jejž zpracovali Lucie Königová a Petr Kratochvíl. Cílem uvedeného projektu bylo kriticky zhodnotit činnost, procedury, složení
a mandát Konventu a posoudit výhodnost navržených scénářů možného využití metody Konventu pro
Českou republiku.
Do sféry výzkumu evropské integrace spadá rovněž celá řada dlouhodobých interních projektů. Institucionálními aspekty evropské integrace se potom zabývají interní projekt Lucie Königové Twinning
jako případ transnacionální interakce: Změny administrativních identit v procesu přistupování ČR
k EU a Jana Karlase Politika prevence konfliktů EU a její institucionalizace. Dále se jedná o interní projekty Petra Pavlíka Česká ekonomická transformace v kontextu procesu evropské integrace a Proces evropské integrace se zvláštním zřetelem k procesu rozšiřování EU, které se z různých směrů a úhlů pohledu zabývají ekonomickými aspekty evropské integrace a procesu rozšiřování EU o bývalé tranzitivní
ekonomiky střední a východní Evropy. Ekonomickými aspekty evropské integrace se zabývá rovněž Jan
Hřích, který je řešitelem dvou interních projektů, a to Obchodní politika EU a obchodní vztahy ČR
s Unií a Politiky prvního pilíře EU a jejich význam z hlediska přípravy ČR na vstup do EU.
Za podíl ÚMV na řešení projektů zaměřených na výzkum evropské integrace lze považovat rovněž
zapojení Jana Hřícha do řešitelského týmu grantového projektu financovaného Grantovou agenturou
ČR Konkurenceschopnost, růst a mezinárodní vztahy české ekonomiky v prvních letech nové dekády,
jehož nositelem byl Institut integrace ČR do světové a evropské ekonomiky (IČRE) při VŠE v Praze
a vedoucím doc. Alois Holub.
Na poli zkoumání EU publikovala celá řada pracovníků ústavu také množství odborných článků.
Některé publikační výstupy, výrazněji než jiné, přispěly k posílení pozice ÚMV v odborných kruzích, a je proto možno je považovat za úspěch celého pracoviště. Patří mezi ně především publikování stati Vladimíra Handla (spoluautor Dan Hough) The (Post-)Communist Left and the European
Union: The Czech Communist Party of Bohemia and Moravia (KSČM) and the German Party of Democratic Socialism (PDS) v recenzovaném a impaktovaném časopise Communist and Post-Communist Studies a stati Jana Karlase a Petra Kratochvíla Czechoslovakia / the Czech Republic and European Integration: During and After the Cold War v recenzovaném časopise Journal of European
Integration History. Do této skupiny výstupů patří rovněž zpracování kapitol prezentujících Českou
republiku pracovníky ÚMV: Vladimír Handl (společně s Kristinou Larischovou) publikoval kapitolu
Tschechische Republik v ročence Jahrbuch der Europäischen Integration 2003/2004 (Baden-Baden:
Nomos-Verlag, 2004).

VÝZKUM V OBLASTI MEZINÁRODNÍ BEZPEČNOSTI
Druhý prioritní směr výzkumu v ÚMV představuje oblast mezinárodní bezpečnosti a role České
republiky v mezinárodních bezpečnostních vztazích. Zde se ÚMV v roce 2004 účastnil celkem osmi
mezinárodních projektů. V tomto roce došlo k završení několikaletého projektu Research and Training
Network Project „Democratic Accountability of ESDP“ zaměřeného na různé dimenze budování evropské bezpečnostní a obrané politiky a na mechanismy její demokratické parlamentní kontroly (jednalo se tedy v podstatě o výzkum na pomezí bezpečnostních a evropských studií). Včetně ÚMV se na
projektu účastnilo celkem devět výzkumných institucí. Jeho vedoucí byla Patricia Chilton působící na
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University of East Anglia a University of Sunderland. Koordinátorem účasti ÚMV na tomto projektu
byl Radek Khol.
Se jménem uvedeného pracovníka je spojena účast ÚMV v dalších pěti mezinárodních projektech,
z nichž čtyři byly v roce 2004 dokončeny. Konkrétně se jedná o projekt Second Round of NATO Enlargement, který byl zaměřen na zmapování a komparativní analýzu druhé vlny rozšíření NATO po roce 1989 (vedený prof. Augustem Pradettem z hamburské Universität der Bundeswehr), Security Handbook 2004 (vedený prof. Hansem J. Giessmanem z hamburské Universität der Bundeswehr), v jehož
rámci přispěl ÚMV analýzou bezpečnostní a obranné politiky České republiky a The EU Enlargement
Countries (vedený dr. Rosou Balfour z římského CeSPI) zaměřený na zmapování a komparativní analýzu bezpečnostních a obranných politik zemí střední a východní Evropy, které v roce 2004 vstoupily
do EU (rovněž zde se jedná o hraniční téma mezi bezpečnostními a evropskými studiemi). Do této
skupiny lze řadit rovněž česko-slovenský projekt Perspektivy česko-slovenské vojenské spolupráce koordinovaný a financovaný německou nadací Friedrich-Ebert-Stiftung.
V roce 2005 bude dále pokračovat projekt FORNET – European Foreign Policy Network (vedený
prof. Christopherem Hillem z London School of Economics), který za účasti skupiny evropských výzkumných institucí analyzuje různé aspekty společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU (SZBP)
a přístup jednotlivých států k ní. V roce 2004 vypracoval zástupce ÚMV v tomto projektu Radek Khol
českou kapitolu mapující debatu o SZBP v České republice.
Stále větší význam je při analýze bezpečnostních otázek přisuzován problematice tzv. „měkkých“
(tj. nevojenských) hrozeb (organizovaný zločin, terorismus, obchod s drogami). V této oblasti se ÚMV
v roce 2004 účastnil celkem dvou mezinárodních projektů (oba byly v tomto roce zakončeny). Jednalo se o projekt Organised Crime in Europe: Manifestations and Policies in the EU and Beyond organizovaný freiburským Max Planck Institute (vedoucí dr. Cyrille Fijnaut a dr. Letizia Paoli) zaměřený
na komparativní analýzu organizovaného zločinu v evropských zemích a perspektivy evropské policejní a vojenské spolupráce. Dalším projektem v této oblasti byl potom Whose security? The Area of
Freedom, Security and Justice in the Enlarged Europe organizovaný Universitou Leicester (vedoucí
Karen Henderson), jehož cílem bylo vytvořit odbornou studii zabývající se bezpečnostní problematikou v rozšířené Evropské unii z hlediska hrozeb, jako je organizovaný zločin, terorismus, migrace aj.
Svým zaměřením se tedy okrajově dotýkal rovněž evropských studií, konkrétně třetího pilíře EU.
Ústav v obou projektech zastupoval Miroslav Nožina.
Problematikou mezinárodní bezpečnosti se v roce 2004 zabývaly celkem čtyři grantové projekty
MZV, do kterých byl ÚMV zapojen. V prvním čtvrtletí byl definitivně završen projekt analyzující Národní bezpečnostní strategií USA z roku 2002, který byl ze strany MZV prodloužen za rámec původně předpokládaného období řešení. V tomto roce byl rovněž dokončen tříletý projekt Vývoj a důsledky případné realizace amerického projektu protiraketové obrany, na jehož základě byla vypracována
analytická studie mezinárodních důsledků případné realizace uvedeného amerického zbrojního projektu. V obou případech byl odpovědným řešitelem Radek Khol. Tento výzkumný pracovník se rovněž účastnil řešení grantového projektu MZV Komunikační strategie v oblasti bezpečnostní politiky,
jehož nositelem bylo volné sdružení Gaius a odpovědným řešitelem Jiří Česal. V roce 2004 rovněž dále pokračoval víceletý grantový projekt MZV Historie vojenských bloků v Evropě, jehož nositelem je
ÚMV a odpovědným řešitelem jeho externí spolupracovník doc. Petr Luňák. Jedná se o projekt zaměřený na zpracování archivních materiálů dokumentujících vývoj NATO a Varšavské smlouvy v době studené války.
K významným publikačním výstupům v bezpečnostní oblasti patří stať Jana Eichlera Comment
apprécier les menaces et les risques du monde contemporain na stránkách předního francouzského periodika v oblasti bezpečnostních studií Défense nationale. Radek Khol sepsal kapitolu Czech Republic v renomované německé ročence Security Handbook 2004. Členové Centra bezpečnostních analýz
vydali v roce 2004 další číslo bulletinu Bezpečnostní témata; jeho spolupracovníci publikovali nejenom v předních českých odborných časopisech, jakými jsou Mezinárodní vztahy, Vojenské rozhledy
a Historie a vojenství, ale jejich příspěvky se objevily v několika publikacích renomovaných západoevropských nakladatelství (Nomos-Verlag, Peter Lang, Springer a Palgrave Macmillan).
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VÝZKUM V OBLASTI TERITORIÁLNÍCH STUDIÍ
Dlouhou tradici mají v rámci výzkumu prováděného v ÚMV teritoriální studia. Mezi jeho zaměstnanci působí několik předních českých odborníků na některá teritoria současného světa. Do této
oblasti je možno zařadit celkem čtyři grantové projekty MZV, jejichž nositelem v roce 2004 byl ÚMV.
V tomto roce bylo v rámci výzkumného oddělení ÚMV navíc konstituováno Centrum regionálních
analýz, které si klade za cíl prezentovat širší veřejnosti výsledky výzkumu v oblasti regionálních
studií. Toto analytické centrum připravilo v uvedeném roce k vydání první číslo bulletinu Regionální témata.
Oblast Blízkého východu a Maghrebu pokrývá arabista Jaroslav Bureš. V roce 2004 byl odpovědným řešitelem grantového projektu MZV Politická kultura palestinské společnosti. Tento projekt,
který pokračuje do poloviny roku 2005, se zabývá fungováním palestinských politických institucí, jejich vazbami na ekonomickou sféru, spory mezi zastánci různých názorových proudů v jejich rámci,
jakož i vývojem palestinské občanské společnosti. Součástí jeho řešení bude rovněž nastínění různých variant reforem nutných k tomu, aby na území Palestiny mohl v budoucnosti vzniknout skutečně právní stát.
Vývoj v současné Číně sleduje sinolog Rudolf Fürst, který byl odpovědným řešitelem již řady projektů z této oblasti. Jeho odborný záběr je však širší, neboť se zabývá rovněž některými dalšími zeměmi jihovýchodní Asie. V roce 2004 byl R. Fürst odpovědným řešitelem grantového projektu MZV Politika jedné Číny a mezinárodní právní rámec principu, „jedna země, dva systémy“, který byl mj.
zaměřen na analýzu mezinárodněprávních aspektů (spoluřešitelkou byla Veronika Bílková)
Petr Kratochvíl vedl v roce 2004 výzkumný projekt grantové agentury VŠE Rusko a střední Evropa: Nové pohledy na vzájemné vztahy, vytvářející teoreticky podloženou analýzu vztahů mezi Ruskem
a středoevropskými zeměmi. Mezi jeho další aktivity v tomto roce patřil projekt Relations Between the
EU and the Russian Federation: ENP and Beyond, podpořený Nadací Friedricha Eberta. V rámci tohoto výzkumu pobýval P. Kratochvíl na studijním pobytu v Bruselu. P. Kratochvíl je také řešitelem interního výzkumného projektu ÚMV Ruská zahraniční politika vůči USA a Číně.
Balkanista Filip Tesař byl roce 2004 odpovědným řešitelem grantového projektu MZV Působení
mezinárodních islámských organizací na Balkánu, který v roce 2005 pokračuje. Jeho cílem je nejen
popsat spektrum mezinárodních islámských organizací působících na Balkáně (včetně organizací přinášejících radikální islám), ale rovněž podat celkové zhodnocení procesu reislamizace balkánských
muslimů a jeho důsledků pro Evropu. F. Tesař realizuje rovněž interní projekt ÚMV na téma Osvobozenecká armáda Kosova, který by měl vyústit do vydání monografie na dané téma.
Miroslav Nožina je odborníkem na oblast Indočíny (jeho hlavní odbornou specializací je však organizovaný zločin a mezinárodní obchod s narkotiky). V roce 2004 byl odpovědným řešitelem grantového projektu MZV Česko-thajské partnerství 2004. Historie spolupráce a vzájemných vztahů, jehož vyhlášení bylo motivováno především 70. výročím první návštěvy thajského krále v tehdejší ČSR.
Na základě tohoto projektu (jehož se účastnili rovněž thajští odborníci) byla ve spolupráci mj. s Velvyslanectvím České republiky v Bangkoku a Ministerstvem kultury Thajského království, kromě dalších publikačních výstupů, vydána reprezentativní publikace v angličtině mapující vývoj česko-thajských vztahů od středověku až po současnost. Výsledky tohoto projektu je možno považovat za určitý,
byť drobný, konkrétní příspěvek k dalšímu rozvoji vztahů mezi oběma zeměmi.
Vladimír Leška analyzuje Slovensko a česko-slovenské vztahy již od rozdělení bývalé ČSFR
v rámci dlouhodobého interního projektu ÚMV Vývoj na Slovensku a česko-slovenské vztahy, který
si klade mj. za cíl na základě slovenské reality formulovat adekvátní doporučení ohledně dalšího rozvoje česko-slovenské spolupráce a přispívat k vytváření reálného pohledu v České republice na situaci na Slovensku. V rámci uvedeného projektu jeho řešitel pravidelně monitoruje několik slovenských deníků.
Do pestré mozaiky výzkumných aktivit realizovaných v ÚMV zapadá rovněž dlouhodobý interní
projekt Mesfina Gedlu Politika a společnost soudobé Afriky, který si všímá různých aspektů vývoje
africké společnosti na pozadí měnících se mezinárodních podmínek.
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OSTATNÍ VÝZKUMNÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST
V ÚMV byly v roce 2004 řešeny rovněž některé projekty, které nelze zařadit do žádné z výše uvedených čtyř hlavních tematických skupin. Byl to především grantový projekt MZV Vyhodnocení reformního úsilí K. Annana v OSN a jeho perspektivy, jenž byl zahájen v roce 2003 a v roce 2004 dokončen. Jeho odpovědnou řešitelkou byla Veronika Bílková. Uvedený projekt mj. analyzoval rovněž
české zájmy a priority, pokud jde o další směřování největší a nejuniverzálnější mezinárodní organizace současného světa.
Mezi výše uvedené projekty lze dále řadit dva projekty s historickou tematikou, které si kladou za
cíl prohloubit naše poznání určitých událostí z období druhé světové války, jež dodnes mají velmi
konkrétní politické konsekvence, pokud jde o česko-německé vztahy. Konkrétně se jedná především
o grantový projekt MZV Vnitřní vyhnání, odsun a útěky čs. občanů z území třetí říše a z odtržených
území ČSR od roku 1933 do března 1939. Dalším z nich byl potom projekt Grantové agentury ČR Historie okupovaného pohraničí II (navazující na obdobný projekt z let 1998–2000), který byl zahájen
v roce 2002 a v roce 2004 bylo jeho řešení završeno (jeho nositelem byla Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem; mezi spolupříjemce prostředků patřily kromě ÚMV rovněž Univerzita
Palackého v Olomouci a Západočeská univerzita v Plzni). Účast ÚMV je v obu případech spojena se
jménem Václava Kurala.
Soudobými dějinami se zabývá rovněž dlouhodobý grantový projekt MZV financující postupné
vydávání Dokumentů československé zahraniční politiky, jehož cílem je vytvoření souvislé ediční řady mapující dostupné archivní dokumenty o činnosti čs. diplomacie od vzniku první republiky.
Výše uvedené tři projekty s historickou tematikou se jakoby poněkud vymykají hlavním směrům
náplně výzkumné činnosti ÚMV. Jejich cílem však je poskytnout důležité služby MZV a celé české
diplomacii, pro které ÚMV disponuje potřebnými kapacitami. V případě prvních dvou projektů jde mj.
o podklady pro formulování politiky České republiky vůči sudetoněmeckým organizacím a jejich požadavkům a potažmo celé SRN, zatímco u posledně uvedeného projektu se jedná o vyrovnání určitého „informačního dluhu“ MZV vůči odborné veřejnosti zabývající se výzkumem čs. dějin, na jehož
základě se Česká republika v tomto směru postupně vyrovnává dalším evropským zemím vydávajícím
obdobné edice (např. SRN, Rakousko, Francie či Velká Británie).
Mimo základní tematické směry výzkumných aktivit ÚMV patří badatelské úsilí některých pracovníků výzkumného oddělení v oblasti teorií mezinárodních vztahů. Jde především o vývoj nového analytického přístupu k mezinárodní politice opírajícího se o rozbor metafor v politickém diskurzu. Petr Drulák v tomto projektu navazuje na své výzkumy na European University Institute ve Florencii. Dále sem
patří interní projekt ÚMV Teorie mezinárodních vztahů: Od realismu ke konstruktivismu, vedený Petrem
Kratochvílem, a Liberalismus jako teoretický přístup v mezinárodních vztazích a jeho současný vývoj, jehož realizátorem je Jan Karlas. Charakter interního projektu ÚMV má rovněž série seminářů o problematice teorií mezinárodních vztahů vedených Pavlem Baršou (viz Konferenční a osvětová činnost).
Důležitou prezentaci nejen české zahraniční politiky, ale současně také takřka kompletní škály výzkumných aktivit realizovaných v ústavu vůči české i zahraniční (připravuje se anglická mutace) veřejnosti představuje vydání knihy Otto Picka a Vladimíra Handla (eds.): Zahraniční politika České republiky 1993–2004. Na jejím vydání totiž spolupracovalo celkem devět současných výzkumných pracovníků
ÚMV, bývalý ředitel, tři bývalí pracovníci ústavu a sedm dalších externích spolupracovníků. Netradiční
pohled na českou zahraniční politiku nabídl výstup z grantu MZV „Podíl obecních a krajských samospráv na zahraniční politice ČR“, jehož řešiteli byli Petr Drulák, Lucie Königová a Petr Kratochvíl.
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II. KONFERENČNÍ A OSVĚTOVÁ ČINNOST

Ústav mezinárodních vztahů v rámci své vzdělávací a vědecké činnosti v roce 2004 zorganizoval
a uskutečnil celou řadu konferencí, seminářů, přednášek, kulatých stolů, prezentací knih a studií.
Uskutečnily se tři velké mezinárodní konference s účastí významných odborníků ze zahraničí. Konferenci „CFSP and ESDP after Enlargement“ organizoval Ústav mezinárodních vztahů ve spolupráci
s Institute for Security Studies v Paříži, konference „NATO between Prague and Istanbul: Rewiewing
Progess, Assessing Prospects“ byla organizována společně s Programme of Atlantic Security Studies,
Praha a seminář „Consequences of the EU Enlargement for New Member States, the Balkans, and the
CIS“ organizoval ÚMV společně s Royal Institute of International Affairs.
K nejzajímavějším akcím menšího rozsahu patřilo setkání s autorem knihy „Realismus v mezinárodních vztazích“, Stefanem Guzzinim, které se uskutečnilo při příležitosti publikace českého překladu této knihy. Pravidelný charakter mělo celkem dvanáct diskusních setkání k teorii mezinárodních vztahů.
K dalším úspěšným akcím patřila prezentace grantové studie „Konvent jako nová metoda přípravy základních smluv evropské integrace – přínosy a výzvy“ a prezentace studie „Podíl obecních a krajských
samospráv na zahraniční politice ČR“. V návaznosti na reflexní fórum „Od Konventu ke vstupu“, které
se uskutečnilo v září roku 2003, proběhla veřejná diskuze k návrhu vládního koncepčního dokumentu
„Směřování ČR v rámci EU“, pořádaná z iniciativy ministra zahraničních věcí ČR, Cyrila Svobody,
ÚMV. Cílem veřejné diskuze bylo oslovit odbornou veřejnost a získat podněty pro vytváření české strategie v EU.

1. KONFERENCE A SEMINÁŘE
14.–15. 5. 2004 – CFSP and ESDP after Enlargement
Konference. Pořádaná Ústavem mezinárodních vztahů ve spolupráci s Institute for Security Studies
(IIS), Paris. Referenti: Nicole Gnesotto, EU ISS. Jiří Šedivý, Ústav mezinárodních vztahů. Jacques Rupnik, CERI, Paris. Toomas H. Ilves, Estonian Parliament, Tallin. Heather Grabbe, CER, London. Vladimír Bilčík, SFPA, Bratislava. Gabor Iklody, MFA, Budapest. Christian Lequesne, CEFRES, Praha. Antonio Missiroli, EU IIS, Paris. Rafal Trzaskowski, European Center Natolin, Warsaw. Anton Bebler,
University of Ljubljana. Peter Feith, EU Council, Brussels. Declan Kelleher, EU Presidency, Dublin and
Brussels. MZV ČR.

28.–29. 5. 2004 – NATO between Prague and Istanbul: Rewiewing Progess, Assessing
Prospects
Konference. Pořádaná Ústavem mezinárodních vztahů a Programme of Atlantic Security Studies
(PASS) v Praze. Referenti: Jiří Šedivý, Ústav mezinárodních vztahů. Jamie Shea, External Relations,
NATO, Brussels. Julianne Smith, International Security Program Center for Strategic and International
Studies, Washington D.C. Åzdem Sanberk, Member of the Foreign Relations Commission, Istanbul, Turkey. Alexandr Vondra, PASS, Praha. Peter Schmidt, SWP, Berlin, Germany. Alessandro Politi, Strategic
& OSINT analyst, Rome, Italy. Radek Khol, Ústav mezinárodních vztahů. Michael Žantovský, český velvyslanec v Izraeli. Robert Ranquet, Délégation aux Affaires Stratégiques, MoD, Paris. Marc Heller, Jaffee Center for Strategic Studies, Tel Aviv. Mustafa Aydin, Ankara University, Turkey. Amin Tarzi,
RFE/RL, Praha. Rob de Wijk, Netherlands Institute of International Relations. Andrzej Karkoszka,

12

DCAF, Geneva. Tomas Valasek, Center for Defense Information, Brussels. Petr Luňák, Public Diplomacy Division, NATO, Brussels. Zoltan Martinusz, Director, ATLANTICA Centre for Defence Policy
Research, Budapest. Atis Lejinš, Latvian Institute for International Affairs. Robert Ondrejcsak, Institute of Security and Defence Studies, Bratislava. Marin Lessenski, Institute for Regional and International Studies, Sofia. Graeme Herd, George C. Marshall Center, Garmisch, Germany. Daniel Neep,
the Middle East and North Africa Programme, Royal United Services Institute, London. Andrei V. Fedorov, Council on Foreign and Defense Policy, Moscow. Volodymyr Nahirny, Center for Peace, Conversion and Foreign Policy of Ukraine. Alexander Rondeli, Georgian Foundation for Strategic and International Studies. Jan Winkler, MZV ČR. Christopher Coker, LSE, UK. MZV ČR.

7.–8. 6. 2004 – Special Meeting Focused on the Consequences of the EU Enlargement
for New Member States, the Balkans, and the CIS
Konference. Pořádaná Ústavem mezinárodních vztahů a The Royal Institute of International Affairs.
Referenti: Sonja Biserko, Human Rights Committee in Serbia. Vladimir Gligorov, WIIW, Austria. Alexandr Duleba, RC SFPA, Slovakia. ÚMV.

9.–10. 6. 2004 – L’Union européenne élargie face à son voisinage
Konference. Pořádaná CEFRES, Praha a DGAP, Berlín ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů. CEFRES.

Průběh roku 2004 – „Diskusní setkání k teorii mezinárodních vztahů“
Cyklus dvanácti seminářů. Referent: Pavel Barša, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy/Ústav mezinárodních vztahů. Diskuse nad texty následujících autorů: Alexander Wendt, Stefano Guzzini, Ole Waever, Lene Hansen, Friedrich Kratochwil, Thomase Risse, Petr Drulák, Barry Buzan, Jozef Bátora. ÚMV.

2. PŘEDNÁŠKY A DISKUZE
15. 1. 2004 – Sestra naše Čína: Sinologický kýč?
Kulatý stůl. Rudolf Fürst. Ústav mezinárodních vztahů. ÚMV.

24. 2. 2004 – Indonésie a rovnováha sil v jihovýchodní Asii: „čínská hrozba“ versus
„americká hrozba“
Kulatý stůl. Referent: Daniel Novotný, Univerzita Nového jižního Walesu v Austrálii a Asociace pro
mezinárodní otázky. ÚMV.

16. 3. 2004 – Směřování České republiky v rámci Evropské unie
Diskuze. Referenti: Adam Černý, Hospodářské noviny. Cyril Svoboda, ministr zahraničních věcí ČR.
Jan Zahradil, ODS. Milan Ekert, ČSSD. Miloslav Ransdorf, KSČM. Pavel Svoboda, US-DEU. MZV ČR.

1. 4. 2004 – Prezentace monotematického čísla časopisu Mezinárodní vztahy, věnovanému vstupu ČR do EU
Prezentace. Referenti: Dan Marek, Univerzita Palackého Olomouc, Lucie Königová, Ústav mezinárodních vztahů. Ivana Witzová, Masarykova univerzita, Brno. Ivo Šlosarčík, EUROPEUM. Petr Drulák,
Ústav mezinárodních vztahů. Vladimír Leška, Ústav mezinárodních vztahů. ÚMV.

8. 4. 2005 – Problems with Nation Building in Post-conflict Areas: Lessons Learned
in Kosovo and Iraq
Přednáška. Behar Zogjani, Former advisor to the Coalition Provisional Authority in Iraq. ÚMV.
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20. 4. 2004 – Security and Defense Challenges of U.S.–EU Relations
Kulatý stůl. Pořádaný Ústavem mezinárodních vztahů a The German Marshall Fund. Referenti: Cindy Williams, Massachusetts Institute of Technology. Barry R. Posen, Massachusetts Institute of Technology. Ethan Kapstein, Paul Dubrule, INSEAD. Jiří Šedivý, Ústav mezinárodních vztahů. ÚMV.

21. 4. 2004 – Zadní vrátka k zahraniční spolupráci
Prezentace studie „Podíl obecních a krajských samospráv na zahraniční politice ČR“.
Autoři a referující: Petr Drulák, Lucie Königová a Petr Kratochvíl, Ústav mezinárodních vztahů.
ÚMV.

4. 6. 2004 – Realismus v mezinárodních vztazích
Prezentace. Setkání s autorem Stefanem Guzzinim, Dánský institut mezinárodních studií, při příležitosti publikace českého překladu jeho knihy. ÚMV.

22. 6. 2004 – Konvent jako nová metoda přípravy základních smluv evropské
integrace – přínosy a výzvy
Prezentace grantové studie. Referenti: Lucie Königová, Ústav mezinárodních vztahů. Petr Kratochvíl,
Ústav mezinárodních vztahů. Markéta Pítrová, Masarykova univerzita v Brně. ÚMV.

19. 10. 2004 – Zkušenosti a úkoly německých zemí a regionů v Evropské unii
Kulatý stůl. Otto Schmuck, Evropský odbor Stálého zastupitelství země Rýnsko Pfalz. ÚMV.

22. 10. 2004 – Following Temelín to the EU
Přednáška. Regina Axelrod, Adelphi University. ÚMV.

29. 11. 2004 – Reforma nereformovatelného? – OSN na počátku nového tisíciletí
Kulatý stůl. Referenti: Pavla Kortusová, České sdružení pro Spojené národy. Jan Kára, Ministerstvo
zahraničních věcí ČR. Veronika Bílková, Ústav mezinárodních vztahů. ÚMV.
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III. PARTNEŘI ÚSTAVU MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

V roce 2004 Ústav mezinárodních vztahů i nadále rozvíjel své vztahy s celou řadou partnerů, a to jak
z České republiky, tak i ze zahraničí. Jakkoliv byla v kategorii domácích partnerů v politické rovině
i v roce 2004 klíčová vazba na Ministerstvo zahraničních věcí ČR, existovaly i četné kontakty s ministerstvem vnitra a obrany a oběma komorami Parlamentu. Mezi akademickými institucemi je situace též
stabilně příznivá: Nejdůležitějšími partnery byly Filozofická fakulta a Fakulta sociálních věd Univerzity
Karlovy a Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické. Nově se dynamicky rozvíjejí vztahy s mimopražskými univerzitami (Masarykova univerzita, Brno, Univerzita Palackého, Olomouc, Západočeská univerzita, Plzeň). Pokračuje spolupráce s Akademií věd ČR.
Ještě rozsáhlejší jsou kontakty v zahraničí. Lze je rozdělit do čtyř kategorií, pokrývajících oblast evropské integrace, bezpečnosti, teritoriálních studií a profesních asociací. Partnery v oblasti evropské integrace byly jak celounijní instituce, tak i ústavy z jednotlivých členských zemí Evropské unie, především z Německa. Zatímco mnohé projekty v oblasti integrace měly bilaterální ráz, v bezpečnostní oblasti
jednoznačně dominovaly multilaterální projekty – byl mj. úspěšně dokončen projekt ESDP Democracy,
významnou zkušeností bylo např. i zapojení ústavu do projektu FORNET. V předchozích letech méně
výrazná oblast teritoriálních studií získala v loňském roce jasnější orientaci na širší Evropu a okolí (východní Evropa, Balkán, Středomoří). Ovšem nejzásadnější pro ÚMV bylo zapojení do profesních organizací (Trans-European Policy Studies Association, nově i European Consortium for Political Research
a jeho Standing Group on IR). Výzkumní pracovníci podnikli také celou řadu studijních cest a výzkumných pobytů, mj. do Itálie, Německa či Ruské federace.
V závěru oddílu je obsažen též seznam partnerských institucí, dále přehled konferencí, jichž se výzkumní pracovníci v uplynulém roce zúčastnili, a konečně také seznam studijních pobytů.

PARTNEŘI V ČESKÉ REPUBLICE
Instituce v České republice, s nimiž ÚMV spolupracuje, lze rozdělit do dvou kategorií. V první se nacházejí ústřední orgány státu (zejména Parlament a ministerstva) a samospráva, druhou tvoří akademické instituce.
V první skupině pokračovala především intenzivní spolupráce s Ministerstvem zahraničních věcí
ČR, a to zvláště s odborem analýz a plánování, evropskými odbory, odborem vnějších ekonomických
vztahů a mezinárodních organizací a odborem bezpečnostní politiky. ÚMV poskytl MZV celou řadu
konzultací a zpracoval pro MZV také několik výzkumných projektů (viz část Výzkumná činnost).
Ústav navázal na slibně se rozvíjející spolupráci z minulých let také ve vztahu k Ministerstvu obrany ČR a Ministerstvu vnitra ČR, což souviselo především s otázkami terorismu, rozšiřování NATO,
evropské bezpečnostní politiky a mezinárodní drogové kriminality.
Velmi široký zůstal také záběr aktivit nabízených Senátu a Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
Ústav průběžně poskytoval parlamentní knihovně informace rešeršního charakteru a zpracovával pro ni
chronologicky řazené záznamy některých oblastí naší zahraniční politiky. Obzvláště úzká spolupráce se
rozvíjela se zahraničními výbory a výbory pro obranu a bezpečnost Senátu i Poslanecké sněmovny.
Ústav se také díky několika rozsáhlým projektům dostal do přímého kontaktu s nejvyššími představiteli regionů a statutárních měst České republiky. Vzájemná spolupráce se týkala především zahraničních aktivit krajů a měst a jejich vztahu k Evropské unii.
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Ústavu mezinárodních vztahů se v podařilo získat mimořádné postavení mezi českými akademickými institucemi. Díky své odborné kapacitě se postupně stává středobodem celé řady výzkumných aktivit a projektů, které propojují významná česká pracoviště zabývající se mezinárodními vztahy. Ústav
udržoval úzké vztahy především s příslušnými fakultami univerzit a výzkumnými ústavy Akademie věd
ČR a resortů.
Mezi významné partnery patřila především Univerzita Karlova a její Filozofická fakulta, zvláště
Ústav politologie, dále Fakulta sociálních věd UK (Institut politologických studií a Institut mezinárodních
studií) či Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické a na ní Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka a Centrum evropských studií. Kromě množství přednášek a seminářů přednesených či
organizovaných na těchto školách vypracovali výzkumní pracovníci ÚMV celou řadu oponentních posudků diplomových a disertačních prací.
Z mimopražských univerzit je třeba jmenovat Masarykovu univerzitu v Brně a její Filozofickou
a Právnickou fakultu, jakož i Mezinárodní politologický ústav, dále Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Z resortních 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 a Úřad pro zahraniční styky a informace.
V souvislosti s vydáváním historické řady Dokumentů československé zahraniční politiky ústav spolupracuje s Akademií věd ČR a jejím Historickým ústavem a s Ústavem soudobých dějin (s nímž též
společné bádá v oblasti vztahů Čechů se sudetskými Němci).
Pokračovala spolupráce ústavu s Asociací pro studium mezinárodních vztahů. Kromě spolupráce na
výzkumných a konferenčních projektech Asociace se ústav jejím prostřednictvím podílel na podpoře nastupující generace pro obor mezinárodních vztahů z řad studentů.
Dále se rozvíjela dobrá spolupráce s pobočkami zahraničních nadací v ČR (mj. Nadace Konrada Adenauera či Nadace Friedricha Eberta).

ZAHRANIČNÍ PARTNEŘI
Ústav mezinárodních vztahů v průběhu roku 2004 dále upevnil svoji síť zahraničních partnerů. Kontakty se zaměřovaly na tři dominantní oblasti zájmů ústavu – na evropská studia, bezpečnostní otázky
a na problematiku teritoriální.
Podobně jako v minulých letech se v oblasti výzkumu evropské integrace nejintenzivnější kontakty
uskutečňovaly s německými partnery. Pokračovala úspěšná spolupráce s německým Centrum für angewandte Politikforschung, s berlínským Institut für Europäische Politik a s Bertelsmannovou nadací
v Gütersloh. V rámci Networking towards European Integration jsme udržovali kontakty s institucemi
našeho typu v deseti kandidátských a později nových členských zemích EU. ÚMV se též účastnil aktivit EPIN koordinovaných bruselským Center for European Policy Studies.
V bezpečnostní oblasti byl úspěšně ukončen mnohostranný projekt ESDP Democracy. Významný
byl přínos našeho ústavu pro spolupráci v rámci sítě FORNET, zaměřený na otázky společné zahraniční
a bezpečnostní politiky, jehož koordinátorem je London School of Economics and Political Science.
Ústav také spolupracoval s belgickým International Security Information Service nebo londýnským International Institute for Strategic Studies. Společně s francouzským Ústavem pro bezpečnostní studia
ÚMV zorganizoval konferenci CFSP and ESDP after Enlargement a s pražským PASS další mezinárodní konferenci nazvanou NATO between Prague and Istanbul.
Postupně se rozvíjí zahraniční vztahy ústavu i v oblasti teritoriálních studií. ÚMV se např. podílel
na činnosti mezinárodní pracovní skupiny Challenges for Europe, Russia and the Other Former Soviet
States, organizované pod záštitou londýnského Royal Institute for International Affairs. V rámci tohoto
projektu také na půdě ústavu v červnu 2004 proběhla mezinárodní konference. Slibně se rozvíjí i spolupráce s evropskými institucemi zabývajícími se oblastí Středomoří (Euro-Mediterranean Study Commission).
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Nelze pominout ani postupné organické začleňování ústavu a jeho výzkumníků do mezinárodních
profesních asociací, které na trvalé bázi sdružují nejvýznamnější výzkumné instituce z celé Evropy.
ÚMV se tak podílel na celé řadě projektů v rámci Trans-European Policy Studies Association (TEPSA)
a v druhé polovině roku se ÚMV stal členem prestižního European Consortium for Political Research
(ECPR). Mnozí výzkumníci jsou členy Středo- a východoevropské asociace mezinárodních vztahů
(CEEISA) či analogické asociace britské (BISA) a účastní se konferencí pořádaných dalšími asociacemi
tohoto typu (ISA, RISA).
Pokračovala intenzivní partnerská spolupráce s časopisem Journal of International Relations and Development vydávaným nakladatelstvím Palgrave. Ústav poskytuje již od roku 2000 zázemí redakci knižních recenzí tohoto prestižního periodika. Na práci ÚMV se rovněž podíleli zahraniční stážisté z nejrůznějších evropských zemí.

SPOLEČNÉ PROJEKTY, PŘÍSPĚVKY DO PUBLIKACÍ
A POSKYTNUTÉ KONZULTACE
• ARENA, Center for European Studies, University of Oslo, Norsko
• CeSPI, Řím, Itálie
• Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), Berlín, Německo
• EU Institute for Security Studies, Paříž, Francie
• EU Network of Independent Experts on Fundamental Rights zřízený Evropskou komisí
• EuroMeSCo, Euro-Mediterranean Study Commission
• European University Institute, Florencie, Itálie
• Foreign Policy Centre, Londýn, Velká Británie
• FORNET – European Foreign Policy Research Network; mezinárodní konsorcium evropských výzkumných institucí v oblasti SZBP (hlavní koordinátor London School of Economics)
• Geneva Centre for Security Policy, Ženeva, Švýcarsko
• Institute of Foreign Affairs and National Security, Soul, Jižní Korea
• Institut für Europäische Politik (IEP), Berlín, Německo
• Institut für Sicherheit, Universität Hamburg, Německo
• Institut National des Hautes Etudes de Sécurité, Les Borromées, Francie
• Japan Institute of International Affairs, Tokio, Japonsko
• Jean Monnet European Centre, l’Università di Trento, Itálie
• Landeszentrale für politische Bildung, Porýní-Falc, Německo
• London School of Economics and Political Science, Londýn, Velká Británie
• Maison des sciences économiques, Paříž, Francie
• Mannheim Universität, Mannheim, Německo
• Max Planck Institute, Freiburg, Německo
• Ministry of Culture of the Kingdom of Thailand, Thajsko
• Observatoire européen de sécurité, Université Paris l, Francie
• Österreichische Akademie der Wissenschaften, Vídeň, Rakousko
• Royal Institute of International Affairs, Londýn, Velká Británie
• RTN „ESDP Democracy“ – výzkumné konsorcium: University of Bradford, Bardford, Velká Británie; ISIS (International Security Information Service) Europe, Brusel, Belgie; Free University Brussels, Brusel, Belgie; NUPI (Norwegian Institute for International Affairs), Oslo, Norsko; BICC
(Bonn International Centre for Conversion), Bonn, Německo; Institute for Security Studies, Szeged,
Maďarsko
• Shanghai Institute of International Affairs, Šanghaj, Čína
• Slovak Foreign Policy Association, Bratislava, Slovensko
• Tilburg University, Nizozemsko
• Trans-European Policy Studies Association (TEPSA), Brusel, Belgie
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• Universidad Autónoma de Madrid, Španělsko
• Universität der Bundeswehr, Hamburg, Německo
• Universität Konstanz, Kostnice, Německo
• Universität Trier, Trevír, Německo
• Université de Lausanne, Švýcarsko
• University of Birmingham, Velká Británie
• University of Leicester, Velká Británie
• University of Southern Denmark, Dánsko
• Vertretung des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und der Europäischen Union
• Western Kentucky University, USA
• Yale University, New Haven, USA

AKTIVNÍ ÚČAST NA KONFERENCÍCH
(VYJMA VÝŠE UVEDENÝCH INSTITUCÍ)
• Austrian League for Human Rights, Vídeň, Rakousko
• Centrum für angewandte Politikforschung, Mnichov, Německo
• Danish Institute for International Studies, Kodaň, Dánsko
• ECPR Standing Group on International Relations, Pan-European Conference, Den Haag, Nizozemsko
• European Political Science Network (EpsNet), Praha, ČR
• Euro-středomořská nadace Anny Lindhové pro dialog kultur (ALF)
• Fondation pour l’innovation politique, Paříž, Francie
• Global Development Network (GDN), New Delhi, Indie
• International Center for Economic Growth European Center, Budapest, Maďarsko
• International Studies Association (ISA), Montreal, Kanada
• IPS FSV UK a Taipei Economic and Cultural Office, Praha, ČR
• ISIS Europe, Brusel, Belgie
• Regional Delegation of the ICRC for Central Europe
• Russian International Studies Association, Moskva, Rusko
• SAREM, Istanbul, Turecko
• Universidade Autónoma de Lisboa, Lisabon, Portugalsko
• Universität Wien, Vídeň, Rakousko

STUDIJNÍ POBYTY
• Friedrich-Ebert-Stiftung, Brusel, Belgie
• Rossijskij univerzitět družby narodov, Moskva, Rusko
• European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation, Lido di Venezia, Itálie
• Ruhr-University Bochum, Německo
• Thajsko, Laos, grantový projekt MZV Česko-thajské partnerství 2004 (Historie spolupráce a vzájemných vztahů)
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IV. EDIČNÍ ČINNOST

Ediční činnost Ústavu mezinárodních vztahů se i během roku 2004 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)
Po obsahové stránce se redakci měsíčníku Mezinárodní politika podařilo „prolomit“ standardní
opakování témat a rozšířit pohled na sledovanou disciplínu (viz např. čísla věnovaná Boji o vodu či
Sport a politika). O vzrůstající úrovni odbornějšího periodika, Mezinárodních vztahů, svědčí stále se
zvyšující náklad (číslo 1/2004 věnované rozšíření Evropské unie bylo vydáno v mimořádném nákladu 1800 kusů).
Na časopiseckou produkci navazuje činnost nakladatelská. V letošním roce jsme připravovali dvě
redakčně poměrně složité knihy. Jednak sborník Zahraniční politika České republiky 1993–2004. Úspěchy, problémy a perspektivy (editoři O. Pick a V. Handl, celkem 20 autorů; s přiloženým CD-ROM
s dokumenty), jednak další svazek edice Dokumenty československé zahraniční politiky, knihu Československá zahraniční politika a vznik Malé dohody 1920–1921 (703 stran). Pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR jsme již po páté zpracovali českou a anglickou verzi pravidelné Zprávy o zahraniční
politice České republiky za období od ledna 2003 do prosince 2003. Kromě toho jsme zajišťovali redakci a tisk dvou důležitých publikací – Bezpečnostní strategie České republiky 2003 a Kontrola exportu v České republice v roce 2003 (v české a anglické verzi). Druhý titul byl zpracován v mimořádně krátkém termínu ode dne zadání.
Mimo nakladatelských a vydavatelských aktivit zajišťovalo ediční oddělení různé služby (kopírování, vazba, korektury) pro ostatní oddělení ÚMV. V roce 2004 proběhla i revize archivů, materiály
k starším časopisům a knihám byly buď nabídnuty informačnímu oddělení, a pokud se nedaly jinak
využít, byly skartovány. Pravidelně jsme konzultovali s odpovědným pracovníkem otázky internetové
prezentace ústavu i dalších oblastí public relations.
Celkový počet vydaných knih a brožur: 10 titulů (7650 výtisků)
Celkový počet vydaných časopisů: 18 + 1 příloha (40 390 výtisků)
Celkový počet účelových tisků ÚMV: 8 (430 výtisků)

1. ČASOPISY
Časopisy Mezinárodní politika, Mezinárodní vztahy a Perspectives vycházely i v roce 2004 v obvyklém rozsahu a kvalitě. Snažili jsme dále získávat ke stabilizovanému okruhu autorů nové přispěvatele.
Naše periodika pokrývají tři prioritní výzkumné oblasti ÚMV, navzájem se doplňují a vytvářejí tak
unikátní, v České republice ojedinělý aktuální a komplexní pohled na mezinárodní politiku a mezinárodní vztahy.
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MEZINÁRODNÍ POLITIKA
Měsíčník vychází pravidelně v třetí dekádě měsíce, rozsah jednotlivých čísel je od 36 do 44 stran.
Každé číslo je věnováno jednomu tématu (články analytické, faktografické), které je doplněno dalšími studiemi, informacemi, recenzemi nebo dokumenty. Témata jednotlivých čísel Mezinárodní politiky konzultuje vedení redakce s třicetičlennou redakční radou (přibyli 2 členové), která se za tímto účelem sešla v loňském roce celkem šestkrát (obvykle v počtu cca 20 osob). Redakce MP začala ve
zvýšené míře zapojovat členy redakční rady do procesu posuzování nevyžádaných příspěvků s cílem
zajistit rovnoměrnou kvalitu ve všech rubrikách a přistoupila k rozšíření pravidelných rubrik – pod názvem Česká zahraniční politika budou reflektovány otázky mezinárodní politiky v kontextu českého
prostředí, čímž by měly být dodávány impulzy pro debatu k aktuální situaci.
V 11. a 12. čísle byla uveřejněna anketa, ve které byli čtenáři požádáni o zaslání svých názorů na
kvalitu a úroveň obsahu a zpracování měsíčníku (výsledky ankety budou důležitou zpětnou vazbou pro
další zkvalitňování redakční i autorské práce).
V rámci spolupráce s Rozvojovým střediskem ÚVM byl jako příloha připraven dokument Dohoda
z Cotonou (MP 3/2004), což bylo umožněno díky podpoře z grantu MZV (Posilování národních kapacit, koordinace ZRP a budování rozvojové konstituence). Vnitřní obálkové stránky jsou využívány k propagaci našich připravovaných, nových i skladovaných knih, případně k dalším informačním
akcím.
Šéfredaktorem Mezinárodní politiky je Zdeněk Zbořil.
Cena jednoho čísla je 29,50 Kč.

Hlavní témata jednotlivých čísel MP:
MP 1/2004 – Česká zahraniční politika 2003/2004
• Perspektivy české zahraničí politiky – rozhovor redakce MP s ministrem zahraničí ČR
• Uskutečnění původních priorit české zahraniční politiky (Otto Pick)
• Jak dál s českou rozvojovou spoluprací? (Petr Jelínek)
• Valné shromáždění: mezinárodní politika možného (Šárka Krčálová)
MP 2/2004 – Mezinárodní právo a problémy suverenity
• Suverenita státu v mezinárodním právu (Harald Christian Scheu)
• Mezinárodněprávní subjektivita Společenství a EU (Pavel Svoboda)
• Kladivo na diplomacii (Filip Tesař)
• Meze svobody projevu (Jiří Herczeg)
MP 3/2004 – Jugoslavija pět let poté
• Perspektivy stabilizace Srbska a Černé Hory (Ladislav Cabada)
• Rozkoly v postmiloševičovském Srbsku (Slobodan Antonić)
• Konfederace Srbska a Černé Hory je prozatímní řešení (Martin Ehl)
• Srbsko a parlamentní volby: Výsledek, který nešel změnit (Srdjan Prtina)
• Vojvodina, jenom rovina (Filip Tesař)
• Některé problémy místní samosprávy v poválečném Kosovu (Ivo Šanc)
MP 4/2004 – Americká politika v roce voleb
• Soucitný konzervativec Bush (Daniel Raus)
• Národní bezpečnostní strategie USA 2002 (Radek Khol)
• Vnitroamerická debata o boji proti terorismu (Jan Eichler)
• Jak se volí americký prezident (Jana Sehnálková)
• Etnické lobby a jejich vliv na zahraniční politiku Spojených států (Miloš Calda)
• Politika Spojených států amerických vůči Castrově Kubě (Anton Sorokin, Jakub
Hudák)
• Hodnocení americké strategie na podporu demokracie na Středním východě
(Jaroslav Bureš)
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MP 5/2004 – Odložené státy
• Evropa – neviditelná velmoc aneb politika odložená na neurčito (Jiří Bystřický, Zdeněk Zbořil)
• O Jadranskou bránu nikdo nestojí (Filip Tesař)
• Somálsko – válka a kolaps státu (Tomáš Raděj)
• Rekonstrukce zhrouceného státu. Případ mosambického distriktu Maringué
(Petr Jelínek)
• Tchaj-wan a jeho nezávislost (Rudolf Fürst)
• Země, kde politici a pašeráci jedno jsou – zapomenutá Paraguay (Martin Ehl)
MP 6/2004 – Quo vadis, Polska?
• Konfliktní linie polské společnosti a politiky v éře transformace (Lubomír Kopeček)
• Perspektivy polské politiky ve znamení skepse, nebo optimismu? (Michal Kubát)
• Polsko a transatlantická bezpečnost (Kerry Longhurst, Marcin Zaborowski)
• Střední Evropa: málo vyvinutý vektor v polské zahraniční politice? (Kai-Olaf Lang)
• Polská politika vůči Ukrajině: vzájemné vztahy. Není Polska bez Ukrajiny
(Ondřej Klípa)
• Polsko – opora či komplikace české prosperity v Evropské unii (Jiří Kraft)
MP 7/2004 – Boj o vodu
• Voda: surovina strategičtější než ropa (Michael Romancov)
• Voda jako relevantní mezinárodněpolitické téma (Oldřich Krpec)
• Mezinárodní spolupráce při ochraně vody (Jiří Hlaváček)
• Otázka vodních zdrojů na Středním východě (Tomáš Raděj)
MP 8/2004 – Sport a politika
• Svět her a politiky (Zdeněk Zbořil)
• Sport jako náhražka války? (Filip Tesař)
• Peníze a sport (Jiří Novotný)
• Fotbal jako součást politického boje. Anarchismus a fotbal (Carlos Fernández,
Linda Sokačová)
MP 9/2004 – Indie a Čína v 21. století
• Ekonomika Indie: po váhavém startu impozantní nástup (Jiří Fárek)
• Čína, investice a růst ekonomiky (Pavel Kohout)
• Konec izolacionismu v Číně a její nová zahraniční politika (Rudolf Fürst)
• Indická demonstrace demokracie (Václav Štor)
• Tichá revoluce: Indie v období globalizace (Jan Filipský)
MP 10/2004 – Antisemitismus a globalizace
• Globalizace antisemitismu (Daniel Jonah Goldhagen)
• Antisemitismus jako definice nenávisti (Zdeněk Kalvach)
• Židé a muslimové: nesnadné soužití (Miloš Pojar)
• Staronový antisemitismus (Leo Pavlát)
• Zvláštnosti života rabínů v Putinově Rusku (Pavel Máša)
• Kdo a proč nemá rád Židy a Izrael (Andrea Baršová, Pavel Barša)
• Snahy o nové interpretácie a dezinterpretácie židovskej otázky na Slovensku
(Pavol Měšťan)
• Dokument: Vstup do Evropské unie klade české diplomacii nové výzvy
(Cyril Svoboda)
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MP 11/2004 – Dluhy a zadluženost
• Problém zahraniční zadluženosti ve světové ekonomice a politice (Jiří Fárek)
• Mezinárodní dluh (Tomáš Tožička)
• Argentinská krize a poučení pro Českou republiku (Pavel Kohout)
• Transformace Českého systému rozvojové spolupráce (Petr Jelínek)
MP 12/2004 – Kultura, civilizace a politika
• Katolická církev o míru a válce (Michaela Freiová)
• Pravoslaví, Rusko a domnělý střet civilizací (Filip Tesař)
• Židé, Izrael a válka (Marek Čejka)
• Islám mezi dialogem a střetem civilizací (Miloš Mendel)
• Buddhistická každodennost (Stanislav Komárek)
Příloha Mezinárodní politiky
MP 3/2003 – Dohoda z Cotonou (64 s.)

MEZINÁRODNÍ VZTAHY
Čtvrtletník Mezinárodní vztahy vstoupil do svého ročníku 39 číslem (1/2004) tematicky zaměřeným ke vstupu České a Slovenské republiky do Evropské unie (Evropská unie, s podtituly Rozšíření,
Europeizace a Genetická modifikace) ve dvojnásobném nákladu.
Základní okruhy článků jsou dány stávající mezinárodněpolitickou situací a „poptávkou“ po solidních, podrobnějších analýzách: evropská problematika (celoevropská bezpečnost, institucionální změny v Evropské unii, vztahy Evropské unie s postkomunistickými státy), bezpečností otázky a hrozby
(transatlantické vztahy, irácká krize, mezinárodní právo a válka, organizovaný zločin) 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.
I v roce 2004 časopis prezentoval nové knihy edičního oddělení ÚMV a zaznamenal další růst nákladu.
Šéfredaktorem Mezinárodních vztahů byl do 30. 9. Petr Drulák, od 1. 10. 2004 je šéfredaktorkou
Lucie Königová.
Cena jednoho čísla je 80 Kč, náklad je cca 1000 kusů.

Výběr stěžejních článků:
1/2004 • Geneticky modifikované organizace? Twinning jako případ transnacionální interakce (Lucie Königová)
• Europeizace české politické scény – politické strany a referendum o přistoupení k Evropské unii (Jakub Dürr, Dan Marek, Pavel Šaradín)
• Přechodná období jako nástroj flexibility při rozšiřování Evropské unie (Ivo Šlosarčík)
• Jednání o přistoupení České republiky k Evropské unii: jak úspěšně? (Ivana Witzová)
• Slovensko před přijetím do euroatlantických struktur – politické, ekonomické a sociální
aspekty připravenosti na vstup do EU a do NATO (Vladimír Leška)
2/2004 • Liberalismus a velké teorie mezinárodních vztahů (Jan Karlas)
• Budoucnost transatlantických bezpečnostních vztahů: čtyři scénáře (Tomáš Karásek)
• Nanotechnologie – „spása lidstva“ s bezpečnostními riziky? (Miroslav Tůma)
• Úvod do mezinárodního vyjednávání a komunikace (Jana Peterková)
3/2004 • Tchaj-wan – mladá čínská demokracie (Rudolf Fürst)
• Soudnictví v Evropské unii mezi hierarchií a dialogem (Jiří Zemánek)
• Česká republika v Radě bezpečnosti OSN. Genocida ve Rwandě, 1994 (Karel Kovanda)
• Od národní bezpečnosti k mezinárodní bezpečnosti. Kodaňská škola na křižovatce strukturálního realismu, anglické školy a sociálního konstruktivismu (Šárka Waisová)
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4/2004 • Evropské politické strany a návrh evropské ústavy
Komparace postojů Evropské lidové strany a Strany evropských socialistů a jejich vlivu na
proces přípravy návrhu ústavní smlouvy Evropské unie (Petr Fiala, Petr Kaniok,
Markéta Pitrová)
• Veřejné mínění a zahraničněpolitický diskurz ve Velké Británii a ve Francii během irácké
krize (září 2002–březen 2003) (Jan Stuchlík)
• Nový regionalismus ve světové ekonomice
Příklad Spojených států amerických v podmínkách západní hemisféry (Pavel Neumann)
• Organizovaný zločin v postkomunistických zemích střední Evropy
Podobné problémy při budování bezpečnosti, podobné závazky po vstupu do EU
(Miroslav Nožina)

PERSPECTIVES
Časopis Perspectives (Review of Central European Affairs) vychází dvakrát ročně v anglickém jazyce. Obsahuje většinou původní články psané speciálně pro něj, ale i překlady nejzajímavějších článků z ostatních periodik vydávaných ústavem. V roce 2003 vyšla čísla – 22 Summer 2003, 23 Winter
2003/2004. Číslo 22 je jedním z výsledků spolupráce mezi ÚMV a University of East Anglia/University of Sunderland z Velké Británie. Jde o mezinárodní výzkumný projekt zaměřený na různé dimenze budování Evropské bezpečnostní a obranné politiky, včetně mechanismů její demokratické parlamentní kontroly.
Ústav mezinárodních vztahů přikládá časopisu mimořádnou důležitost. Nejen že je vyměňován za
podobné časopisy a publikace obdobných zahraničních pracovišť, ale reprezentuje i obor, naše odborníky zabývající se mezinárodními vztahy, ale obecně i českou zahraniční politiku v zahraničí.
Šéfredaktorem Perspectives je Petr Jehlička.
Cena za ročník je 35 USD, za jedno číslo 20 USD, náklad 600 kusů.

Hlavní články v čísle:
Perspectives 22 (summer 2004)
• The Arming of the European Union: Explaining the Armaments Dimension of European Security
and Defence Policy (Jocelyn Mawdsley)
• The EU and the Civil Democratic Control of Armed Forces: an Analysis of Recent Developments
in Turkey (Frédéric Misrahi)
• Reviewing the EU Arms Embargo on China: the Clash between Value and Rationale
in the European Security Strategy (Joakim Kreutz)
• European Security and Global Terrorism: the Strategic Aftermath of the Madrid Bombings
(Laurence Thieux)
• Parliamentary Scrutiny of European Security and Defence Policy: is there Anybody in Charge?
(Suzana-Elena Gavrilescu)
Perspectives 23 (winter 2004/2005)
• Metaphors in the German Discourse about Czech–German Relations (Katharina Hochfield)
• Public opinion and foreign policy discourse in the United Kingdom and France during
the Iraq crisis (September 2000–March 2003) (Jan Stuchlík)
• Responses to the progresses of Europeanisation and Regionalisation: domestic changes
in Slovenia (Damjan Lajh)
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2. PUBLIKACE
V roce 2004 vydalo ediční oddělení ÚMV samostatně nebo ve spolupráci s jinými institucemi celkem 10 publikací a další jsou rozpracované.
Našimi hlavními partnery bylo Ministerstvo zahraničních věcí ČR a nakladatelství Karolinum Univerzity Karlovy.
I v tomto jsme se snažili informovat veřejnost o publikacích ÚMV (především na stránkách Mezinárodní politiky, anotace všech našich knih uváděny s bibliografickými údaji v příloze Literárních novin – Nové knihy a v Knižních novinkách Svazu českých knihkupců a nakladatelů, informace o edičních aktivitách minulého i současného roku je uvedena v Almanachu Labyrint 2004). Po vydání dvou
svazků edice Dokumenty československé zahraniční politiky – Československá zahraniční politika
v roce 1936 se nám podařilo zajistit otištění materiálů o edici a rozhovoru s vedoucím realizačního týmu v MF Dnes a v Lidových novinách. Naše knihy mají na pultech především knihkupectví Academia, Karolinum, Kanzelsberger a Fišer – pro jejich potřeby jsme zpracovali tisk Nabídka titulů vydaných v edičním oddělení Ústavu mezinárodních vztahů (k 1. 4. 2004).
Kromě časopisů a knih byly edičním oddělením připraveny i interní tisky – Pravidelná Zpráva
o činnosti ÚMV za rok 2003, dva studijní sešity a jedno číslo Bezpečnostních témat Centra bezpečnostních analýz. Dále jsme pro potřebu informačního oddělení, vedení ústavu i vědeckých pracovníků poskytovali služby spojené s naším zaměřením (kopírování, vazba a distribuce různých materiálů,
korektury, redakční konzultace, zajišťování merkantilních tisků realizovaných mimo ústav atd.).

PŘEHLED VYDANÝCH PUBLIKACÍ ÚMV ZA ROK 2004

A. Česká zahraniční politika
Zahraniční politika České republiky 1993–2004
Úspěchy, problémy a perspektivy
Otto Pick, Vladimír Handl a kol.
Tento sborník vznikl na základě grantového projektu Ministerstva zahraničních věcí České republiky (Souhrnná publikace o české zahraniční politice do vstupu do EU). Soubor příspěvků autorů
z ÚMV a dalších akademických a výzkumných institucí nabízí analýzy a úvahy o zaměření a výslednosti zahraniční politiky České republiky v letech 1993–2004. Poukazuje na úspěchy české diplomacie (integrace do Evropské unie a Severoatlantické aliance, rozvoj dobrých sousedských vztahů), ale
zároveň také upozorňuje na nedostatky a problémy a vyjadřuje se k otázce směřování české zahraniční politiky v budoucnosti. Součástí knihy je CD-ROM s výběrem dokumentů. Vydalo ediční oddělení
Ústavu mezinárodních vztahů.
(váz., 268 s., ISBN 80-86506-39-8, česky)

B. Bezpečnostní problematika
Protiraketová obrana
Americký projekt a jeho mezinárodní souvislosti
Radek Khol, František Šulc a kol.
Protiraketová obrana USA je jedním z nejdůležitějších projektů americké vlády. Tento technologicky ambiciózní a finančně náročný projekt navazuje na předcházející snahy zajistit ochranu amerického území, obyvatel a amerických sil v zahraničí před raketovými útoky za použití zbraní hromadného ničení ze strany rogue states („darebáckých států“) nebo mezinárodních teroristů. Hlavním cílem
této knihy je přinést českému čtenáři podrobnější pohled na problematiku protiraketové obrany, včetně technologického úvodu a popsání hlavních fází budování projektu protiraketové obrany v USA až
po rozmísťování její rudimentární verze ke konci r. 2004. Další kapitola se věnuje evropské reakci na
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americký plán protiraketové obrany, alianční dimenzi menšího kooperativního projektu, do něhož je
zapojena i Česká republika. Prezentována je také reakce Ruska a Číny jako dvou států, které mohou
být ve své strategické pozici nejvíce postiženy dalším rozvojem protiraketové obrany USA. Tato část
je doplněna nejen o pohled na mezinárodněprávní dopady amerického projektu, ale i na jeho možný
vliv na oblast kontroly zbrojení a odzbrojení. Poslední kapitola přináší shrnutí hlavních závěrů a doporučení pro zahraniční a bezpečnostní politiku České republiky. Vydalo ediční oddělení ÚMV s podporou MZV ČR.
(brož., 160 s. + 16 s. bar. přílohy, ISBN 80-86506-42-8, česky)

C. Ostatní tematika
a) Publikace pro Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
• Bezpečnostní strategie České republiky 2003
V pořadí již třetí Bezpečnostní strategie od vzniku samostatné České republiky. Základní koncepční dokument, který definuje bezpečnostní hrozby a způsoby a prostředky, jak těmto hrozbám čelit. K rozhodnutí novelizovat tento dokument vedly vládu významné změny v bezpečnostním prostředí a v postavení ČR na mezinárodní scéně. Text byl schválen vládou ČR dne 10. 12. 2003.
Pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR vydal Ústav mezinárodních vztahů v Praze.
(brož., 28 s., ISBN 80-86506-34-7, česky)
• Security Strategy of the Czech Republic 2003
Anglická verze Bezpečnostní strategie České republiky 2003.
Pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR vydal Ústav mezinárodních vztahů v Praze.
(brož., 28 s., ISBN 80-86506-35-5, česky)
• Zpráva o zahraniční politice České republiky za období od ledna 2003 do prosince 2004
Již pátá z řady publikací s podrobným přehledem o aktivitách státu v zahraničněpolitické oblasti za
uvedené období s cílem přiblížit zahraničněpolitickou činnost České republiky. Publikaci (vydanou
v ed. odd. ÚMV) připravil kolektiv pracovníků MZV ČR.
(brož., 344 s., ISBN 80-86506-36-3, česky)
• Report on the Foreign Policy of the Czech republic between January 2003 and December 2003
Anglická verze titulu Zpráva o zahraniční politice České republiky za období od ledna 2002 do
prosince 2002.
(brož., 320 s., ISBN 80-86506-37-1, anglicky)
• Kontrola exportu v České republice v roce 2003
Kontrola obchodu s vojenským materiálem
Objem výroby, vývozu a dovozu ručních a lehkých zbraní
V roce 2003, kdy se Česká republika připravovala na vstup do Evropské unie, přizpůsobila svůj
kontrolní systém vysokým nárokům, které na členské země klade Kodex chování EU při vývozech
zbraní. Předkládaná národní zpráva je doplňkem příspěvku ČR do pravidelné společné výroční zprávy zemí EU – svědčí o naší participaci na všech důležitých mezinárodních kontrolních režimech a iniciativách, které mají za cíl zamezit nežádoucímu šíření zbraní a technologií.
Pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR vydalo ediční oddělení Ústavu mezinárodních vztahů.
(brož., 44 s., včetně tabulek a barevných grafů, ISBN 80 86506-40-1, česky)
• Export Controls in the Czech republic 2003
Controls of Transfers of Military Equipment
Production, Export and Import of Small Arms and Light Weapons
Anglická verze publikace Kontrola exportu v České republice v roce 2003.
(brož., 44 s., včetně tabulek a barevných grafů, ISBN 80-86506-41-X, anglicky)
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b) Ostatní
• Dokumenty československé zahraniční politiky – Československá zahraniční politika a vznik
Malé dohody 1920–1921. Svazek I
Devátý svazek edice obsahuje kromě úvodních článků a přehledů (autorem edičního úvodu je
J. Dejmek) prvních 488 dokumentů (zahrnujících období od 4. června 1920 do 31. května 1921). Edice je realizována v rámci výzkumného projektu ÚMV ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR
v Praze a se Státním ústředním archivem v Praze s podporou Grantové agentury ČR; kniha byla vydána ve spolupráci s nakladatelstvím Karolinum – Univerzita Karlova v Praze.
K vydání připravili Jindřich Dejmek (85% podíl) a František Kolář (15% podíl).
(váz., 703 s., ISBN 80-86506-38-X, 205 Kč, česky)
• Politický islám
Jaroslav Bureš a kol.
Autoři knihy Politický islám 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 seřazení 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“. Vydalo ediční oddělení ÚVM s podporou MZV ČR.
(brož, 192 s., ISBN 80-86506-43-6, česky)

D. ÚČELOVÉ TISKY ÚMV
a) Zprávy
• Dotisk Zprávy o činnosti za rok 2002
• Zpráva o činnosti ÚMV za rok 2003
b) Studijní sešity
1/2004 Jan Hřích – Tranzitivní země střední a východní Evropy v závěru svého transformačního
procesu a v předvečer vstupu do Evropské unie
2/2004 Pavel Barša – Imigrační a integrační politika Francie, Velké Británie a Německa po II. světové válce. Příspěvek k hledání nové přistěhovalecké politiky pro Českou republiku a Evropu
c) Bezpečnostní témata Centra bezpečnostních analýz
2/2003 – dotisk
1/2004 • Eurozatykač – hrozba nebo přínos?
• Organizovaný zločin v zemích Visegradské čtyřky
• Rozvoj Evropské bezpečnostní a obranné politiky v roce 2004 – Irák – další asymetrická
válka na počátku 21. století
• Nestrategické jaderné zbraně a nadcházející 7. hodnotící konference smlouvy NPT
d) Ostatní tisky
• Nabídka titulů vydaných v edičním oddělení Ústavu mezinárodních vztahů (k 1. 4. 2004)
• Telefonní seznam (květen 2004)
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V. ČINNOST INFORMAČNÍHO ODDĚLENÍ
(KNIHOVNA A DOKUMENTACE)

Činnost informačního oddělení se v uplynulém roce soustředila, stejně jako v předcházejících třech letech, na další zkvalitňování knihovnické, dokumentografické, bibliografické, archivní a informační
činnosti. Při získávání informačních zdrojů, které se řídí tematickou, jazykovou, geografickou a druhovou strukturou fondu, se opět podařilo soustavnými, individuálně profilově zaměřenými nabídkami
výměny a konkrétními žádostmi o dary bezplatně zajistit 40 % nových knih a ročenek, více než 60 %
titulů periodik a dokumentačních materiálů. Na úspěchu výměny se odrážela kvalita a jazyková dostupnost publikací ÚMV.
V rámci externích kontaktů oddělení pokračovala spolupráce v síti EINIRAS (European Information Network on International Relations and Area Studies) včetně prací v projektu Euro-Tezauru a zapojení do EDN (European Database Network). Kromě standardní výměny bylo zajišťováno zasílání
periodik ÚMV do institucí, které je indexují a abstraktují do svých databází, a byla zahájena nová aktivita pro rozšíření počtu těchto zpracovatelů.
Jako součást úsilí o zkvalitňování služeb čtenářům byly na internetu v online katalogu knihovny
a dokumentace nově zpřístupněny záznamy dokumentačních materiálů. Kromě hypertextových odkazů v záznamech časopisů a dokumentačních materiálů byly soustavně doplňovány a aktualizovány internetové adresy u zpracovávaných přehledů/seznamů periodik a institucí. Uživatelé pozitivně reagují na
rozšiřování služeb knihovny v oblasti elektronických informací. Nabídka databází a elektronických časopisů je, jak dokazují statistiky, široce využívána. Přímý přístup do plnotextových databází je u bibliografických databází pro interní uživatele doplněn zajišťováním kopií. Kromě dalšího růstu počtu nových čtenářů je výrazný stoupající počet cizinců, kteří oceňují nejenom kvalitu a jazykovou skladbu
fondu, ale také dostupnost všech informačních pomůcek a návodů knihovny v angličtině, možnost vyhledávat v angličtině v databázi knihovny a dokumentace a používat anglické deskriptory. Uživatelé studovny rovněž oceňují příjemné prostředí a vstřícný přístup pracovnic knihovny.

KNIŽNÍ FOND
Průběžně byla zajišťována akvizice a zpracování objednávek, vstupní zpracování a katalogizace monografií a ročenek. Do databáze knihovny a dokumentace bylo uloženo 850 záznamů nových publikací (58 % získáno koupí, 26 % výměnou, 14 % darem, 2 % vydána v ÚMV). Převažovaly tituly v angličtině (58 %), dále bylo 10 % titulů v němčině, 5 % ve francouzštině, 5 % v ruštině a 5 % v dalších
cizích jazycích. Do katalogizačních záznamů byly doplňovány odkazy na recenze knih v časopisech
Mezinárodní politika, Mezinárodní vztahy a Perspectives. V rámci rekatalogizace bylo do databáze zapsáno 490 záznamů publikací z fondu knihovny převážně s roky vydání 1984–1985. V současné době databáze obsahuje 17 000 záznamů monografií a ročenek. V návaznosti na průběžně prováděnou
obsahovou revizi fondu při rekatalogizaci bylo také vyřazeno a odepsáno 130 titulů, které byly nabídnuty na domovské stránce ústavu. Pravidelně jedenkrát za čtrnáct dní se uskutečňovala výstavka nových
knih a dokumentačních materiálů. Jednou za dva měsíce byly zpracovávány bibliografické soupisy Přírůstky knihovny. Z těchto soupisů bylo pravidelně vybíráno cca 25 záznamů publikací vydaných především ve střední a východní Evropě k tematice mezinárodních vztahů pro časopis Mezinárodní politika. Průběžně bylo zpracováno 100 anotací vybraných novinek knihovny, které byly zapsány do
databáze a uveřejněny v časopise Mezinárodní vztahy.
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ČASOPISECKÝ FOND
Začátkem roku byla provedena kompletace předcházejícího ročníku odborných časopisů. Během
roku byly denně evidovány noviny a dodané výtisky časopisů, zároveň byla prováděna kontrola dodacích listů a faktur. Tituly deníků byly měsíčně kompletovány. Pravidelně byla prováděna příprava
materiálů předávaných k vazbě. Aktuální duplikáty získané zdarma byly stejně jako čísla navržená
k odpisu přednostně nabízeny pracovníkům ústavu. Průběžně byl aktualizován Seznam časopisů získávaných výměnou nebo darem a Seznam titulů novin a časopisů s internetovými adresami a informacemi o tom, v jakém rozsahu jsou jednotlivé tituly zveřejňovány na internetu. Pro Celostátní evidenci
zahraničních periodik byl aktualizován seznam získávaných zahraničních titulů. Nově byl zpracován
Seznam získávaných elektronických časopisů. V roce 2004 docházelo 331 titulů novin a časopisů (63 %
bylo získáno výměnou, 22 % koupí, 14 % darem a cca 1 % vydáno v ÚMV). U dalších 186 titulů jde
pouze o archivní fond. Pro rok 2005 bylo koupí objednáno 68 titulů novin a časopisů (20 českých, 48 zahraničních) a 4 databáze. Databáze knihovny a dokumentace v současné době obsahuje 517 záznamů
novin a časopisů (58 % je v angličtině, 13 % v němčině, 4 % ve francouzštině, 3 % ve slovenštině, 3 %
v ruštině a 4 % v dalších cizích jazycích). Do studovny bylo půjčeno cca 320 starších čísel a 123 kompletních ročníků časopisů, které byly před vrácením do skladu zkontrolovány. Ze zahraničních aktuálně docházejících deníků byl nejčastěji čten International Herald Tribune a z týdeníků Economist. Starší ročníky byly nejčastěji požadovány u Foreign Affairs a International Affairs.

DOKUMENTAČNÍ FOND
Pokračovalo shromažďování dokumentačních materiálů k průběžně sledovaným tématům: česká
zahraniční politika, mezinárodní bezpečnost, mezinárodní konflikty, mezinárodní organizace (především EU, NATO a OSN), mezinárodní ekonomika, problematika vybraných států a oblastí (jednotlivých zemí Evropy /zejména SRN, státy střední a východní Evropy, Balkán, Rusko/, USA a Blízkého
východu), globální problematika, terorismus, problematika menšin, migrace, lidských práv a životního prostředí) a k tématům grantů zpracovávaných v uplynulém roce výzkumnými pracovníky ústavu.
Zvýšená pozornost byla v loňském roce věnována tematice Evropské unie (rozšiřování EU, Konvent
EU, Ústava EU).
V rámci evidence a klasifikace časopiseckých článků, dokumentů a drobných tisků bylo do databáze knihovny a dokumentace zpracováno 1175 záznamů. Téměř 42,5 % evidovaných záznamů bylo
v angličtině, 11 % v němčině, 5,5 % v ruštině, 3,5 % ve slovenštině, 3 % ve francouzštině a 2 % v dalších cizích jazycích. V současnosti databáze obsahuje 15 000 záznamů. Pokračovalo zpracování chronologie k vnitropolitickému vývoji Německa a výběrové chronologie vztahů ČR–Německo. Byla vedena bibliografie publikací ÚMV a bibliografie prací vědeckých pracovníků ústavu včetně informační
nástěnky s nejnovějšími pracemi. Do archivu byly zakládány archivní exempláře produkce ústavu, informace o akcích ústavu, kopie článků a studií publikovaných našimi výzkumnými pracovníky mimo
ÚMV a zprávy z jejich pracovních cest.

EXTERNÍ KONTAKTY
Pokračovalo průběžné doplňování a aktualizace záznamů o institucích podobného zaměření jako
má ÚMV, kterých je v současné době v databázi knihovny a dokumentace evidováno cca 1300. Bylo
rozesláno 210 dopisů a jednorázových zásilek s publikacemi ústavu a duplikáty a vyplněno 12 dotazníků. Údaje o knihovně, případně o ÚMV, v nich uvedené, budou většinou zveřejněny v zahraničních
publikacích nebo na internetu. Aktivní spolupráce probíhala s téměř 300, především zahraničními institucemi, kterým byly zasílány časopisy Perspectives (159 institucí), Mezinárodní vztahy (71 institucí) a Mezinárodní politika (28 institucí). Vybraným institucím byly rozeslány publikace: Facing His-
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tory, Geschichte Verstehen, Pour comprendre L’histoire, Zpráva o zahraniční politice České republiky
za období od ledna 2003 do prosince 2003 a bylo započato s distribucí anglické verze této zprávy (Report on the Foreign Policy of the Czech Republic between January 2003 and December 2003). Recipročně byla získána více než polovina všech přírůstků fondu. Pokračovalo rozesílání bibliografického
soupisu Přírůstky knihovny vybraným spolupracujícím institucím a pro jejich potřeby byl také zpracován nabídkový Seznam duplikátů.
Časopisy ústavu byly pravidelně předávány knihovně MZV a pracovníkům MZV (Mezinárodní politika 40 ks, Mezinárodní vztahy 35 ks, Perspectives 24 ks). Na zastupitelské úřady ČR bylo poskytováno 43 ks Mezinárodní politiky, 38 ks Mezinárodních vztahů a 41 ks Perspectives (10 zastupitelských
úřadů dostávalo po dvou výtiscích). Kromě toho byl pravidelně předáván exemplář každé knihy či studie vydané v ÚMV ministru zahraničních věcí, náměstkovi ministra pro otázky právní a konzulární
a knihovně MZV, všechny publikace byly zaslány také Inštitútu pre verejné otázky v Bratislavě. Pokračovala spolupráce s ProQuest Information & Learning v jehož databázi je plnotextově zpřístupňován časopis Perspectives a s Central and Eastern European Online Library, kde je obdobně vystavován časopis Mezinárodní vztahy. Časopis Perspectives je vystavován i v databázi EBSCO. Byla
uzavřena Smlouva o spolupráci s Anglo-americkou vysokou školou v Praze a Dohoda o vzájemné spolupráci se Štátnou vedeckou knižnicou v Prešově.

SLUŽBY
Přístup do kompletní 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.
Jako součást online katalogu na internetových stránkách ústavu jsou kromě záznamů monografií, ročenek, titulů novin a časopisů nově přístupné i záznamy dokumentačních materiálů. Novinkou jsou
i hypertextové odkazy v záznamech časopisů a dokumentačních materiálů. Ve studovně jsou přístupné informační prameny získané na CD-ROM (databáze, encyklopedie, atlasy, slovníky, ročenky atp.)
včetně Agence Europe, ČNB (České národní bibliografie), WISO-WAO (World Affairs Online). Na počítačích jsou nastaveny odkazy na vybrané tematicky odpovídající internetové adresy a vstup do databází CIAO (Columbia International Affairs Online), EBSCO, FIRST (Facts on International Relations
and Security Trends), ProQuest k nimž měla knihovna v roce 2004 zřízen placený nebo bezplatný přístup. Dále zde byl nastaven přístup do elektronických verzí 13 kupovaných zahraničních časopisů.
Změny ve všech připojených elektronických zdrojích byly průběžně monitorovány, návazně byly aktualizovány návody na práci s těmito zdroji a jejich seznamy.
Pracovnice knihovny vystavily 269 nových čtenářských průkazů. Novým uživatelům byly poskytnuty vstupní informace a byli seznámeni s postupy vyhledávání v databázi knihovny a dokumentace,
případně v dalších databázích. Návštěvy interních uživatelů dosáhly počtu 1583.
Návštěvy externích čtenářů za deset měsíců dosáhly počtu 1482. Počet kopií z fondů knihovny, které si externí uživatelé zhotovili na třech kopírkách ve studovně, opět vzrostl a dosáhl v uplynulém roce 21 240 ks. Jednorázové tematické rešerše zpracovávané z databáze knihovny a dokumentace byly
poskytovány ve formě elektronických i tištěných výstupů. Pro externí potřeby byly zpracovány především rešerše k tématům: evropská bezpečnostní a obranná politika, rozšiřování EU (včetně témat česká zahraniční politika ve vztahu k EU a hodnocení ČR při integraci do EU), vztahy mezi ČR a USA,
mezi ČR a NATO, vývoj NATO i pomoc rozvojovým zemím. Dále byly poskytnuty konzultace k dokumentačním pramenům k tematice: vztahy ČR a SRN včetně sudetoněmecké otázky, Německo a státy střední a východní Evropy, vztahy ČR a Rakouska.
Pro potřeby výzkumných pracovníků ústavu byly zpracovány rešerše z interních i externích zdrojů včetně dvou průběžně sledovaných databází ČTK. Nejčastěji zadávaná témata se týkala Evropské
unie, zahraniční politiky ČR vůči SRN a EU, zahraniční politiky SR, bezpečnostní politiky a krizových oblastí, mezinárodního terorismu, problematiky menšin ve státech SVE a reformy OSN, požadováno bylo zpracování bibliografií konkrétních autorů. Na základě požadavků pracovníků ústavu by-
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lo také zajištěno 22 titulů informačních pramenů prostřednictvím Meziknihovní výpůjční služby v ČR
a 19 titulů prostřednictvím Mezinárodní meziknihovní výpůjční služby. Dalších 15 titulů bylo vyžádáno v rámci spolupráce EINIRAS. Výzkumným pracovníkům byly pravidelně distribuovány časopisy ÚMV. Dále pro ně byl uspořádán seminář k Hodnocení úrovně vědeckých časopisů. V souvislosti
s tím byla zpracována prezentace a Seznamy relevantních titulů s impakt faktory a s dalšími informacemi (ISSN, vydavatel, roky vydávání, internetová adresa, dostupnost v ČR).

DALŠÍ ČINNOSTI
Čtvrtletně byla sestavována Informace ÚMV pro MZV. Údaje o výzkumné a publikační činnosti
pracovníků ÚMV byly zapsány do Centrální evidence výzkumných záměrů financovaných ze státního
rozpočtu ČR (CEZ03) a Registru informací o výsledcích státem podporovaného výzkumu a vývoje
(RIV03). Zároveň byly zkontrolovány záznamy z let 1999 až 2002. Pracovnice dokumentace se podle
požadavků jednotlivých zpracovatelů podílely na vyhledávání, získávání, shromažďování a formální
úpravě dokumentačních materiálů pro přílohu (CD-ROM) ke knize Zahraniční politika České republiky 1993–2004. Úspěchy, problémy, perspektivy.
Pracovnice oddělení absolvovaly vybrané odborné konference a specializované semináře k tematice informačních služeb a elektronických zdrojů i z oblasti mezinárodních vztahů. V průběhu roku byly
vedeny a hodnoceny odborné stáže dvou studentů vyšších odborných škol a studentky Anglo-americké
vysoké školy. Dále byly poskytnuty konzultace ke zkušenostem s Automatizovaným knihovnickým
systémem Clavius i k budování dokumentace. Pokračovaly úpravy automatizovaného knihovnického
systému Clavius. Systém byl rozšířen o modul Z39.50 umožňující import záznamů. Další úpravy se
týkaly konkrétních polí v záznamech článků. K používaným deskriptorům tezauru byly doplněny chybějící termíny v němčině a francouzštině.
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). Byla dokončena aktualizace české verze pro sedmijazyčný Euro-Tezaurus. Konkrétně byly zrevidovány původní deskriptory a doplněny nové v kapitolách S (Všeobecné deskriptory), T (Lidé), U (Mezinárodní organizace), V (Světové oblasti, země, oceány), Z (Formální deskriptory). Byla zahájena závěrečná korektura deskriptorů a nedeskriptorů, která probíhá on-line v databázi
Euro-Tezauru.
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VI. DIPLOMATICKÁ AKADEMIE

V roce 2004 Diplomatická akademie plnila své úkoly vyplývající z Kariérního řádu Ministerstva zahraničních věcí ČR a poskytovala odborné vzdělání pracovníkům MZV v kurzech základní diplomatické přípravy, vyšší diplomatické přípravy, individuální diplomatické přípravy, přípravy ekonomických diplomatů a školení v oboru výpočetní techniky. Prioritou, stejně jako v předchozích letech, byla
příprava pracovníků MZV a pracovníků dalších resortů státní správy na začlenění do Evropské unie.
Diplomatická akademie organizovala řadu kurzů aktuální problematiky EU, včetně kurzu unijní francouzštiny.
Rok 2004 se vyznačoval zejména nárůstem mezinárodních aktivit. Pod patronátem DA pokračovala i tento rok Mezinárodní letní škola EU v Horažďovicích. Diplomatická akademie se aktivně účastnila Evropského diplomatického programu a v rámci rozvojové pomoci uspořádala speciální vzdělávací kurzy pro irácké, bulharské, rumunské a chorvatské diplomaty.

A. ZÁKLADNÍ MODULY VZDĚLÁVÁNÍ
V roce 2004 organizovala Diplomatická akademie šest modulů vzdělávání:
1. základní diplomatickou přípravu (DA1),
2. vyšší diplomatickou přípravu (DA2),
3. individuální kurz pro juniorní diplomaty (DA IN),
4. vzdělávání v problematice EU podle usnesení vlády č. 965/2003,
5. školení v oboru výpočetní techniky,
6. diplomatickou přípravu ekonomických diplomatů.

1. Základní diplomatická příprava (DA1)
Diplomatická akademie pokračovala v pořádání základní diplomatické přípravy kurzu DA1/2004 (viz
Příloha 1). Devatenáct frekventantů tohoto kurzu v rámci kalendářního roku absolvovalo stáže na odborech MZV, zastupitelských úřadech, na misi ČR při OSN v New Yorku a na stálém zastoupení ČR v Bruselu. Ve spolupráci s ZÚ USA v Praze vyslala dva studenty DA1 na stáž k Prozatímní irácké správě (CPA)
do Bagdádu. Petr Válek a Tomáš Mičánek působili jako experti na iráckých ministerstvech. V mimořádně
obtížných podmínkách se velmi dobře osvědčili a američtí kolegové jejich přínos vysoce ocenili.
V září 2004 DA nezahájila nový kurz základní diplomatické přípravy, protože MZV nekonalo výběrové řízení pro příjem nových pracovníků.

2. Vyšší diplomatická příprava (DA2)
Diplomatická akademie v roce 2004 organizovala již šestý ročník DA2. Do kurzu DA2/2004 bylo
na základě přihlášek v roce 2004 nově zařazeno 19 diplomatických pracovníků MZV. Vedle čtyř povinných seminářů podle KŘ, proběhla příprava i ve třech volitelných seminářích – mezinárodního práva, bezpečnostní politiky a světové ekonomiky. V roce 2004 ukončilo vyšší diplomatickou přípravu
25 frekventantů (viz Příloha 1). Od zahájení vyšší diplomatické přípravy v roce 1999 ji úspěšně absolvovalo již 188 diplomatických pracovníků.
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3. Diplomatická příprava (DA2) juniorských diplomatů (DA IN)
Diplomatická akademie pokračovala ve vzdělávání juniorních diplomatů, kteří hodlají získat Atest I,
druhým ročníkem kurzu DA IN. V roce 2004 se do DA IN nově přihlásilo 17 a přípravu ukončilo 6 juniorních diplomatů (viz Příloha 1). Celkem od zahájení v roce 2003 DA IN úspěšně ukončilo 21 juniorních diplomatů.

4. Vzdělávání v problematice Evropské unie
V roce 2004 DA zorganizovala moduly evropského vzdělávání nových vedoucích pracovníků, frekventantů kurzů DA2, DA1 a DA IN a dalších pracovníků MZV.
Vzdělávání pro vedoucí pracovníky ve formě 34hodinového kurzu probíhalo v jarním a podzimním termínu. Kurzy byly organizovány ve spolupráci s Mezinárodním střediskem evropského vzdělávání v Nice (dále C.I.F.E.) pod metodickým vedením jeho viceprezidenta prof. Ferdinanda Kinského.
V obou kurzech bylo vyškoleno 53 zaměstnanců MZV.
Diplomatická akademie dále uspořádala spolu s C.I.F.E. intenzivní modul EU. Intenzivní kurz se
konal ve dnech 16.–20. srpna 2004 v Horažďovicích v rámci mezinárodní Letní školy EU. Kurz byl
určen zejména těm pracovníkům, kteří měli zájem o vzdělávání a odbornou konverzaci v anglickém
jazyce. Certifikáty evropského vzdělávání získali 3 pracovníci MZV. Kurzu se zúčastnilo 16 zástupců
jiných resortů (ministerstvo životního prostředí, ministerstvo dopravy) a 6 studentů ze zahraničí na základě pozvání C.I.F.E.
Diplomatická akademie dále v roce 2004 zorganizovala dva 12hodinové kurzy evropského vzdělávání, kterých se zúčastnilo 44 pracovníků MZV.
Vzhledem k vzrůstající důležitosti francouzského jazyka pro práci diplomatů DA ve spolupráci
s velvyslanectvím Francouzské republiky zorganizovala pro pracovníky MZV i dalších resortů 4 denní kurzy Komitologie a Řízení evropských záležitostí ve francouzském jazyce, které proběhly v průběhu října 2004. Vedle přednášek francouzských odborníků na problematiku EU probíhal i intenzivní
kurz francouzštiny.
Ve dnech 10.–16. října 2004 uspořádala DA ve spolupráci s Centrem evropských studií ve Štrasburku a Francouzským velvyslanectvím v Praze studijní zájezd do Francie, Belgie a Lucemburska. Cílem této studijní cesty bylo poznání evropských institucí jak po teoretické, tak praktické stránce. Celkem 11 účastníků z řad MZV navštívilo Radu Evropy, Evropský soud pro lidská práva, Evropský
parlament, Evropský účetní dvůr, Hospodářský a sociální výbor a Evropskou komisi.
Diplomatická akademie společně s Národním kontaktním místem byla odborným garantem kurzu
Institutu státní správy „Příjímací procesy v EU“, který proběhl 10. listopadu a zúčastnilo se ho 24 frekventantů.

5. Školení v oboru výpočetní techniky
V roce 2004 proběhlo 301 dopoledních a 170 odpoledních kurzů. V počítačových kurzech bylo vyškoleno celkem 718 pracovníků MZV a ZÚ. Dále se uskutečnilo 41 individuálních konzultací. Ve
skladbě kurzů byl položen důraz zejména na kurzy spisové služby. Osvědčilo se zavedení evidence počítačových kurzů prostřednictvím internetové aplikace, kterým se zjednodušil přístup k aktuální nabídce počítačových kurzů především pro pracovníky ZÚ.

6. Kurz pro ekonomické diplomaty
Diplomatická akademie podruhé připravila speciální přípravný modul pro ekonomické diplomaty,
který měl premiéru v roce 2003. Kurz proběhl ve dnech 19. dubna–10. června 2004 a zúčastnilo se ho
9 zaměstnanců MZV, 4 pracovníci Českých center a 4 pracovníci MPO.
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B. DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY DA PRO STÁTNÍ SPRÁVU
1. Kurz pro pracovníky resortů, kteří ČR zastupují v institucích EU
Diplomatická akademie na žádost Ministerstva vnitra ČR vypracovala speciální přípravný modul
pro pracovníky státní správy, kteří ČR zastupují v institucích EU. Tento vzdělávací modul, rozšiřující
negociační a komunikační dovednosti v mezinárodním prostředí již třetím rokem probíhá na MV ČR.
O zavedení tohoto modulu do vzdělávací praxe požádaly DA další instituce státní správy.

2. Kurz mezinárodní orientace
Na žádost Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity DA připravila a realizovala kurz mezinárodní orientace. Účelem kurzu bylo seznámit Romy pracující ve státní správě, aktivisty nevládních
organizací a studující s mezinárodními organizacemi, základy diplomatického protokolu a mezinárodním procesem integrace Romů v Evropě. Kurzu, který proběhl v květnu, se účastnilo 20 frekventantů.

3. Kurz diplomatického protokolu a etikety pro Česká centra
Na žádost VŘ SEK uspořádala DA dne 14. září kurz diplomatického protokolu a etikety pro ředitele a další pracovníky Českých center.

C. DALŠÍ AKTIVITY DA
1. Ples MZV
Studenti diplomatické akademie s podporou finanční účtárny ÚMV úspěšně zorganizovali 27. února ve Velkém sále Černínského paláce ples MZV, kterého se zúčastnilo 380 hostů. Ples proběhl pod
záštitou ministra zahraničních věcí Cyrila Svobody, který ples také zahájil. Poprvé v historii plesů organizovaných DA byl na ples pozván i pražský diplomatický sbor. Pozvání na ples přijala řada velvyslanců, včetně velvyslance USA Williama Cabanisse.

2. Porada titulářů
Studenti DA pomáhali AP a OAZI s organizací letní porady titulářů.

3. Propagace diplomatické profese
Diplomatická akademie uspořádala řadu přednášek o kariéře diplomata na vysokých školách v Praze a Brně.

D. MEZINÁRODNÍ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY DA
1. Kurz pro irácké diplomaty
Diplomatická akademie z pověření NMDV realizovala v lednu 2004 diplomatický kurz pro 5 iráckých juniorních diplomatů. Kurz reagoval na požadavek iráckého MZV pomoci s přípravou iráckých
diplomatů. Kurz byl iráckou stranou velmi příznivě hodnocen.

2. Evropský diplomatický program
V rámci IV. ročníku Evropského diplomatického programu DA zorganizovala 3.–4. března 2004
stáž na MZV ČR pro dva nizozemské diplomaty Dr. Michala Pišteckého z holandského MZV a Hadewych Hazelzet z aparátu Evropské Rady. V dalším V. ročníku Evropského diplomatického programu byla DA gestorem stáže italského diplomata Pierluigiho d’ Elii a portugalské diplomatky Sandra
Magalhaens. Jejich stáže proběhly na MZV od 29. listopadu do 2. prosince.
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3. Spolupráce s DA Vídeň
Diplomatická akademie obdržela nabídku Diplomatické akademie Vídeň ke společné kandidatuře pro negociační kurz VI. ročníku EDP. V případě úspěšného obhájení kandidatury by se konal negociační kurz EDP pro 50 diplomatů z členských zemí EU v roce 2006 v Praze. V rámci každoročního výměnného programu DA připravila studijní program doktorandského kurzu DA Vídeň v Praze
a recipročně kurz DA1 v lednu 2004 absolvoval vzdělávací program na DA Vídeň.

4. Kurz pro rumunské a bulharské diplomaty
Diplomatická akademie ve spolupráci s ORS a společností EDUCON připravila a zajišťovala týdenní studijní pobyt pro 3 bulharské a 5 rumunských diplomatů. Studijní pobyt pomohl diplomatům
z perspektivních členských států EU zmapovat otázky komunikační strategie, řízení evropských záležitostí a institučního zabezpečení problematiky EU v České republice.

5. American Leadership Forum
Diplomatická akademie zorganizovala kurz o zahraniční politice ČR pro 100 účastníků American
Leadership Forum, kteří navštívili Prahu v květnu 2004.
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VII. ROZVOJOVÉ STŘEDISKO
ÚSTAVU MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

Rozvojové středisko Ústavu mezinárodních vztahů (RS ÚMV), www.rozvojovestredisko.cz, je podpůrným odborným pracovištěm Ministerstva zahraničních věcí ČR v oblasti koordinace zahraniční
rozvojové spolupráce ČR (ZRS ČR). V září 2001 bylo RS ÚMV k tomuto účelu zřízeno MZV ČR na
základě dohody s Ústavem mezinárodních vztahů (ÚMV) v návaznosti na aktivity projektu Rozvojového programu OSN (UNDP) „Posilování kapacit v zahraniční rozvojové pomoci“ probíhajícího od
roku 1999.
Rozvojové středisko ÚMV v systému ZRS ČR plní důležitou kontaktní a koordinační funkci
a zprostředkovává komunikaci mezi odpovědnými státními institucemi v České republice, zahraničními partnery, realizátory rozvojových projektů z nevládního a soukromého sektoru, sdělovacími prostředky a veřejností. Středisko postupně rozšiřuje své funkce tak, aby v oblasti zahraniční rozvojové
spolupráce komplexně plnilo hlavní úkoly vyplývající z realizace ZRS ČR, což MZV ČR umožňuje
soustředit se na koncepční řízení a zahraničněpolitickou koordinaci rozvojového programu České republiky. RS ÚMV s MZV ČR aktivně spolupracuje na tvorbě strategií a rozvojových programů a participuje na budování institucionálního rámce vládního programu zahraniční spolupráce.
Mezi klíčové samostatné aktivity RS ÚMV v roce 2004 patřila řada činností souvisejících s řízením a koordinací projektového cyklu českých bilaterálních projektů – od posuzování projektových návrhů a vedení expertní skupiny MZV ČR, přes návrhy strategických postupů a směrnic po průběžnou
kontrolu (monitoring) a komplexní hodnocení (evaluace) rozvojových projektů. Od roku 2004 bylo RS
ÚMV ze strany MZV ČR pověřeno funkcí hlavního koordinátora přípravy strategických střednědobých programů pro osm prioritních zemí ZRS ČR na období let 2006–2010. V roce 2004 se mj. podařilo rozšířit knihovnu, která se svými více než 500 svazky k tématu mezinárodní rozvojové spolupráce představuje originální zdroj informací pro odborníky, studenty i širokou veřejnost. Cenným
a v České republice ojedinělým zdrojem informací a kontaktů je databáze expertů v oblasti ZRS vytvořená, resp. obnovená právě v roce 2004.
Některé z výše popsaných aktivit zasluhují podrobnější výklad, jedná se zejména o přípravu strategických programů bilaterální spolupráce, evaluaci rozvojových projektů ČR a spolupráci s nevládním sektorem. Důležitým prvkem každodenní agendy RS ÚMV je rovněž spolupráce a komunikace
se zahraničními partnery na poli mezinárodní rozvojové spolupráce.

PŘÍPRAVA STŘEDNĚDOBÝCH PROGRAMŮ
BILATERÁLNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČR
Zásady zahraniční rozvojové spolupráce po vstupu České republiky do Evropské unie, schválené
usnesením vlády ČR č. 302 ze dne 31. března 2004, stanovily za nosnou součást ZRS ČR programy
spolupráce s prioritními zeměmi, mezi které vláda v souladu s cíli uvedenými v Zásadách zahraniční
rozvojové spolupráce a se zahraničněpolitickými zájmy ČR zařadila Angolskou republiku, Zambijskou republiku, Vietnamskou socialistickou republiku, Mongolsko, Jemenskou republiku, Moldavskou republiku, Bosnu a Hercegovinu a Srbsko a Černou Horu.
Cílem přípravy programů rozvojové spolupráce je přispět k uplatňování principů partnerství, efektivnosti, transparentnosti a koncepčního přístupu, stejně tak jako zajistit podmínky pro důsledné uplatňování ustanovení zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách.

35

Koordinací přípravy programů rozvojové spolupráce bylo pověřeno RS ÚMV, na přípravě programů se aktivně podílejí rovněž MZV ČR, ZÚ ČR v prioritních zemích a příslušná odpovědná ministerstva.
V roce 2004 byly připraveny programy rozvojové spolupráce s Angolou, Jemenem, Moldavskem,
Srbskem a Černou Horou a Zambií.
V rámci přípravy programů spolupráce byla provedena analýza relevantních dokumentů (zejména
dokumentů definujících národní strategie omezování chudoby – PRSP, strategií ostatních bilaterálních
a multilaterálních donorů apod.), realizovány konzultace s relevantními aktéry v ČR a v rámci tzv. programovacích misí pak konzultace s relevantními aktéry v partnerských zemích (státními institucemi na
centrální, regionální a lokální úrovni, bilaterálními a multilaterálními donory, nevládními organizacemi a tradičními autoritami).

EVALUACE ČESKÝCH ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ
Proces evaluace (tj. komplexní hodnocení) rozvojových projektů ČR byl zahájen na podzim roku
2003, z toho důvodu byly v roce 2003 i v roce 2004 hodnoceny pouze vybrané projekty. Výběr projektů ZRP k evaluaci v roce 2004 byl proveden MZV ČR ve spolupráci s RS ÚMV a jednotlivými gestorskými resorty.
MZV ČR v procesu evaluací rozvojových projektů vystupuje v pozici koordinátora ZRP jako objednatel/zadavatel evaluací. Vlastní provádění evaluací bylo svěřeno do kompetence RS ÚMV. Funkce evaluace tak byla oddělena od managementu, aby byla zaručena nestrannost a nezávislost.
V roce 2004 bylo realizováno celkem 16 evaluací. Jejich výsledky jsou využívány MZV ČR a resortními ministerstvy pro strategická rozhodnutí o dalším pokračování hodnocených rozvojových projektů, resp. pro rozhodnutí o celkovém směřování ZRS ČR.

SPOLUPRÁCE S NEVLÁDNÍM SEKTOREM
Nevládní organizace se na aktivitách zahraniční rozvojové spolupráce podílejí velkou měrou a tento podíl stále vzrůstá. Mezi jejich hlavní komparativní výhody patří schopnost zprostředkovat pomoc
těm nejvíce diskvalifikovaným a potřebným, jejichž hlas nebývá často vyslyšen oficiálními místy. Navíc disponují již poměrně značným know-how a zkušenostmi z terénu.
Rozvojové středisko ÚMV již několik let funguje jako jeden z hlavních komunikačních uzlů a prostředníků mezi nevládními organizacemi a státem – především MZV ČR. Středisko organizuje pro
nevládní organizace celou řadu seminářů a školení, zapojuje je do připomínkování koncepčních materiálů rozvojové spolupráce a je rovněž hlavním administrátorem dotačních programů, které jsou pro
nevládní organizace vyhlašovány MZV ČR. Mezi hlavní partnery RS ÚMV a MZV ČR patří platforma českých nevládních rozvojových organizací „České fórum pro rozvojovou spolupráci“ (FoRS),
www.fors.cz, která vznikla v roce 2002 a nyní sdružuje 17 organizací působících v oblasti zahraniční
rozvojové spolupráce a humanitární pomoci.

SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČNÍMI PARTNERY
Úzká spolupráce a koordinace aktivit RS ÚMV s relevantními zahraničními institucemi a organizacemi na poli mezinárodní rozvojové spolupráce patří neodmyslitelně a logicky k činnosti RS ÚMV.
Tento fakt je podtržen skutečností, že RS ÚMV vzniklo a pět let (do 31. prosince 2004) fungovalo jako jeden z projektů Rozvojového programu OSN (UNDP) v České republice.
Za pětileté období své existence si RS ÚMV vybudovalo silné vztahy s celou řadou bilaterálních
i nadnárodních institucí a organizací. Z národních agentur RS ÚMV v roce 2004 intenzivně spolupra-
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covalo např. s kanadskou rozvojovou agenturou CIDA (Canadian International Development Agency),
a to zejména v oblasti budování odborných kapacit české rozvojové konstituence, podpory nevládních
organizací a přípravy trilaterálního programu spolupráce pro třetí země. Úzká komunikace s národními rozvojovými agenturami ve vyspělých dárcovských zemích a – v neposledním případě – v nových
členských státech EU přispívá nejen ke zvyšování informovanosti českých rozvojových aktérů, ale
prostřednictvím příkladů a doporučení i ke zlepšování kvality českého vládního programu ZRS.
V roce 2004 byly nejvýznamnějšími zahraničními partnery RS ÚMV kromě Rozvojového programu OSN (UNDP) i další mezinárodní instituce, např. Evropská komise (EK), Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Rada Evropy a její orgány a další organizace a instituce. Od
1. května 2004, kdy Česká republika oficiálně vstoupila do Evropské unie, se rozsah spolupráce s EK
a jejími institucemi pro rozvojovou pomoc (DG Development, Europe Aid Cooperation Office /AIDCO/
a dalšími) logicky zvýšil.
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VIII. PERSONÁLNÍ A FINANČNÍ
ZAJIŠTĚNÍ ÚSTAVU MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

Personální a finanční strategie ÚMV v roce 2004 vycházela z vládního záměru, který spočíval v omezování počtu zaměstnanců a finančních úspor zaměřených do rozpočtové a příspěvkové sféry, to vše
při plnění minimálně stejných úkolů jako v minulých letech.
Činnost ústavu zabezpečovalo 58 zaměstnanců (v průměrném přepočteném stavu), zařazených do
odborných oddělení a útvarů a kolem 160 externistů, spolupracujících ve vědecké radě ústavu a redakčních radách ústavních publikací nebo plnících různá zadání od vedoucích zaměstnanců ústavu.
Externí spolupracovníci zastupovali relevantní státní orgány, státní a veřejnoprávní instituce, tuzemská
a zahraniční vědecká a pedagogická pracoviště, nadace, občanská sdružení a další subjekty činné ve
výzkumu mezinárodních vztahů a české zahraniční politiky. Na činnosti ústavu se částečně podílelo
též 5 českých a 5 zahraničních stážistů.
Ústav mezinárodních vztahů jako příspěvková organizace v působnosti Ministerstva zahraničních věcí České republiky dostává příspěvek na svou činnost ze státního rozpočtu. V rámci finančních vztahů
stanovených ministerstvem ústav rovněž hospodaří s finančními prostředky získanými z vlastní činnosti
a účelovými prostředky ze státního rozpočtu na podporu výzkumu, které získává 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.
Hospodaření ÚMV skončilo ziskem ve výši 1 094 000 Kč. Příjmy tvořily finanční prostředky z rozpočtové kapitoly MZV ČR, prostředky získané vlastní činností, granty z Grantové agentury ČR a ze zahraničních zdrojů (především UNDP). V porovnání s rokem 2003 došlo k nárůstu příjmů o cca 6 mil. Kč.
Čerpání finančních prostředků se lišilo od předchozích let ve zvýšených nákladech na cestovné. Bylo
to způsobeno zejména stážemi posluchačů Diplomatické akademie, kdy se do cestového promítly zvýšené životní náklady v zemích jejich pobytů. Další novou a významnou položku cestovného představovaly náklady na zahraniční evaluační mise Rozvojového střediska.
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PRACOVNÍCI

A. VEDENÍ ÚSTAVU
Ředitel: Jiří Šedivý, M.A., Ph.D. (do 30. 9. 2004)
Ing. Petr Drulák, Ph.D. (od 1. 11. 2004)
Statutární zástupce ředitele: Ing. Petr Drulák, Ph.D. (do 31. 10.)
Ing. Mgr. Petr Kratochvíl (od 1. 11.)
Útvar vedení:
Dáša Dražilová (do 31. 1.)
Richard Andrew Phillips, M.A. (od 1. 11.)
Alena Jakobcová
Eva Robová (od 1. 8.)
Mgr. Klára Kadlecová (do 12. 7.)
Ing. Pavla Štěrbová
Hana Moťková, M.A.
PhDr. Mgr. Vít Vaníček (od 5. 1.)

B. VĚDECKÉ ODDĚLENÍ
Vedoucí oddělení: Ing. Jan Hřích, CSc.
Výzkumní pracovníci:
doc. PhDr. Pavel Barša, M.A., Ph.D.
PhDr. Mgr. Veronika Bílková, E.MA
PhDr. Jaroslav Bureš
doc. PhDr. Jan Eichler, CSc.
Ing. Rudolf Fürst
Ing. Mesfin Gedlu, Ph.D.
JUDr.Vladimír Handl, CSc.
PhDr. Mgr. Petr Jelínek (do 30. 6.)

Mgr. Jan Karlas
Mgr. Radek Khol
Mgr. Lucie Königová
Ing. Mgr. Petr Kratochvíl, Ph.D. (do 31. 10.)
Ing. Vladimír Leška
PhDr. Miroslav Nožina
Ing. Petr Pavlík, M.A., CSc.
Mgr. Filip Tesař

C. EDIČNÍ ODDĚLENÍ
Vedoucí oddělení: PhDr. Vladimír Trojánek
Šéfredaktor Mezinárodní politiky: PhDr. Zdeněk Zbořil
Zástupce šéfredaktora Mezinárodní politiky: Mgr. Robert Schuster
Pracovníci:
Dagmar Červinková
Milena Strejčková
Irena Krejčová
Marie Vimerová
Miroslav Lejske
Mgr. Iva Weidenhofferová

D. INFORMAČNÍ ODDĚLENÍ
Vedoucí oddělení: PhDr. Helena Kolátorová
Zástupkyně vedoucí oddělení: PhDr. Ivana Litošová
Pracovnice:
Vilma Cukrová
Olga Zimmermannová
Eva Husáková
PhDr. Jaroslava Žáková
Jana Pojslová, DiS. (od 1. 4.)
Bc. Hana Žárská, DiS. (do 15. 3.)
PhDr. Ivona Řezanková
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E. ODDĚLENÍ SPRÁVY A SLUŽEB
Vedoucí oddělení: JUDr. Petr Kaňka
Pracovníci:
Ekonomický úsek: Václav Viktora
Technický úsek: Ing. Karel Vacek
Provozní úsek: Lukáš Hanus
Barbora Havlová (od 1. 11.)
Petr Liška

Mgr. Karel Rosecký
Alena Trifunovičová

F. DIPLOMATICKÁ AKADEMIE
Ředitel: Mgr. Milan Jakobec
Odborní pracovníci:
Mgr. Barbora Jiroušková Bc.
Mgr. Ondřej Pometlo (od 27. 12.)
Sekretariát: Ivanka Přikrylová
Posluchači:
Ing. Pavel Buček (15. 2.–30. 9.)
Ing. Roman Holý, Ph.D. (od 15. 2.)
Ing. Daniel Horák (od 15. 2.)
Mgr. Olga Hořická (15. 2.–30. 11.)
Robert Janás, Ph.D. (15. 2.–30. 6.)
Mgr. Lenka Káňová (od 15. 2.)
Mgr. Petra Machálková (15. 2.–30. 11.)
Mgr. Tomáš Míčánek (od 15. 2.)
Mgr. Magdalena Mikšová (15. 2.–14. 11.)

Linda Štucbartová, DES (od 4. 10.)
Ing. Monika Zlomková

Mgr. Marcela-Blanka Nováková (15. 2.–26. 11.)
Mgr. Petra Rubešová (od 15. 2.)
Mgr. Jana Šikulová (15. 2.–31. 10.)
Mgr. Zdeňka Šubrová (15. 2.–31. 10.)
Mgr. Michal Švéda (15. 2.–31. 8.)
Mgr. Eva Toiflová (15. 2.–31. 10.)
Ing. Miloš Toušek (15. 2.–11. 7.)
Mgr. Petr Válek (15. 2.–11. 7.)
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VĚDECKÁ RADA
Vědecká rada je poradním orgánem ředitele ústavu. Je složena z renomovaných reprezentantů akademické obce České republiky a významných činitelů veřejného života. Statut vědecké rady stanoví, že
členy rady jmenuje ředitel ÚMV. Ministr zahraničních věcí vysílá do rady jednoho reprezentanta Ministerstva zahraničních věcí ČR. 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.

Členové vědecké rady ÚMV k 31. 12. 2004
JUDr. Vladimír Balaš,
Ústav státu a práva, Praha
doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.,
vedoucí katedry politologie a mezinárodních vztahů a proděkan pro vědu
Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D.,
rektor Masarykovy univerzity v Brně
prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc.,
profesor, Ústav politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Praha
Ing. Josef Janošec, CSc.,
ředitel, Ústav strategických studií, Vojenská akademie, Brno
prof. Dr. Jan Křen, DrSc.,
místopředseda vědecké rady
předseda české části Česko-německé komise historiků, profesor historie,
Fakulta společenských věd UK, Praha
prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc.,
profesorka, Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické, Praha
prof. JUDr. Jan Musil, CSc., dr. h. c.,
soudce Ústavního soudu České republiky
armádní generál Ing. Karel Pezl,
ve výslužbě
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, CSc.,
ředitel CESES, Praha
doc. JUDr. Pavel Svoboda, DEA,
náměstek ministra zahraničních věcí ČR pro otázky právní a konzulární
PhDr. Oldřich Tůma,
ředitel, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha
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REDAKČNÍ RADA MĚSÍČNÍKU MEZINÁRODNÍ POLITIKA
Předseda: Otto Pick (Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Praha)
Členové: Ladislav Cabada (Fakulta filozofická ZU, Plzeň)
Miloš Calda (Fakulta sociálních věd UK, Praha)
Adam Černý (Hospodářské noviny)
Petr Dostál (Přírodovědecká fakulta UK, Praha)
Martin Ehl (Hospodářské noviny)
Jiří Fárek (Hospodářská fakulta TU, Liberec)
Josef Fučík (externí spolupracovník ÚMV, Praha)
Radek Khol (ÚVM, Praha)
Miroslav Kunštát (Fakulta sociálních věd UK, Praha)
Kai-Olaf Lang (Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlín)
Kristina Larischová (Friedrich-Ebert-Stiftung, Praha)
Petr Lebeda (Glopolis, Praha)
Pavel Máša (Lidové noviny)
Alojz Neustadt (externí spolupracovník VŠE, Praha)
Karel Pezl (externí spolupracovník Ministerstva obrany ČR, Praha)
Miloš Pojar (Židovské muzeum, Praha)
Pavel Pšeja (Fakulta sociálních studií MU, Brno)
Richard Seemann (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Praha)
Jiří Schneider (Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Praha)
Ivo Šlosarčík (Fakulta sociálních věd UK, Praha)
Jiří Štěpanovský (externí spolupracovník VŠE, Praha)
Květa Šubrtová (1. lékařská fakulta UK, Praha)
František Šulc (Lidové noviny)
Filip Tesař (ÚMV, Praha)
Josef Veselý (FCA TV, Praha)
Tomáš Veselý (Úřad vlády ČR, Praha)

REDAKČNÍ RADA ČTVRTLETNÍKU MEZINÁRODNÍ VZTAHY
Předseda: Petr Drulák (ÚMV, Praha)
Členové: Pavel Barša (ÚMV, Praha; Filozofická fakulta UK, Praha)
Vladimíra Dvořáková (Fakulta mezinárodních vztahů VŠE, Praha)
Jaroslav Foltýn (externí spolupracovník Fakulty mezinárodních vztahů VŠE, Praha)
Bořek Hnízdo (Fakulta sociálních věd UK, Praha)
Jan Hřích (ÚMV, Praha)
Zuzana Lehmannová (Fakulta mezinárodních vztahů VŠE, Praha)
Dan Marek (Filozofická fakulta PU, Olomouc)
Vladimír Nálevka (Filozofická fakulta UK, Praha)
Zdeněk Zbořil (ÚMV, Praha)
Jiří Zemánek (Právnická fakulta UK, Praha)

REDAKČNÍ RADA PERIODIKA PERSPECTIVES
Předseda: Petr Drulák (ÚMV, Praha)
Členové: Dorothee Bohle (Středoevropská univerzita, Budapešť)
Vladimír Handl (ÚMV, Praha)
Karen Henderson (University of Leicester)
Petr Jehlička (Open University, Milton Keynes)
Jiří Šedivý (George C. Marshall Centre for European Studies, Garmisch-Partenkirchen)
Andrei V. Zagorski (Institute for Appplied International Research, Moskva)
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EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI ÚMV V ROCE 2004
Dr. Lenka Adamcová
Bc. Martin Babic
Gabriela Barboříková
Josef Bartoš
Jozef Bátora
Miroslav Belica
Martin Bělohlávek
PhDr. Stanislav Biman
František Bublan
Ing. Radka Bučilová
JUDr. Vladana Burešová
Mgr. Jiří Čáslavka
Mgr. Hana Čermáková
JUDr. Pavel Černoch
PhDr. Jindřich Dejmek, Ph.D.
Ing. Květuše Dessieová
Mgr. David Dvořák
JUDr. Mgr. Andrea Fáberová
Jana Fajfrová
Ralph Feltham
Ing. Josef Fukan
JUDr. Petr Gréger
Mgr. Petr Halaxa
prof. PhDr. František Hejl
Helena Heroldová, Ph.D.
Zuzana Hlavičková
Kateřina Hofmanová
František Holešovský
Jitka Horáčková
Ing. Alois Horák
Ondřej Horký
Mgr. Miroslav Houska
PhDr. Jitka Hradilová
Lukáš Hruboň
Ing. Ludevit Hrúz
Anneke Hudalla
Bc. Regina Husáková
Juraj Chmiel

Ing. Jakub Jeřábek
Radek Jurčík
Martina Kasková
Alois Kopecký
Bc. Magdalena Kopicová
Matúš Korba
Jana Korbelová
JUDr. Dana Kořínková
MUDr. Jana Kožnerová
PhDr. Jiří Kroupa
Ing. Jan Kroužek
Ing. Petr Kubíček
Karel Kučera
doc. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
PhDr. Václav Kural, CSc.
Jana Kuralová
Jan Kuranda
Mgr. Petra Kůsová
Mgr. Jakub Landovský
MUDr. Kateřina Langrová
Vít Lesák
doc. PhDr. Petr Luňák
Mgr. Tomáš Máčal
Luboslav Mazurek
Ing. Petra Mojžíšová
prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.
Martin Moravec
Miloslav Moulis
Daniela Münzbergová
Bc. Martin Náprstek
doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc.
PhDr. Jan Němeček, DrSc.
Lenka Němečková
Ing. Tereza Němečková
Mgr. Petra Nohavicová
PhDr. Helena Nováčková
Mgr. Bronislav Ostřanský
Jitka Pechová

Matyáš Pelant
RNDr. Jana Petrásková
Jana M. Petrenko
Mgr. Jiří Pištora
Ing. Igor Procházka
Michal Procházka, DiS.
doc. PhDr. Zdeněk Radvanovský, CSc.
prof. Dr. Michal Reiman
Zorka Rozehnalová
Mgr. Olga Rozsívalová
Ilona Rožková
Mgr. Romana Říhová
doc. Jana Sereghyová, DrSc.
PaedDr. Vladimíra Soudková
PhDr. Hana Ševčíková
Ing. Václav Šmejkal
Petr Šmídek
Jana Šmídková
PhDr. Ivan Šťovíček, CSc.
Pavel Šváb
Martina Tatranská
Alena Tíkalová
PhDr. Jiřina Todorovová, CSc.
prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek
Zdeňka Trkovská
JUDr. Miroslav Tůma
Taťána Tumisová
Jana Ungrádová
Martin Vacek
Klára Vachulová
Mgr. Ondřej Veselský
Ing. Lubor Vorel
Ing. Vladimír Votápek
Jana Vrbová
Marie Vrbová
Ing. Petra Zemanová

STÁŽE
V roce 2004 absolvovali stáže v ÚMV:
Vít Beneš (ČR, do 30. 6.)
Marcus Cavelius (SRN, 22. 6.–10. 8.)
Anna Rita Basto Pereira Cunha (Portugalsko, do 30. 6.)
Elsa Hefes (Velká Británie, 7. 7.–15. 8.)
Katharina Hochfeld (SRN, 21. 7.–19. 9.)
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Martina Kasková (ČR, 1. 11.–31. 12.)
Georgis Krahulík (ČR, do 17. 2.)
Vera Susan Dias Martins (Portugalsko, od 4. 10.)
Filip Štrobich (ČR, 17. 5.–17. 12.)
Tomáš Vymětal (ČR, 9. 8.–30. 9.)

STRUKTURA PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ÚMV ZA ROK 2004
Příjmy (v tis. Kč)
institucionální prostředky (výzkumný záměr) . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 650
účelové prostředky na výzkumné projekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 201
Rozvojové středisko ÚMV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 188
příspěvek na provoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 134
příjem za časopisy a publikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 708
zahraniční projekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 188
ostatní příjmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 206

Výdaje (v tis. Kč)
osobní náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 765
povinné zákonné odvody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 987
FKSP + ostatní sociální náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
cestovní náklady ÚMV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
Diplomatická akademie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 751
účelové prostředky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480
Rozvojové středisko ÚMV . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 831
zahraniční projekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501
odpisy a pořízení majetku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 080
tisk časopisů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 330
Rozvojové středisko ÚMV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 357
zahraniční projekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 687
ostatní provozní náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 539
Celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 112

Hospodářský výsledek
Příjmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 206
Výdaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 45 112
Hospodářský výsledek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 094
Čerpání prostředků v průběhu roku 2004 se lišilo od předchozích let v nákladech na cestovné. Bylo to způsobeno zejména stážemi studentů Diplomatické akademie, kde se v cestovném promítly také
zvýšené životní náklady. Další významnou položkou v cestovném byly náklady na evaluační mise
Rozvojové střediska ÚMV.
V porovnání s rokem 2003 došlo k nárůstu příjmů o cca 6 mil. Kč.
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PŘÍLOHA 1
ABSOLVENTI DIPLOMATICKÉ AKADEMIE 2004

A

SEZNAM ABSOLVENTŮ ZÁKLADNÍ DIPLOMATICKÉ PŘÍPRAVY
DA1/2004
1. Ing. Pavel Buček
2. Mgr. Markéta Čermáková
3. Ing. Martin Hlaváček
4. Ing. Roman Holý, Ph.D.
5. Ing. Daniel Horák
6. Mgr. Olga Hořická
7. Mgr. Robert Janás, Ph.D.
8. Mgr. Lenka Káňová
9. Mgr. Petra Machálková
10. Mgr. Tomáš Mičánek

11. Mgr. Magdalena Mikšová
12. Mgr. Marcela-Blanka Nováková
13. Mgr. Petra Rubešová
14. Mgr. Jana Šikulová
15. Mgr. Zdeňka Šubrová
16. Mgr. Michal Švéda
17. Mgr. Eva Toiflová
18. Ing. Miloš Toušek
19. Mgr. Petr Válek

B
SEZNAM ABSOLVENTŮ VYŠŠÍ DIPLOMATICKÉ PŘÍPRAVY
DA2/2004
1. PhDr. Milan Čoupek
2. Ing. Petr Havlík, MBA.
3. Ing. Hana Havlová
4. Ing. Stanislav Jakubec
5. PaedDr. Eva Ježková
6. PhDr. Halka Kaiserová
7. Mgr. Petr Kaván
8. Ing. Petr Komrska
9. Ing. Miloš Kučera
10. Mgr. Daniela Moyzesová
11. Bc. Jan Nekula
12. Ing. Rudolf Opatřil
13. Ing. Svatopluk Opěla

14. Mgr. Tomáš Podivínský
15. Mgr. Vítězslav Pur
16. Dr. Daniel Radoměřský
17. Ing. Václav Rambousek
18. Ing. Jiří Sittek
19. JUDr. PhDr. Jiří Svoboda
20. MVDr. Jiří Svoboda
21. Mgr. Petr Starý
22. Ing. Miroslav Toman
23. Mgr. Daniel Wypasek
24. Ing. Jaroslav Zouzal
25. JUDr. Miroslav Zozulák

C
SEZNAM ABSOLVENTŮ INDIVIDUÁLNÍ DIPLOMATICKÉ PŘÍPRAVY
DA IN/2004
1. Mgr. Michal Bucháček
2. Mgr. Miloslava Fukalová
3. Ing. Ivana Klánová

4. Mgr. Hana Kosová
5. Ing. Petra Papežová
6. Ing. Eva Reinöhlová
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PŘÍLOHA 2
AKTIVITY PRACOVNÍKŮ
ÚSTAVU MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

V rámci sledování a hodnocení publikační aktivity výzkumných pracovníků ÚMV byly ověřeny citační ohlasy na jejich práce v databázi Web of Science (WOS), resp. Social Science Citation Index.
V databázi WOS jsou zařazeny citační ohlasy na tituly dvanácti výzkumných pracovníků ústavu. Rozsah let nebyl omezen a uvedená čísla zahrnují všechny nalezené záznamy. Kromě dvou výjimek je
v převážné většině případů v jednom titulu citována pouze jedna práce konkrétního autora. Názvy prací nejsou v přehledech citovaných referencí uvedeny (resp. zkráceny) vždy stejně, proto byly údaje
ověřeny a skutečný počet citovaných titulů upřesněn.

Výzkumní pracovníci ústavu ve WOS
jméno

počet citací

počet citovaných titulů

Kural Václav
Šedivý Jiří
Barša Pavel
Drulák Petr
Handl Vladimír
Hřích Jan
Khol Radek
Leška Vladimír
Pavlík Petr
Eichler Jan
Nožina Miroslav
Tesař Filip

14
13
10
10
9
3
2
2
1
1
1
1

12
8
8
7
9
3
2
2
1
1
1
1
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doc. PhDr. Pavel BARŠA, M.A., Ph.D.
Odborná publikační činnost
• Levice v postrevoluční době. Občanská společnost a nová sociální hnutí v radikální politické teorii
20. století. CDK, Brno 2004, 210 s. (spoluautor Ondřej Císař).
• Kdo a proč nemá rád Židy a Izrael. Evropská a česká zpráva o projevech antisemitismu se liší v definici tohoto termínu. Mezinárodní politika, 10/2004, s. 16–17 (spoluautorka Andrea Baršová).
• Orientálcova vzpoura. Edward Said a vznik postkoloniálních studií. Dějiny a současnost, ročník XXVI,
3/2004, s. 23–25.
• Holocaust, Izrael a židovská identita. Politologický časopis, ročník XI, 1/2004, s. 78–86.
• Krize sekulární republiky a sociologie islamizace. Francouzská sociální věda odpovídá na „aféru
šátku“. Politologický časopis, ročník XI, 3/2004, s. 288–300.
• Americká politika holocaustu. Politologický časopis, ročník XI, 4/2004 (v tisku).
• Marada, Radim: Kultura protestu a politizace každodennosti. Recenze. Politologický časopis, ročník XI,
2/2004, s. 180–183 (spoluautor Ondřej Císař).
• Imigrační a integrační politika Francie, Velké Británie a Německa po II. světové válce. Příspěvek
k hledání nové přistěhovalecké politiky pro Česko a Evropu. Studijní sešit 2/2004. ÚMV, Praha 2004.
Příspěvky na konferencích a seminářích
• Panel Management of Diversity: East and West – konference Dialogue of Cultures. Social and Cultural Diversity in Central and Eastern Europe, Praha, 1.–3. 11. 2004.
• Wage a War in the Name of Human Rights – konference Human Rights between Economy, Law and
Ethics, Vídeň, 3.–4. 12. 2004.
Publicistika a vystoupení v médiích
• Nový antisemitismus, či co ... V Evropě a Americe se diskutuje o „nové judeofobii“. Jaké jsou její
příčiny. Lidové noviny (Orientace), 28. 2. 2004.
• Případ Bennyho Morrise. Lidové noviny (Orientace), 10. 7. 2004.
• Francie a muslimský šátek. Jaké je pozadí zákona, který zakazuje ve francouzských školách nosit náboženské symboly. Lidové noviny (Orientace), 4. 9. 2004.
• Aféra Abú Ghraíb. Chybná strategie v boji proti terorismu. Literární noviny, ročník XV, 22, 24. 5.
2004, s. 1, 4.
• Je to zeď místo řešení. Izraelcům hrozí mezinárodní izolace, pokud nezmění svou strategii. Respekt
38, 13. 9.–20. 9. 2004, s. 19.
• Jsem proti moralizování v politice. Rozhovor s Pavlem Baršou. Sedmá generace, 1, 2004, s. 24–27.
• O amerických volbách a levicovém populismu. Sedmá generace, 9, 2004, s. 4–7.
• ČT 1, diskusní pořad Na hraně – 13. 9. 2004.
• BBC, diskusní pořad Svět kolem nás – o „novém antisemitismu“, 21.–22. 1. 2004.
• BBC, pořad Omnibus – o etnických konfliktech a jejich řešení, nahráváno v dubnu 2004.
• BBC, diskusní pořad Svět kolem nás – o budoucnosti blízkovýchodního konfliktu po smrti Jásira
Arafáta, 13.–14. 11. 2004.
• BBC, průběžné komentáře k aktuálnímu politickému dění na Blízkém východě (osm vstupů).
Citace jména a instituce v médiích
• Pavlát, Leo: Kdo nesouhlasí s existencí Izraele, je antisemita. Lidové noviny (Orientace), 27. 3.
2004, s. 15.
• Ellinger, Jiří: Impérium, které jen vrací úder. Lidové noviny (Orientace), 23. 10. 2004.
• Fafejta, Martin: Jak podvracet etablovaný systém. Lidové noviny (Orientace), 27. 11. 2004.
• Anotace knihy Levice v postrevoluční době. Revue politiky, 5/2004, č. 5.
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Další odborná činnost
Posudky na disertační práce
• Kovács, Attila: Autorita v islame. Náboženské a politické vodcovstvo na sunnitskom arabskom Blízkom východe. Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě.
• Venc, Josef: Researching Political Grammar. Jazyk a komunikace v politice. Filozofická fakulta Karlovy univerzity v Praze.
• Waisová, Šárka: Bezpečnost – vývoj a proměny konceptu. Filozofická fakulta Palackého univerzity
v Olomouci.
• Šmídová, Iva: Jiní muži. Alternativní životní dráhy mužů v České republice. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.
Posudky na habilitační práce
• Osolsobě, Petr: Mimesis a Ctnost. Vztahy mezi estetikou a etikou. Filozofická fakulta Masarykovy
univerzity v Brně.
• Cabada, Ladislav: Republika Slovinsko – příklad úspěšné transformace. Fakulta sociálních studií
Masarykovy univerzity v Brně.
Peer review
• Stuchlík, Jan: Veřejné mínění a zahraniční politika Velké Británie, Francie a České republiky během
irácké krize (září 2002–březen 2003). Mezinárodní vztahy, 4/2004.

PhDr. Veronika BÍLKOVÁ, E.MA
(období únor–březen a říjen–prosinec 2004, tj. 5 měsíců)
Odborná publikační činnost
• Česká republika v mezinárodních organizacích. In: Pick, Otto–Handl, Vladimír (eds.): Zahraniční
politika České republiky 1993–2004. Úspěchy, problémy a perspektivy. ÚMV, Praha 2004.
• Yakemtchouk, Romain: La bonne foi dans la conduite internationale des états. Recenze. Mezinárodní vztahy, 3/2004, s. 87–90.
• Holzgrefe, J. L.–Keohane, Robert O. (eds.): Humanitarian Intervention. Ethical, Legal, and Political Dilemmas. Journal of International Relations and Development, 7/2004, s. 345–348.
• Eurozatykač – hrozba nebo naděje? Bezpečnostní témata, 1/2004.
Výzkumné projekty
• EU Network of Independent Experts in Fundamental Rights, Zpráva o implementaci Charty základních práv EU v ČR (spoluřešitelka).
• Vyhodnocení reformního úsilí K. Annana v OSN a jeho perspektivy, grantový projekt MZV ČR (hlavní řešitelka).
• Politika jedné Číny a mezinárodněprávní rámec principu „jedna země, dva systémy“, postavení
Tchaj-wanu, grantový projekt MZV ČR (spoluřešitelka, hlavní řešitel Ing. Rudolf Fürst).
Příspěvky na konferencích a seminářích
• UN Post-Building – Haag, 22. 5. 2004.
• Millenium Development Goals – Praha, 15. 10. 2004.
• Human Rights and Exceptional, vystoupení na téma „Fundamental Standards of Humanity“ – Lund,
31. 5.–5. 6. 2004.
Organizační činnost
• Příprava kulatého stolu Reforma nereformovatelného? OSN na počátku nového tisíciletí. ÚMV, Praha, 29. 11. 2004.
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Publicistika a vystoupení v médiích
• ČRo 1 – Radiožurnál – Žaloba sudetských Němců u Evropského soudu pro lidská práva, 4. 10. 2004.
• BBC – Eurozatykač, 1. 11. 2004.
Pedagogická činnost
• Cyklus seminářů z mezinárodního práva veřejného. Právnická fakulta UK, Praha (zimní semestr 2004).
• Mezinárodní trestní soud, přednáška pro Český červený kříž, 14. 3. 2004.
• Terorismus a mezinárodní humanitární právo, přednáška pro Český červený kříž, 19. 6. 2004.

PhDr. Jaroslav BUREŠ
Odborná publikační činnost
• Česká zahraniční politika vůči Středomoří a Blízkému východu. In: Pick, Otto–Handl, Vladimír (eds.):
Zahraniční politika České republiky 1993–2004. Úspěchy, problémy a perspektivy. ÚMV, Praha 2004.
• Hodnocení americké strategie na podporu demokracie na Středním východě. Mezinárodní politika,
4/2004.
• Brauch, Hans Günter; Liotta, P. H.; Marquina, Antonio; Rogers, Paul F.; El-Sayed Selim, Mohammad: Bezpečnost a ekologie ve Středomoří. Recenze. Mezinárodní politika 7/2004, s. 33.
• Gombár, Eduard: Dramatický půlměsíc, Sýrie, Libye a Írán v procesu transformace. Recenze. Mezinárodní vztahy, 3/2004, s. 98–102.
• Evropská unie a blízkovýchodní proces. Integrace-www.integrace.cz., 24. 11. 2004 (bude i v tištěné
podobě).
• Česká republika a Středomoří po vstupu do EU. Bulletin Společnosti česko-arabské, 2/2004.
• Nové strategie ČR vůči Středomoří a Blízkému východu. Policy Papers, ÚMV.
Výzkumné projekty
• Politická kultura palestinské společnosti – současnost a perspektivy vývoje, grantový projekt MZV
ČR (hlavní řešitel).
• Působení mezinárodních islámských organizací na Balkánu, úvod na téma Islám a charitativní činnost – institucionální struktura a působení islámských nadací a finančních institucí, grantový projekt
MZV ČR (spoluřešitel, hlavní řešitel F. Tesař).
Příspěvky na konferencích a seminářích
• Vystoupení na téma Nevládní organizace v ČR a jejich zapojení do dialogu kultur v rámci barcelonského procesu – vytváření regionálních sítí – ustavující schůze Nadace Anny Lindhové pro dialog kultur, Brusel, 11.–12. 11. 2004.
Organizační činnost
• Příprava Arabských dnů v ČR pod záštitou MZV ČR, v jehož rámci se bude konat seminář na ÚMV,
věnovaný euro-arabským vztahům (květen–červen), člen přípravného a organizačního výboru, překlad návrhu do angličtiny (zaslání řediteli nadace Anny Lindhové s žádostí o podporu) a pomoc při
jeho překladu do arabštiny, jednání na libanonském ministerstvu kultury v Bejrútu s ředitelem zahraničních vztahů Amínem.
• Příprava kulatého stolu. Návrh programu (obsah a organizační záležitosti) libyjsko-českého semináře dialogu civilizací v angličtině (leden–únor 2005).
Publicistika a vystoupení v médiích
• Servis ČTK (Tomáš Pirkl): Názory českých expertů na současnou situaci v rámci palestinského hnutí odporu, rozpory v rámci hnutí odporu, definice frakcí a role Arafáta (Kropáček, Mendel, Gombár
a Bureš), publikovaný rozhovor.
• Rádio Twist (Slovensko) – rozhovor o Hamásu, struktura, vedení, 22. 3. 2004.
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• BBC – rozhovor na téma zavraždění lídra Hamásu šajcha Jásína izraelskou armádou a reakce v regionu, 22. 3. 2004.
• BBC – rozhovor na téma současná situace v Iráku, 26. 3. 2004.
• BBC – rozhovor na téma osobnost Ahmada Šalabího, vůdce Iráckého národního kongresu, 20. 5. 2004.
• Rádio Expres (Slovensko) – rozhovor na téma předčasné předání moci irácké prozatímní vládě Ajáda
Alawího ze strany USA, 28. 6. 2004.
• Rádio Impuls – rozhovor na téma role Arafáta v palestinském hnutí odporu, 11. 4. 2004.
• Rádio Expres – rozhovor na téma: Jaká bude situace po eventuální smrti Arafáta?, 5. 11. 2004.
• Rádio O. K. (Slovensko) – rozhovor na téma role Arafáta v palestinském hnutí odporu, 5. 11. 2004.
Citace jména a instituce v médiích
• Novák: J. Arafát a jeho role v palestinském hnutí. Hospodářské noviny, 3. 11. 2004.
Pedagogická činnost
• Bezpečnost a Blízký východ, přednáška na letní škole pro Informační centrum o NATO v Plzni (pod záštitou MZV ČR; „regionální bezpečnostní komplexy v současném mezinárodním systému“), 8. 9. 2004.
• Historie Blízkého východu po II. světové válce, přednáška pro studenty VŠ, Dům dětí a mládeže
v Karlíně, 8. 12. 2004.
Další odborná činnost
Posudky na disertační práce
• Minařík, Aleš: Sdružení Muslimskych bratří v Egyptě. Fakulta humanitních studií Západočeské univerzity v Plzni.
• Joklová, Kateřina: Euro-středomořské partnerství na prahu 21. století. Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze.
• Sayed, Radim: Libanon: přímé zahraniční investice do Libanonu na přelomu dvacátého a jednadvacátého století. Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze.
• Kocourek, Daniel: Islám a demokracie. Fakulta humanitních studií Západočeské univerzity v Plzni.
• Externí konzultant – Švejda, Václav: Evaluace politik EU vůči regionu Středozemního moře – Stane
se Evropská sousedská politika (European Neighbourhood Policy) impulzem pro větší spolupráci
v rámci Barcelonského procesu? Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.
• Vyřizování korespondence, vytváření regionální sítě dialogu civilizaci, konzultace pro nadaci Anny
Lindhové v Alexandrii.
• Islámský fundamentalismus jako hlas opozice v arabském světě a postsovětských středoasijských republikách, oponentský posudek pro Mezinárodní vztahy.
• Zpráva o účasti na schůzce Nadace Anny Lindhové pro dialog kultur v Bruselu (11.–12. 11. 2004)
pro odbory BVA a SEU, konzultace na MZV ČR.

Ing. Petr DRULÁK, Ph.D.
Odborná publikační činnost
• Metaphors Europe lives by: language and institutional change of the European Union. Working Paper, Department of Social and Political Sciences, Florence: European University Institute, EUI Working Paper SPS No. 2004/15.
• What do the elections to the European Parliament tell us about new member countries? In: Adebahr,
Maria et al. (eds.): EuroMission: Neue Perspektiven für die erweiterte Europäische Union. MünsterHamburg-Berlin: LIT Verlag, 2004, s. 123–133 (spoluautorka Radka Druláková).
• The Czech Republic – From Socialist Past to Socialized Future. In: Flockhart, Trine (ed.): Socializing Democratic Norms: The Role of International Organizations for the Construction of Europe.
London: Palgrave, v tisku (spoluautorka Lucie Königová).
• Reflexivity and structural change. In: Guzzini, Stefano–Leander, Anna (eds): Constructivism and International Relations: Alexander Wendt and his Critics. London: Routledge (v tisku).
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• Czech Republic. In: Joergensen, Knud Erik–Knudsen, Tonny B. (eds): International Relations in Europe: Traditions, Perspectives and Destinations. London: Routledge, v tisku (spoluautorka Radka
Druláková).
• Probably a Regime, Perhaps a Union: European Integration in the Czech and Slovak Political
Discourse. In: Sjursen, Heleneed: Enlargement in perspective. Oslo: ARENA Report No. 2/2005,
s. 209–246.
Výzkumné projekty
• Networking towards European Integration, mezinárodní projekt řízený a financovaný Světovou bankou a Bertelsmannovou vědeckou nadací (koordinátor projektu v ČR).
• CONNEX, mezinárodní projekt řízení Universität Mannheim, financovaný v rámci 5. rámcového
programu EU.
Příspěvky na konferencích a seminářích
• Metafory v debatě o evropské finalitě – přednáška, Robert Schuman Center of Advanced International Studies, European University Institute, Florencie, 29. 1. 2004.
• Metafory, jimiž žije Evropa – přednáška, ARENA, University of Oslo, 9. 11. 2004.
Organizační činnost
• Zástupce ředitele ÚMV, ředitel ÚMV.
Publicistika a vystoupení v médiích
• Česko mezi mlýnskými kameny. Respekt, 15. 3. 2004.
• Turecko patří do Evropy. Právo, 29. 10. 2004.
• Evropa rychlého nasazení. Lidové noviny, 7. 12. 2004.
• Proč ratifikovat evropskou ústavu. 51pro, 20. 12. 2004.
• Pre-conference briefing papers II. In: Can Europe sharpen its blunt competitive edge? Reflections
on the Prague Castle Conference 2004. Praha: Britská rada, s. 37–56 (spoluautoři Jiří Šedivý, Lucie
Königová).
Pedagogická činnost
• Teorie mezinárodních vztahů, stálý kurz na VŠE v Praze.
• Sociální a politický vývoj zemí Beneluxu, kurz na Institutu mezinárodních studií FSV UK, Praha
(hodnocen jako zlatý kurz v letním semestru 2003/2004).
• International Relations: Theory and Practice, kurz na Institutu politických věd FSV UK, Praha (zimní semestr 2004/2005).
Další odborná činnost
• Šéfredaktor časopisu Mezinárodní vztahy.
• Recenzní redaktor časopisu Journal of International Relations and Development (vydává Palgrave).

doc. PhDr. Jan EICHLER, CSc.
Odborná publikační činnost
• Comment apprécier les menaces et les risques du monde contemporain. Défense nationale 5/2004,
s. 131–146.
• Mezinárodní bezpečnostní vztahy. Skripta. Praha, VŠE 2004, 210 stran.
• The Sources and Regions of Crisis in Eastern Europe. In: Examination of the regions of crisis from
the perspectives of Turkey, NATO and EU. Istanbul: SAREM 2004, s. 225–232.
• Vyhodnocování bezpečnostních hrozeb a rizik. In: Sborník Vojenské akademie, řada C-D, 1/2004,
s. 25–40.
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• Globalizace a mezinárodní bezpečnostní vztahy. In: Lehmanová, Zuzana: Aktuální otázky globalizace. VŠE, Praha 2003, s. 267–317.
• Globální terorismus na poč. 21. století. In: Sborník CEP 33/2004, s. 11–18.
• Francúzská geopolitická škola. In: Vollner, Štefan: Geopolitika pre 21. storočie? Bratislava 2004,
s. 108–139.
• Bezpečnostní hrozby a rizika na poč. 21. století. In: Bezpečnostní politika České republiky – výzvy
a problémy. Ministerstvo obrany ČR – Avis, Praha 2004, s. 53–60.
• Bezpečnostní strategie NATO a EU – shoda i rozdíly. In: Bezpečnostní politika ČR – výzvy a problémy. Ministerstvo obramy ČR – Avis, Praha 2004, s. 70–86.
• Hrozby terorismu a asymetrické války. In: Rektořík, J. a kol.: Krizový management ve veřejné správě. Teorie a praxe. Ekopres, Praha 2004, s. 13–26.
• Vyhodnocování bezpečnostních hrozeb a rizik ve válkách postkonfrontačního období. Historie a vojenství, 2/2004, s. 4–22.
• Globální terorismus jako nejvážnější bezpečnostní hrozba současnosti. Vojenské rozhledy, 1/2004,
s. 8–19.
• Asymetrické války. Vojenské rozhledy, 2/2004, s. 17–26.
• První dvě války 21. století. ATM, 3/2004, s. 3.
• Vnitroamerická debata o terorismu. Mezinárodní politika, 4/2004, s. 8–10.
• Francouzská inspirace. Možnosti a limity. Mezinárodní politika, 8/2004, s. 27–29.
• Atlas války a míru. Recenze. Mezinárodní politika, 1/2004, s. 43–44.
• Ročenka SIPRI 2003. Recenze. Mezinárodní politika, 4/2004, s. 38–39.
• Zajímavá a přehledná kniha o geopolitice. Recenze. Mezinárodní politika, 7/2004, s. 31.
• Jak dál v transatlantických vztazích? Recenze. Mezinárodní politika, 10/2004, s. 33–35.
• Asymetrická válka v Iráku. Bezpečnostní témata, 1/2004, s. 1–2.
• Jak vyhodnocovat bezpečnostní hrozby a rizika dnešního světa. Policy Papers, ÚMV.
• Terorismus a jeho důsledky pro NATO. Listy SFPA, 7. ročník, s. 20–21.
• Francouzská inspirace v boji proti terorismu. Medzinárodné vzťahy, 1/2004, s. 35–45.
Výzkumné projekty
• La politique de sécurité de la République tcheque entre 2001–2004, grant „La défense en Europe“,
Observatoire européen de sécurité, Université Paris l, France.
Příspěvky na konferencích
• Facteurs inquiétants dans les PECO – vystoupení na konferenci SAREM, Istanbul, 27.–28. 5. 2004.
• USA tři roky poté – vystoupení na konferenci Třetí výročí 11. 9., Plzeň, 10. 9. 2004.
Publicistika a vystoupení v médiích
• Na čí bedra nejvíce doléhají dramata konfliktů ve světě. Právo, 16. 1. 2004.
• Bushův pilíř a teologizace boje proti terorismu. Právo, 26. 1. 2004.
• Aero a Boeing – krajina po bitvě. Právo, 17. 2. 2004.
• Turecko má šanci sehrát zvláštní roli. Právo, 2. 6. 2004.
• Jak vidí Soros Bushovu Ameriku a východiska z pasti. Právo, 26. 7. 2004.
• Co je a co není terorismus. Právo, 16. 9. 2004.
• ČT 1 – vystoupení na téma boj proti terorismu, 15. 3. 2004.
• ČT 1 – vystoupení na téma Boeing v ČR, 13. 9. 2004.
• Nova – vystoupení na téma Nobelova cena 2004, 21. 9. 2004.
• ČRo 1, Radiožurnál – Nebezpečí terorismu, 2. 2. 2004.
• ČRo 1, Radiožurnál – Terorismus a OH, 20. 2. 2004.
• ČRo 1, Radiožurnál – Terorismus v dnešním světě, 11. 3. 2004.
• ČRo 1, Radiožurnál – 5. výročí vstupu ČR do NATO, 12. 3. 2004.
• ČRo 1, Radiožurnál – Teroristické útoky v Madridu, 14. 3. 2004.
• RFI – Adhésion de la République Tcheque a l’UE, 15. 4. 2004.

53

• RFI – La mort de M. R. Reagan, 7. 6. 2004.
• RFI – Prague apres l’incident, 1. 8. 2004.
• ČRo 1, Radiožurnál – USA a boj proti terorismu, 22. 7. 2004.
• BBC – Francie a její rukojmí v Iráku, 1. 9. 2004.
• ČRo Plzeň – Třetí výročí 11. 9., 10. 9. 2004.
Citace jména a instituce v médiích
• Hospodářské noviny, 7. 5. 2004.
• ČTK, 2. 8. 2004.
• Hospodárské noviny (SR), 2. 5. 2004.
• MFD, 25. 8. 2004.
• Hospodářské noviny, 4. 9. 2004.
Konzultace pro MZV ČR a další státní instituce
• Bezpečnostní strategie USA, konzultace pro předsedu PS Parlamentu ČR PhDr. L. Zaorálka.
• Situace v Iráku, konzultace pro předsedu Zahraničního výboru PS Parlametu ČR Ing. V. Laštůvku.
• Boj proti terorismu a jeho úskalí, konzultace pro místopředsedu PS Parlamentu ČR JUDr. V. Filipa.
Pedagogická činnost
• Aktuální otázky boje proti terorismu, přednáška pro vedoucí odborů Ministerstva financí ČR, Praha,
22. 3. 2004.
• Globální terorismus jako nejvážnější hrozba současného světa, přednáška pro CEP, Praha, 11. 4.
2004.
• NATO před Instanbulským summitem, přednáška pro Západočeskou univerzitu v Plzni.
• Hrozby a rizika současného světa, kurz Generálního štábu, Brno, 16. 9. 2004.
Další odborná činnost
• Oponentský posudek na projekt obranného výzkumu Ministerstva obrany ČR: Česká vojenská normotvorná terminologie. Česko-francouzsko-anglický sborník vojenských pojmů a definic (355 stran).
• Oponentský posudek pro Ministerstvo školstva SR ve věci vědeckého projektu FMV Ekonomické
univerzity v Bratislavě.
• Oponentský posudek na dokument Veřejná diskuse k dlouhodobým základním směrům výzkumu (Materiál Rady vlády ČR pro vědu a výzkum).
Posudky na disertační práce
• Burgetová, Eva: Zánik vojenské služby ve Francii v historické perspektivě. Fakulta sociálních věd UK
v Praze.
• Soukupová, Alice: Francouzská obranná politika a její návaznost na evropské obranné struktury od
konce studené války. Fakulta sociálních věd UK v Praze.
• Váchová, Vladimíra: Boj s terorismem v zahraniční politice USA 2001–2004. Fakulta sociálních věd
UK v Praze.
• Kovařík, Ondřej: (Re) konstrukce francouzské identity v debatách o budoucnosti Evropy. Fakulta sociálních věd UK v Praze.

Ing. Rudolf FÜRST
Odborná publikační činnost
• The Democratic Transition in Former Czechoslovakia and its Impact on Czech-Chinese Relations.
In: Globalization and Regionalism in East Central Europe and East Asia: Comparison. Sborník
z konference. IPS FSV UK, Praha 2004, s. 109–118.
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• Česko-čínské vztahy od konce 80. let do současnosti. In: Pick, Otto–Handl, Vladimír (eds.): Zahraniční politika České republiky 1993–2004. Úspěchy, problémy a perspektivy. Praha: ÚMV
2004, s. 137–142.
• Tchaj-wan a jeho samostatnost. Mezinárodní politika, 5/2004, s. 13–15.
• Konec izolacionismu v Číně a její nová zahraniční politika. Mezinárodní politika, 9/2004, s. 11–13.
• Tchaj-wan – mladá čínská demokracie. Mezinárodní vztahy, 3/2004, s. 5–21.
• Česko-čínské vztahy: od bezradnosti k aktivní politice ČR. Policy Papers, ÚMV.
• Čína: Asijské hodnoty, pop-kultura a vztah k cizincům. Část textu ze studijního sešitu 2/2003. Tvar,
14/2004.
Výzkumné projekty
• „Politika jedné Číny“ a mezinárodněprávní rámec principu „jedna země, dva systémy“, postavení
Tchaj-wanu, grantový projekt MZV ČR (hlavní řešitel).
Příspěvky na konferencích a seminářích
• The Democratic Transition in Former Czechoslovakia and its Impact on Czech-Chinese Relations –
referát na konferenci Globalization and Regionalization in East Central Europe and East Asia: Comparison. IPS FSV UK, Tchaj-wan a Jižní Korea, Praha, 18. 5. 2004.
Organizační činnost
• Příprava kulatého stolu: Sestra naše Čína: sinologický kýč? ÚMV, Praha, 15. 1. 2004.
• Příprava kulatého stolu: Indonésie a čínská hrozba versus americká hrozba. ÚMV, Praha, 24. 2.
2004.
Publicistika a vystoupení v médiích
• Postupná liberalizace zpestřuje obraz Číny. Hospodářské noviny, 15. 3. 2004.
• ČT 1, Události a komentáře – rozhovor o problematice ČLR, 5. 3. 2004.
• ČT 1, Události a komentáře – rozhovor o problematice ČLR, 3. 6. 2004.
• ČT 1, Události a komentáře – rozhovor o problematice Honkongu, 13. 9. 2004.
• ČRo 1, Radiožurnál – rozhovor k tematice čínské triády, 28. 1. 2004.
• ČRo 1, Radiožurnál – 11. 5. 2004.
• ČRo 1, Radiožurnál – 4. 6. 2004.
• BBC – 13. 9. 2004.
• BBC – 24. 9. 2004.
Citace jména a instituce v médiích
• Slezák, Milan: Na přehodnocení pekingského masakru je ještě brzy. Hospodářské noviny, 10. 3.
2004.
Pedagogická činnost
• ČLR a Tchaj-wan, přednáška pro Západočeskou univerzitu Plzeň a Cheb, 7.–8. 5. 2004.
• Čína jako bezpečnostní hrozba, přednáška pro letní školu Západočeské univerzity Plzeň (Regionální bezpečnostní komplexy), 10. 9. 2004.
• Ekonomický růst ČLR a jeho sociální a politické důsledky, Západočeská univerzita Plzeň a Cheb,
22.–23. 10. 2004.
Další odborná činnost
• Lektorský posudek na doktorskou disertační práci: Gregušová, Gabriela: Zahraničná politika Slovenskej republiky k ČLR so zamerením sa na slovenský export. SAV, Bratislava.
• Posudek na článek Gregušová, Gabriela: Vztahy krajin V4 s Čínou (Mezinárodní vztahy).
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Ing. Mesfin GEDLU, Ph.D.
Odborná publikační činnost
• Afrika a demokracie: případ Rwandy a Jihoafrické republiky. In: Onderka, Pavel (ed.): Afrika: dvojznačné jaro 1994. Praha-Uherské Hradiště: Občanské sdružení Aegyptus – Společnost přátel Afriky,
2004, s. 54–61.
• Spojené státy americké a Afrika: minulost a současnost. Mezinárodní politika, 4/2004, s. 34–36.
• Young, T. (ed.): Readings in African Politics. Recenze. Politiologická revue, 1/2004, s. 150–152.
• Desai, Ashwin: We are the Poors: community struggles in post-apartheid South Afrika. Recenze. Mezinárodní politika, 11/2004, s. 33–34.
• Perspektivy zahraniční politiky České republiky v Africe. Policy Papers, ÚMV.
Příspěvky na konferencích a seminářích
• Fakta a mýty o současné Africe – referát na mezinárodní konferenci Genocida ve Rwandě (občanské
sdružení Aegyptus, Společnost přátel Afriky a Městské muzeum v Moravské Třebové), 27. 4. 2004.
• Paper Inside and Outside History: reading history with a sense – Forum on the Celebration of Black
History Month (Humanitas Afrika, Asociace pro mezinárodní otázky, Magistrát Hlavního města Prahy, Český výbor pro lidská práva), Praha, 10. 11. 2004.
Publicistika a vystoupení v médiích
• Globální politika a úskalí africké obnovy. Britské listy (www.britskelisty.cz), 3. 2. 2004.
• BBC – rozhovor na téma Jižní Afrika, 7. 5. 2004.
Další odborná činnost
• Anotace internetových stránek na téma Afrika. Mezinárodní politika, 4 a 10/2004.
• Konzultace se studenty VŠ na téma Afrika, konflikty.

JUDr. Vladimír HANDL, CSc.
Odborná publikační činnost
• The (Post-) Communist Left and the European Union: The Czech Communist Party of Bohemia and
Moravia (KSČM) and the German Party of Democratic Socialism (PDS). In: Communist and PostCommunist Studies, Vol. 37/3, s. 319–339 (s Danem Houghem).
• Tschechische Republik. In: Jahrbuch der Europäischen Integration 2003/2004. Baden-Baden: Nomos-Verlag, 2004 (s Kristínou Larischovou).
• Editor knihy Zahraniční politika České republiky 1993–2004. Úspěchy, problémy a perspektivy.
ÚMV, Praha 2004 (s Ottou Pickem). Zde dva příspěvky – Politika sousedství a středoevropská spolupráce (s. 55–63), Česká politika vůči Německu (s. 71–81).
• Tewes, Henning: Germany, Civilian Power and the New Europe. Enlarging NATO and the European Union. Recenze. Journal for History of European Integration, 2/2004.
• Filipp, Karlheinz: Misericordia Bohemiae. Hospodine pomiluj ny. Recenze. Grosse Geschichte und
kleine Leute, 10/2004.
• Ku, Charlotte–Jacobson, Harold K. (eds.): Democratic Accountability and the Use of Force. Recenze. International Law, 3/2004.
• Hudalla, Anneke: Aussenpolitik in der Zeiten der Transformation; Bohle, Dorothee: Europa’s neue
Peripherie. Recenzní esej. Perspectives 22.
• „Evropeizace“ KSČM mezi „ortodoxií“ a „eurokomunismem“. Policy Papers, ÚMV.
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Výzkumné projekty
• Česká zahraniční politika 1993–2004, grantový projekt MZV ČR zaměřený na vydání knihy shrnující uvedené období v zahraniční politice ČR (koordinátor, vedoucí projektu prof. dr. Otto Pick).
Příspěvky na konferencích a seminářích
• EU – Bettrit als politische Normalisierung und Refewerden – referát EU-25. Rückblick und Ausblick
auf die Erweiterung, Institut für Europäische Politik, Berlín, 10. 5. 2004.
• Tschechische-deutsche Beziehungen nach 1900 – referát na konferenci Folgenlose Nachbarschaft?,
Center for Apllied Analysis a Brücke-Most Stiftung, Drážďany, 24.–25. 6. 2004.
• Komentátor panelu na konferenci German Foreign Policy in 1990s and Beyond, Universität Trier
a Bundeszentrale für politische Bildung, Brühl, 14.–17. 7. 2004.
• Co-operation or German-lead Mitteleuropa? The diferentiated nature or relations between Germany
and the countries of the Visegrád group – referát na konferenci Regional Integration in the East and
West, Slovenská spoločnosť pre zahraničnů politiku a Japan Foundation, Bratislava, 16.–19. 9. 2004.
• Česká republika a Německo po rozšíření EU: za aktivizaci české politiky – referát na konferenci ČR
a Německo v Evropské unii, Kruh občanů ČR vyhnaných v r. 1938 z pohraničí, Praha, 13. 12. 2004.
Organizační činnost
• Příprava návštěvy/kulatého stolu Dr. Otto Schmucka, Landesvertretung Rýnsko-Falcko, ÚMV, 18. 10. 2004.
• Příprava návštěvy Prof. Charlie Jeffery, Edinburg University, Praha, 10.–11. 8. 2004.
Publicistika a vystoupení v médiích
• Tři muži v Soči. Respekt, 6. 9. 2004.
• ČRo 1, Radiožurnál – rozhovor na téma česko-německé vztahy, 8. 4. 2004.
• BBC – rozhovor na téma návštěva kancléře Schrödera v ČR, 4. 10. 2004.
Pedagogická činnost
• Tschechische Republik als EU-Mitglied und tschechisch-deutsche Beziehungen, přednáška pro skupinu pracovníků Spolkové sněmu a Spolkové rady (SRN), ÚMV, 3. 6. 2004.
• Tschechische republik nach dem EU-Beitritt, přednáška pro skupinu pracovníků ze Zemské centrály
pro politické vzdělávání Rýnsko-Falcko, ÚMV, 18. 10. 2004.
• Tschechien als EU Mitglied und tschechisch-deutsche Beziehungen, přednáška pro Europa-union
Emsland, ÚMV, 9. 8. 2004.
Další odborná činnost
• Posudek na bakalářskou práci Dobeš, Pavel: Vnitřní bezpečnostní politika České republiky v kontextu Schengenského systému a vstupu do Evropské unie. Fakulta sociálních věd UK v Praze.
• Posudek na doktorskou práci Kudelová, Dita: Institucionální reforma Evropské unie po roce 1997 –
úloha Francie a Německa. Fakulta sociálních věd UK v Praze.
• Peer review pro časopis Perspectives: Metaphors in the German Discourse about Czech-German Relations.

Ing. Jan HŘÍCH, CSc.
Odborná publikační činnost
• Dezentralisierung vs. Zentralismus im ersten Jahrzehnt des unabhängigen Besehens der Tschechischen Republik. Der Donauraum, 2003, No. 1/2, s. 44–48.
• Vývoj ekonomické dimenze zahraniční politiky ČR jako reakce na vývoj vnější pozice české ekonomiky. In: Pick, O.; Handl, V. (eds.): Zahraniční politika České republiky 1993–2004. Úspěchy, problémy a perspektivy. ÚMV, Praha 2004, s. 145–165.
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• Cíle sledované ČR na půdě mezinárodních organizací ekonomického zaměření. In: Pick, O.; Handl, V.
(eds.): Zahraniční politika České republiky 1993–2004. Úspěchy, problémy a perspektivy. ÚMV, Praha 2004, s. 167–174 (s Jaroslavem Foltýnem).
• Fiala, Petr; Pitrová, Markéta (eds.): Rozšiřování ES/EU. Recenze. Mezinárodní vztahy, 1/2004, s. 113–118.
• Jeníček, Vladimír; Foltýn, Jaroslav: Globální problémy a světová ekonomika. Recenze. Mezinárodní vztahy, 4/2004, s. 89–94.
• Zevrubný pohled na společný rozpočet Evropské unie. Recenze knihy König, Petr; Lacina, Lubor
a kol.: Rozpočet a politiky Evropské unie. Mezinárodní politika, 11/2004, s. 32–33.
• Tranzitivní země střední a východní Evropy v závěru svého transformačního procesu a v předvečer
vstupu do Evropské unie. Studijní sešit ÚMV, 1/2004.
• Podpora vnějších ekonomických vztahů v České republice a její problémy (listopad 2004). Policy Papers, ÚMV.
Výzkumné projekty
• Konkurenceschopnost, růst a mezinárodní vztahy české ekonomiky v prvních letech nové dekády,
grantový projekt GA ČR, jehož nositelem je Institut integrace ČR do světové a evropské ekonomiky
při VŠE (spoluřešitel, vedoucí projektu: doc. Ing. Alois Holub, DrSc.).
Příspěvky na koferencích a seminářích
• Interpretace a aplikace ekonomické části kodaňských kritérií ze strany Evropské komise – příspěvek
na konferenci Význam kodaňských kritérií v procesu přistupování do EU pořádané Vzdělávacím střediskem na podporu demokracie, Praha, MZV, 15. 1. 2004.
Publicistika a vystoupení v médiích
• BBC – vystoupení k tématům Summit Německo, Francie, Velká Británie a rozpočtové problémy Německa a Francie, 18. 2. 2004.
Citace jména a instituce v médiích
• Vstup ČR do EU a její suverenita. Zpráva ČTK, 2. 1. 2004.
Konzultace pro MZV ČR a další státní instituce
• Konzultace s delegací Šanghajského ústavu pro mezinárodní studia na téma Srovnání ekonomik ČR,
Polska a Maďarska vzhledem k procesu jejich přistoupení k EU, ÚMV, 11. 11. 2004.
• Konzultace s japonským výzkumníkem Chihaya Kokubo z Japonského ústavu pro mezinárodní záležitosti na téma Perspektivy ratifikace Evropské ústavní smlouvy v ČR, ÚMV, 2. 12. 2004.
Pedagogická činnost
• Přednáška pro delegaci Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz na téma Ökonomische Aspekte der EU – Mitgliedschaft der Tschechischen Republik, ÚMV, 18. 10. 2004.
• Další rozšiřování EU, vystoupení na diskuzním semináři pořádaném Vzdělávacím střediskem na
podporu demokracie, Ostravská universita, Ostrava, 11. 11. 2004.
Další odborná činnost
• Lektorský posudek na text knihy König, Petr; Lacina, Lubor: Rozpočet a politiky Evropské unie pro
nakladatelství C. H. Beck.
• Posudek na disertační práci Josefa Svobody na téma Kontrolní systém v ČR po vstupu do EU.
• Posudek na diplomovou práci Blanky Lejsalové na téma Európska menová integrácia jako možný
predstupeň politickej integrácie. Fakulta sociálních věd UK v Praze.
• Jedno peer review pro časopis Mezinárodní vztahy.
• Editor recenzí časopisu Mezinárodní vztahy.
• Analytický souhrn konference Význam kodaňských kritérií v procesu přistupování do EU pořádané
Vzdělávacím střediskem na podporu demokracie.
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• Posudek na text Moravcová, Dagmar: Rakousko a ČR: šance a limity regionálního partnerství v EU
a oblast evropské bezpečnosti, součást rozsáhlejší studie Katedry mezinárodních vztahů Fakulty sociálních věd UK v Praze.
• Anotace internetových stránek na téma Odborné agentury Evropské unie. Mezinárodní politika,
5/2004.
• Anotace internetových stránek na téma Spravedlivý obchod – Fair Trade. Mezinárodní politika,
7/2004.
• Anotace internetových stránek na téma Organizace zabývající se hodnocením politických rizik a korupce. Mezinárodní politika, 9/2004.

PhDr. Petr JELÍNEK
Odborná publikační činnost
• Česká rozvojová spolupráce. In: Pick, O.; Handl, V. (eds.): Zahraniční politika České republiky
1993–2004. Úspěchy, problémy a perspektivy. ÚMV, Praha 2004, s. 201–207.
• Jak dál s českou rozvojovou spoluprací. Mezinárodní politika, 1/ 2004, s. 8–10.
• Rekonstrukce zhrouceného státu. Případ mosambického distriktu Maringué. Mezinárodní politika,
5/2004, s. 10–12.
• Holland, Martin : The European Union and the Third World. Recenze. Mezinárodní vztahy, 1/2004,
s. 128–132.
Výzkumné projekty
• Dopad pravidel jednotného trhu na systém rozvojové spolupráce ČR, grantový projekt MZV ČR
(hlavní řešitel).
Příspěvky na konferencích a seminářích
• South Africa in Africa: From the Source of Destabilization to the Force of Stability – vystoupení na
konferenci 10 years since the fall of apartheid, Praha, 2. 4. 2004.
• Vystoupení na konferenci k 10. výročí genocidy ve Rwandě, organizováno občanským sdružením
Aegyptus a Městským muzeem v Moravské Třebové, Moravská Třebová, 27. 4. 2004.
• Vystoupení na konferenci Česká rozvojová pomoc: hledání systémového řešení na prahu Evropské
unie, organizováno Pražským institutem pro globální politiku Glopolis, Olomouc, 28. 4. 2004.
Publicistika a vystoupení v médiích
• Český rozhlas 6 – vystoupení k Mali, Mauritánii, Maroku, Burkině Faso a Senegalu, 7. 1. 2004.
• BBC – vystoupení o rozvojové spolupráci ČR, 22. 1. 2004.
Citace jména a instituce v médiích
• Česko proti chudobě. Respekt (příloha) 9/2004.
Konzultace pro MZV ČR a další státní instituce
• Posuzování návrhů projektů rozvojové spolupráce v sektoru zemědělství, školství a jaderné bezpečnosti na rok 2005.
Pedagogická činnost
• Rozvojová spolupráce ES, přednáška, ve spolupráci se společností Člověk v tísni, ÚMV, 3. 3. 2004.
• Přednáška v Informačním centru Evropské unie o Rozvojové politice EU, Praha, 20. 5. 2004.
Další odborná činnost
• Posudek na diplomovou práci Horký, Ondřej: Faktory ekonomického růstu Katedra světové ekonomiky Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze.
• Evaluace projektu Ustavení Centra pro zemědělské vzdělávání v provincii Bié (Angola).
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Mgr. Jan KARLAS
Odborná publikační činnost
• Czechoslovakia/the Czech Republic and European Integration: During and After the Cold War. Journal of European Integration History, 2/2004 (spoluautor Petr Kratochvíl).
• Vnější vztahy EU a prevence konfliktů. Mezinárodní politika, 9/2004, s. 22–24.
• Smith, Michael E.: Europe’s Foreign and Security Policy: The Institutionalisation of Cooperation.
Recenze. Perspectives, 22/2004, s. 105–107.
• Kranhman, Elke: Multilevel Networks in European Foreign Policy. Recenze. Journal of International
Relations and Development, 7/2004.
• Kirton, John J.; Stefanova, Radoslava N.: The G8, the United Nations, and Conflict Prevention. Mezinárodní vztahy, 4/2004, s. 76–79.
• The European Union and conflict prevention: more specific commitments needed. Policy Papers, ÚMV.
Příspěvky na konferencích a seminářích
• Continuity and Change in the Discipline of IR in Central and Eastern European Countries – konferenční příspěvek na International Studies Association Convention (spoluautoři Petr Drulák a Lucie
Königová), Montreal, březen 2004 (předneseno L. Königovou).
• The Process of the Institutionalisation of the CFSP’s Conflict Prevention Policy – konferenční příspěvek na Epsnet Plenary Conference, Praha, 19. 6. 2004.
• Diskusní příspěvek ke konferenčnímu příspěvku, USA and Europe in the International System – Four
American Perspectives (autor Magnus Christiansson), konference The German Council on Foreign
Relations and the Swedish Institute of International Affairs, Berlín, 9. 10. 2004.
Organizační činnost
• Koordinace cyklu konferencí The European Constitutional Treaty and the European Public.
Konzultace pro MZV ČR a další státní instituce
• Konzultace na základě zadání ÚMV (pro velvyslanectví Japonska v ČR), ČR a SZBP EU, 2. 12. 2004.
Pedagogická činnost
• Teorie evropské integrace – současné diskuse, 13 přednášek/seminářů, Fakulta sociálních věd UK
v Praze (únor–květen 2004).
• Teorie evropské integrace – současné diskuse, 13 přednášek/seminářů, Fakulta sociálních věd UK
v Praze (říjen–prosinec 2004).
• Nové bezpečnostní hrozby, 6 přednášek/seminářů, Fakulta sociálních věd UK v Praze (říjen–prosinec 2004).
Další odborná činnost
• Asistent recenzního editora časopisu Journal of International Relations and Development.
• Dva posudky na články pro Mezinárodní vztahy.
• Analytický souhrn konference Zemědělství v evropských souvislostech (Vzdělávací středisko na
podporu demokracie, Praha, 2004), zpracováno na základě zadání ÚMV.

Mgr. Radek KHOL, M.A.
Odborná publikační činnost
• Czech Republic’. In: Giessmann, Hans. J. (ed.): Security Handbook 2004. Thr Twin Enlargement of
NATO and EU. Nomos, Baden-Baden 2004.
• Die Tschechische Republik. In: Pradetto, A. (Hrsg.): Die zweite Runde der NATO-Osterweiterung.
Peter Lang, 2004.

60

• Česká bezpečnostní politika 2003–2004. In: Pick, O.; Handl, V. (eds.): Zahraniční politika České republiky 1993–2004. Úspěchy, problémy a perspektivy. ÚMV, Praha 2004, s. 31–44.
• Nová Národní bezpečnostní strategie USA. Mezinárodní politika, 4/2004.
• Evropské bezpečnostní struktury. Obrana a strategie, 2/2003 (s Liborem Frankem).
• ESDP v roce 2004. Bezpečnostní témata 1/2004.
• Národní bezpečnostní strategie USA a ČR. Policy Papers, ÚMV.
• Czech CFSP Database. In: CFSP Watch, FORNET web site, září 2004.
• Czech Republic and ESDP. Working paper. Friedrich-Ebert-Stiftung, Praha 2004.
• Perspectives of Czech-Slovak Military Cooperation. Working paper. Friedrich-Ebert-Stiftung, Praha 2004.
Výzkumné projekty
• Research and Training Network Project „Democratic Accountability of ESDP“, společný mezinárodní projekt devíti výzkumných a akademických institucí podporovaný Evropskou komisí (koordinátor za ÚMV, vedoucí projektu Patricia Chilton).
• FORNET – European Foreign Policy Research Network, mezinárodní projekt podporovaný Evropskou unií (koordinátor za ÚMV, vedoucí projektu prof. Christopher Hill).
• Second Round of NATO Enlargement, mezinárodní projekt koordinovaný Universität der Bundeswehr, Hamburg (spoluřešitel, vedoucí projektu prof. August Pradetto).
• Security Yearbook 2004, mezinárodní projekt organizovaný IFSH a Universität der Bundeswehr,
Hamburg (spoluřešitel, vedoucí projektu prof. Hans J. Giessman).
• The EU Enlargement Countries, mezinárodní projekt CeSPI, Řím (spoluřešitel, vedoucí projektu
dr. Rosa Balfour).
• National Security Strategy 2002, grantový projekt MZV ČR (hlavní řešitel).
• Perspektivy česko-slovenské vojenské spolupráce, grantový projekt Friedrich-Ebert-Stiftung ve spolupráci s ÚMV (hlavní řešitel).
• Komunikační strategie v oblasti bezpečnostní politiky, grantový projekt MZV ČR (spoluřešitel, hlavní řešitel Jiří Česal).
• Vyhodnocení reformního úsilí K. Anna v OSN a jeho perspektivy, grantový projekt MZV ČR (spoluřešitel, hlavní řešitelka Veronika Bílková).
Příspěvky na konferencích a seminářích
• Politická dimenze obrany – příspěvek na semináři Obranná politika a reforma AČR, Senát PČR, Praha 3. 3. 2004.
• RTN Conference EU Enlargement and ESDP, Praha, 5.–6. 3. 2004.
• Konference RTN v Evropském parlamentu, Brusel, duben 2004.
• CFSP after EU Enlargement – IIR-EU ISS, Praha, 14.–15. 5. 2004.
• Druhá vlna rozšiřování NATO – vystoupení na konferenci 5 let ČR v NATO, Brno, duben 2004.
• Americké prezidentské volby 2004 – význam pro USA a svět, CEP, Praha, 9. 11. 2004.
• CFSP and Czech Experience – vystoupení na konferenci Enlargement and European foreign policy,
FORNET workshop, Kodaň, 12.–13. 11. 2004.
• Crisis management in transatlantic framework, CAP, Mnichov, 17.–19. 11. 2004.
• View of the Czech Republic – příspěvek na konferenci Les relations transatlantiques: vues des nouveaux adhérents á l’Union européenne, Fondation pour l’innovation politique, Paříž, 25. 11. 2004.
Organizační činnost
• Příprava konference RTN Conference EU Enlargement and ESDP, Praha, 5.–6. 3. 2004.
• Příprava kulatého stolu Security and Defense Challenges of US-EU Relations (s Jiřím Šedivým), Praha, 20. 4. 2004.
• Příprava konference CFSP after EU Enlargement, IIR-EU ISS, Praha, 14.–15. 5. 2004.
Publicistika a vystouepní v médiích
• Nový generální tajemník NATO. Lidové noviny, 6. 1. 2004.
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• Zbraně hromadného ničení v Iráku. Lidové noviny, 13. 1. 2004.
• Prezidentský kandidát Kerry a Evropa. Lidové noviny, 4. 3. 2004.
• 5 let ČR v NATO. Lidové noviny (zvláštní příloha), 11. 3. 2004.
• Zahraniční politika v programovém prohlášení nové vlády. Lidové noviny, 23. 8. 2004.
• Evropa musí dávat více na obranu. Hospodářské noviny, 2. 12. 2004.
• Czech Republic and CFSP/ESDP. EUROPEUM, www.europeum.org.
• Komentář o Istanbulském summitu NATO. Natoaktual.cz.
• ČT 1, Události a komentáře, ČT 2, Události ve světě – vystoupení k bezpečnostním problematice (3. 2.,
11. 3., 10. 6., 26. 11., 2. 12.).
• ČRo 1, Čro 7, BBC (česká, slovenská redakce, UK Radio 4), RFE/RL, Rádio Impuls – asi 30 vystoupení k bezpečnostní problematice.
Citace jména a instituce v médiích
• Více než 20 citací v Hospodářských novinách, Mladé frontě Dnes, Lidových novinách, Týdnu, Euru,
Respektu, Armádním technickém magazínu, Die Welt.
Konzultace pro MZV ČR a další státní instituce
• Konzultace k Vojenské strategii ČR, Ministerstvo obrany ČR, březen–duben 2004.
• Konzultace P. Seifter (LSE), Task Force on EU Human Security Doctrine, duben 2004.
• Konzultace k materiálu „Priority ČR v SZBP“ pro projednání na zasedání vlády ČR, Ministerstvo
informatiky ČR, listopad–prosinec 2004.
• Prezentace ÚMV a CBA pro britského přidělence obrany, plk. S. Newtona, Praha, 19. 4. 2004.
• Akademické konzultace bezpečnostní politiky ČR, EBOP (M. Dian – GCSP, 3. 5.; H. Haftendorn –
DGAP, 19. 5.; Korean Institute of International Affairs, 21. 10.; G. Welter – NYU, 2. 11.; Shanghai
Institute of International Affairs, 22. 11.).
• „Ústavní smlouva pro Evropu a změny v II. pilíři“, konzultace a podkladové materiály pro VEI Senátu PČR.
Pedagogická činnost
• Kurz Euromasters 2004 – Czech Security Policy in the 1990s (3 přednášky), Fakulta sociálních věd
UK, Praha, březen 2004.
• Přednáška Bezpečnostní politika USA, Vojenská akademie Brno, 26. 4. 2004.
• Dvě přednášky na téma ESDP a European Security Strategy, Europeum Summer School, Fakulta sociálních věd UK, Praha, červen 2004.
• Přednáška na výjezdním zasedání Ústavní smlouva pro Evropu a ČR, VEI Senátu PČR, Darovany
u Rokycan, 22. 9. 2004.
• Czech Republic and NATO-Past Experiences, Present Challenges – přednáška pro bulharské a rumunské diplomaty (program Diplomatické akademie), listopad 2004.
Další odborná činnost
• Peer review pro Mezinárodní vztahy.
• Kompletní příprava, editace a distribuce Perspectives 22/2004.
• Editace Bezpečnostních témat, komplexní příprava jejich vydání a distribuce.
• Anotace internetových stránek na téma Americká bezpečnostní politika. Mezinárodní politika,
8/2004.

Mgr. Lucie KÖNIGOVÁ
Odborná publikační činnost
• The Czech Republic: From Socialist Past to Socialized Future. In: Flockhart, Trine (ed.): The Role of
International Organizations for the Construction of Europe. Palgrave Macmillan, London (v tisku).
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• Can Europe be a Force for Good in the World. In: Co může Evropa přinést světu? Ohlasy na konferenci na Pražském hradě 2003. Praha: Britská rada 2004, s. 25–31 (s Jiřím Šedivým).
• Česká soda v Evropské unii. Scénáře strategického chování ČR v EU. Autorská spolupráce v kolektivu. Praha: G plus G 2004. Praha.
• Attitudes Towards Europe: Language in the Unification Process. Journal of International Relations
and Development, 7/2004, s. 337–340.
• Jak utvářet Evropu: konvenčně nebo konventně? Policy Papers, ÚMV (s Petrem Kratochvílem).
• Jak si stojí česká paradiplomacie. Policy Papers, ÚMV (s Petrem Drulákem a Petrem Kratochvílem).
• The Czech Republic in the EU. Constitution Newletter. London: Federal Trust for Education and Research, listopad 2004, s. 6.–7 (s Petrem Kratochvílem).
Výzkumné projekty
• CONNEX – Network of Excellence, Efficient and Democratic Governance in a Multi-level Europe –
6th EU Framewok Programme (European Commission), mezinárodní grantový projekt koordinovaný
Univerzitou Mannheim (s Petrem Drulákem účast jako partneři + členka jedné z pracovních skupin).
• EUFLEX – Flexible Integration in the Area of CFSP/ESDP, mezinárodní projekt koordinovaný Rakouskou akademií věd, Vídeň (členka řešitelského týmu; autorka jedné kapitoly přílohy ke zprávě
pro rakouské kancléřství).
• Konvent jako nová metoda přípravy základních smluv evropské integrace – přínosy a výzvy, grantový projekt MZV ČR (hlavní řešitelka).
• Podíl obecních a krajských samospráv na zahraniční politice ČR, grantový projekt MZV ČR (spoluřešitelka, hlavní řešitel Petr Drulák).
Příspěvky na konferencích
• IR discipline in CEECs – příspěvek na 45th Annual Convention, International Studies Association,
Montreal, 17.–20. 3. 2004.
Organizační činnost
• Kulatý stůl Zadní vrátka k zahraniční spolupráci k prezentaci studie Podíl obecních a krajských samospráv na zahraniční politice ČR (s Petrem Drulákem a Petrem Kratochvílem), Praha, 21. 4. 2004.
• Kulatý stůl k prezentaci studie Konvent jako nová metoda přípravy základních smluv evropské integrace – přínosy a výzvy, Praha, 22. 6. 2004 (s Petrem Kratochvílem).
• Příprava konference Prague Castle Conference 2004, Can Europe Sharpen its Blunt Competitive,
Praha, 14.–15. 10. 2004.
Publicistika a vystoupení v médiích
• Jak utvářet Evropu: konvenčně nebo konventně? EUROPEUM, www.europeum.org.
• ČT 1 – vystoupení v pořadu Mezi póly, 29. 2. 2004.
• BBC – vystoupení v pořadu Dobré ráno s BBC, 21. 4. 2004, 28. 6. 2004.
Citace jména a instituce
• Lyall, Sarah: Newest ‘Europeans’ Struggle to Define That Label. New York Times, 1. 5. 2004.
Další odborná činnost
• Asistentka a část roku i šéfredaktorka Mezinárodních vztahů.
• DOSEI – Domestic Structures and European Integration – dotazník + interview pro Univerzitu
v Kostnici.
• Peer review článku pro Politologický časopis (text o euroskepticích).
• Peer review článku pro Politologický časopis (text o legislativním a institucionálním zakotvení regionální politiky EU v ČR).
• Posudek na diplomovou práci obhajovanou na Ústavu politologie FF UK v Praze.
• Lektorský posudek příručky EuroEnglish.
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Ing. Mgr. Petr KRATOCHVÍL, Ph.D.
Odborná publikační činnost
• Czechoslovakia/the Czech Republic and European Integration: During and After the Cold War. Journal
of European Integration History, 2/2004 (Baden-Baden: Nomos), s. 25–42 (s Janem Karlasem).
• Ratification of the Constitution for Europe. EU Constitution Newletter. London: Federal Trust for
Education and Research, listopad 2004, s. 6–7 (s Lucií Königovou).
• IGC 2003: Positions of 10 Central and Eastern European Countries on EU Institutional Reform.
Příspěvek ve výstupu z grantového projektu CEEC-Debate, Trans-European Political Studies Association, květen 2004, www.tepsa.be.
• EU-25 Watch, č. 1/2004. Příspěvek ve výstupu z grantového projektu EU-25 Watch, Institut für Europäische Politik a Trans-European Political Studies Association, www.tepsa.be (za českou stranu
s Petrem Pavlíkem).
• Ekonomická a politická integrace Evropy. Praha: VŠE 2003 (s Vlastou Adámkovou, Emilií Kulínskou a Michalem Klímou).
• Terorismus a chybná poučení prezidenta Putina: centralizace doma a tvrdost v (blízkém) zahraničí.
Mezinárodní politika, 11/2004, s. 22–24.
• Balance of Threat Reconsidered: Construction of Threat in Contemporary Russia. Conference Proceedings Fifth Pan-European Conference „Constructing World Orders“ (Hague, 9.–11. 9. 2004),
www.sgir.org/conference2004/papers/.
• Political Relations Between Russia and the Czech Republic: Or There and Back Again. Conference
Proceedings „Economic and Political Relations after the EU Enlargement: The Visegrad Countries
and Russia, Ukraine, Belarus and Moldova“, International Center for Economic Growth European
Center (Budapest, 5.–6. 2. 2004), www.igegec.org/eng/publications/.
• Jak utvářet Evropu: konvenčně nebo konventně? Policy Papers, ÚMV (s Lucií Königovou).
• Jak si stojí česká paradiplomacie. Policy Papers, ÚMV (s Petrem Drulákem a Lucií Königovou).
Výzkumné projekty
• CEEC Debate Project, mezinárodní grantový projekt Trans-European Political Studies Association,
funded by the European Commission under the Fifth Framework Programme (spoluřešitel, vedoudocí projektu Christian Franck).
• EU-25 Watch, mezinárodní projekt mapující evropskou integraci v 25 členských státech EU, Institut
für Europäische Politik a Trans-European Political Studies Association (za českou stranu s Petrem
Pavlíkem).
• Rusko a střední Evropa: Nové pohledy na vzájemné vztahy, grant IGA VŠE (hlavní řešitel).
• Podíl obecních a krajských samospráv na zahraniční politice ČR, grantový projekt MZV ČR (spoluřešitel, hlavní řešitel Petr Drulák).
• Konvent jako nová metoda přípravy základních smluv evropské integrace – přínosy a výzvy, grantový projekt MZV ČR (spoluřešitel, hlavní řešitelka Lucie Königová).
• Relations Between the EU and the Russian Federation: The European Neighbourhood Policy and
Beyond. Friedrich-Ebert-Stiftung (řešitel).
Aktivní účast na konferencích
• Political Relations Between Russia and the Czech Republic: Or There and Back Again – příspěvek
na konferenci Economic and Political Relations after the EU Enlargement: The Visegrad Countries
and Russia, Ukraine, Belarus and Moldova, Budapest, 5.–6. 2. 2004.
• Russia and the Visegrad Countries: On Non-rationalist Construction of Foreign Policy – příspěvek
na Russian International Studies Association Convention, Moskva, 21.–22. 5. 2004.
• Consequences of the EU enlargement for new member states, the Balkans, and the CIS. IIR and the
Royal Institute of International Affairs, Praha, 7.–8. 6. 2004.
• Balance of Threat Reconsidered: Construction of Threat in Contemporary Russia – příspěvek na
Fifth Pan-European Conference Constructing World Orders, Hague, 9.–11. 9. 2004.
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Organizační činnost
• Kulatý stůl Zadní vrátka k zahraniční spolupráci k prezentaci studie Podíl obecních a krajských samospráv na zahraniční politice ČR (s Petrem Drulákem a Lucií Königovou), Praha, 21. 4. 2004.
• Příprava konference Consequences of the EU enlargement for new member states, the Balkans, and
the CIS. IIR and the Royal Institute of International Affairs, Praha, 7.–8. 6. 2004.
• Kulatý stůl k prezentaci studie Konvent jako nová metoda přípravy základních smluv evropské integrace – přínosy a výzvy, Praha, 22. 6. 2004 (s Lucií Königovou).
Publicistika a vystoupení v médiích
• ČRo 1 – komentář k situaci na Ukrajině, 23. 11. 2004.
• ČTK – komentář k prezidentským volbám na Ukrajině, 24. 11. 2004.
Citace jména a instituce
• Respekt, 9. 8. 2004.
• Hospodářské noviny, 8. 11. 2004.
• Guang Ming Daily, 8. 11. 2004.
Konzultace pro MZV ČR a další státní instituce
• Písemná konzultace pro MZV ČR (Rusko a americká Národní bezpečnostní strategie 2002) – společně s Vladimírem Votápkem, koordinátor Radek Khol.
Pedagogická činnost
• Přednášky v magisterském kurzu Teorie mezinárodní politiky, VŠE Praha.
• Přednášky v bakalářském i magisterském kurzu Teorie mezinárodních vztahů, VŠVSMV Praha.
• Přednášky i semináře Rusko a evropská a politická integrace Evropy; Rusko a NATO, VŠE Praha.
• Semináře Teorie mezinárodních vztahů, FF UK, Praha.
• Řada přednášek o evropské integraci pro Informační centrum Evropské unie v Praze (anglicky a německy).
• Vedení bakalářské práce na téma Současné transformace politického realismu.
Další odborná činnost
• Člen redakční rady Mezinárodní politiky.
• Recenzní editor Perspectives.
• Výzkumný a studijní pobyt – Rossijskij univerzitět družby narodov, červenec 2004.
• Výzkumný a studijní pobyt – Friedrich-Ebert-Stiftung, listopad 2004.
• Odborné posudky na tři diplomové a jednu bakalářskou práci.
• Peer review pro Perspectives.

PhDr. Václav KURAL, CSc.
Odborná publikační činnost
• Nedbálek, František: Nikdo nesmí přežít (vlaky a pochody smrti přes české země v r. 1945). Ediční
zpracování knihy. Albos international, Ústí nad Labem (v tisku).
Výzkumné projekty
• Vnitřní vyhnání, odsun a útěky čs. občanů z území třetí říše a z odtržených území ČR od roku 1933
do března 1939, grantový projekt MZV ČR (spoluřešitel).
• Historie okupovaného pohraničí II, grantový projekt GA ČR, (spoluřešitel, vedoucí řešitel Zdeněk
Radvanovský).
Organizační činnost
• Příprava konference Kruhu českých občanů vyhnaných v r. 1938 z pohraničí na téma Současná situace v SRN a politika sudetoněmeckého landsmanšaftu vůči ČR, Praha, 9. 11. 2004.
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Publicistika a vystoupení v médiích
• Článek na téma rakousko-českých vztahů. Der Standart, 10. 1. 2004.
• Češi a Němci spolu po válce žít nemohli. Právo, 11. 3. 2004.
• Článek o Češích a Slovenském národním povstání. Mosty, 18. 3. 2004.
• V soužití Čechů a Němců je na čem stavět. Právo, 30. 4. 2004.
• Rozhovor na téma německo-česká historie a vztahy pro německý rozhlas, natáčení 12. 6. 2004.
• K současným útokům na prezidenta Edvarda Beneše / pojetí a projekty řešení sudetoněmecké otázky. Národní osvobození, 12. a 26. 8. 2004.
• K současným útokům na prezidenta Beneše. Přísně tajné, 6/2004.
Pedagogická činnost
• Přednáška k výročí německé okupace 15. března 1939, pro Svaz bojovníků za svobodu a Kruh občanů ČR vyhnaných v roce 1938 z pohraničí v Brně, Brno (Kounicovy koleje), 15. 3. 2004.
• Nacistický teror za okupace a dnešek, pro Historicko-dokumentační komisi Svazu bojovníků za svobodu, Praha, 9. 4. 2004.
• Přednášky pro učitele dějepisu o česko-německé problematice za 2. světové války a okupace, pořádalo Ministerstvo školství ČR, Praha, 26. 4.–28. 6. 2004, Praha.
• Přednáška na téma situace v Německu a činnost Sudetoněmeckého landmanšaftu proti ČR, pro Společnost Edvarda Beneše, Praha, 9. 11. 2004.
• Přednáška o Benešově pojetí sudetoněmecké otázky, pro Společnost Edvarda Beneše, Praha, 24. 11.
2004.
Další odborná činnost
• Posudek na výstup z grantového projektu MZV ČR Osudy pracovníků čs. zahraniční služby od r. 1938
(řešitel Zdeněk Vališ).
• Oponentský posudek na doktorskou práci Václava Houžvičky na téma historie česko-německých
vztahů po roce 1914, VŠE, Praha.
• Předseda Kruhu občanů ČR vyhnaných v roce 1938 z pohraničí.
• Člen historicko-dokumentační komise Svazu bojovníků za svobodu.

Ing. Vladimír LEŠKA
Odborná publikační činnost
• Česko-slovenské vztahy. In: Pick, Otto–Handl, Vladimír (eds.): Zahraniční politika České republiky
1993–2004. Úspěchy, problémy a perspektivy. ÚMV, Praha 2004, s. 65–70.
• Slovensko před přijetím do euroatlantických struktur – politické, ekonomické a sociální aspekty připravenosti na vstup do EU a NATO. Mezinárodní vztahy, 1/2004, s. 90–109.
• Slovensko: země volebních překvapení. Mezinárodní politika, 6/2004, s. 24–27.
• Změny slovenské politické scény a jejich vliv na vývoj česko-slovenských vztahů. Mezinárodní politika, 9/2004, s. 18–22.
• Politické strany ve slovenské společnosti. On-line časopis Středoevropské politické studie, zima
2004.
• Lukáč, Pavol: Dejiny a zahraničná politika v strednej Európe. Recenze. Mezinárodní politika,
7/2004, s. 30–31.
Výzkumné projekty
• Vývoj na Slovensku a česko-slovenské vztahy, dlouhodobý interní projekt ÚMV (řešitel).
Citace jména a instituce
• Kopeček, L. (ed.): Od Mečiara k Dzurindovi. Masarykova univerzita Brno, Mezinárodní politologický ústav 2004.
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Další odborná činnost
• Konzultace o slovenské problematice s radou japonského velvyslanectví v SR Ikuo Shojim.
• Konzultace o slovenské problematice s vědeckým pracovníkem z Institute of Political Science University of Southern Denmark v Department of Political Science and Public Management Sren Riishøjem.
• Zpracování oponentského posudku na disertační práci Politická levice na Slovensku. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.
• Anotace internetových stránek na téma Mezinárodní politika: Slovensko. Mezinárodní politika,
1/2004.
• Monitoring slovenských deníků (tištěné SME, Pravda a Národná obroda, internetové Hospodárske
noviny, Bleskovky a TV Markíza), týdeníků (internetové Plus 7 dní a INFORMAT) a tištěného čtrnáctideníku Mosty.

PhDr. Miroslav NOŽINA
Odborná publikační činnost
• Thailand Undiscovered. Siam through the Eyes of Czech Diplomats, Travellers and Photographers.
Ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Bangkoku, s ÚMV Praha, s Náprstkovým Muzeem v Praze a Ministerstvem kultury Thajského království. Bangkok, 2004.
• Crossroads of Crime: The Czech Republic Case. In: Transnational Organized Crime: Myth, Power
and Profit. Carolina Academic Press, Durnham NC 27701 2003, s. 147–156.
• The Czech Republic: A Crossroads for Organised Crime. In: Fijnaut, Cyrille – Paoli, Letizia (eds.):
Organised Crime in Europe. Concepts, Patterns and Control Policies in the European Union and Beyond. Springer, Dodrecht (Netherlands) 2004, s. 435–466.
• Organized Crime in the New EU States of East Central Europe. In: Henderson, Karen: The Area of
Freedom, Security and Justice in the Enlarged Europe. Palgrave Macmillan, London 2004, s. 25–47.
• Česko-thajské vztahy. In: Wyatt, David K.: Dějiny Thajska. Nakladatelství Lidové noviny, Praha
2004, s. 271–292.
• Nové hrozby – Boj s mezinárodní organizovanou kriminalitou. In: Pick, Otto–Handl, Vladimír (eds.):
Zahraniční politika České republiky 1993–2004. Úspěchy, problémy a perspektivy. ÚMV, Praha
2004, s. 45–53.
• Organizovaný zločin v postkomunistických zemích střední Evropy. Podobné problémy při budování
bezpečnosti, podobné závazky po vstupu do EU. Mezinárodní vztahy, 4/2004, s. 61–75.
• Organizovaný zločin v zemích Visegradské čtyřky. Nové výzvy pro budování bezpečnosti po vstupu do
Evropské unie. Bezpečnostní témata, 1/2004.
• Obtížný boj s mezinárodní organizovanou kriminalitou v ČR. Policy Papers, ÚMV.
Výzkumné projekty
• Organized Crime in Europe: Conceptions, Patterns and Policies in the European Union and Beyond,
mezinárodní grantový projekt, jehož garantem je Max Planck Institute for Foreign and International
Criminal Law, Tillburg University, Germany (spoluřešitel, hlavní řešitelé Cyrille Fijnauta a Letizia
Paoli).
• Whose security? The Area of Freedom, Security and Justice in the Enlarged Europe, mezinárodní
grantový projekt organizovaný Dept. of Politics, University of Leicester (spoluřešitel, hlavní řešitel
Karen Henderson).
• Česko-thajské partnerství. Historie spolupráce a vzájemných vztahů, grantový projekt MZV ČR
(řešitel).
Publicistika a vystoupení v médiích
• Mafie? Jestli ještě něco zbývá, tak ekologie. Zpracoval Radek Kedroň. Hospodářské noviny, 15. 7.
2004.
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• ČT 1, Studio 6 – téma mafie, 10. 12. 2004.
• ČRo 1, Radiožurnál – rozhovor na téma narkomafie, 28. 1. 2004.
• ČRo 1, Radiožurnál – rozhovor na téma kriminalita po vstupu do EU, 17. 2. 2004.
• ČRo 2, Studio 2010 – rozhovor na téma historie drogového problému, 17. 2. 2004.
• ČRo 1, Radiožurnál – rozhovor na téma teroristické útoky v Egyptě, 9. 10. 2004.
• ČRo 1, Radiožurnál – rozhovor na téma terorismus a média, 16. 12. 2004.
Pedagogická činnost
• Drogová geopolitika, přednáška pro Katedru psychologie Filozofické fakulty UK, Praha, 16. 1. 2004.
• Alternativní drogové kultury, přednáška pro Katedru psychologie Filozofické fakulty UK, Praha,
24. 1. 2004.
• Mezinárodní organizovaný zločin, přednáška pro Katedru translatologie Filozofické fakulty UK, Praha, 28. 4. 2004.
• Bulungan – Východní Kalimantan, přednáška pro GO Brno, 9. 1. 2004.
Další odborná činnost
• Slunéčko, Petr: „Pravicový extremismus“ v moderních demokratických systémech. Posudek diplomové práce, Fakulta sociálních věd UK, Praha.
• Rattanak, Chuon: Kambodža: Příští zastávka ASEAN (Kambodža a její dlouhá cesta za demokracií).
Posudek diplomové práce, Fakulta mezinárodních vztahů, VŠE, Praha, 2004.
• Anotace internetových stránek na téma Informační zdroje o zemích jihovýchodní Asie. Mezinárodní
politika, 11/2004.
• Odborný překlad kap. 11 knihy Wyatt, David K.: Dějiny Thajska. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2004, s. 258–270.
• Dějiny Kambodže. Příprava publikace pro Nakladatelství Lidové noviny.

Ing. Petr PAVLÍK, CSc., M.A.
Odborná publikační činnost
• Attitudini della popolazione e dei partiti politici cechi rispetto all’adesione. In: Scartezzini, Riccardo-Milanese, Jimmy O. (eds.): L’allargamento dell’UE nello scenarion geopolitico europeo. Edizione Franco Angeli, Milano 2004.
• Czech Republic. In: EU–25 Watch, No. 1/December 2004 (s Petrem Kratochvílem).
• Čeští odborníci v institucích Evropské unie. In: Frič, Pavol (ed.): Česká soda v Evropské unii. Scénáře strategického chování ČR v Evropské unii. G plus G, Praha 2004.
• Volby ve Španělsku: Výsledek, který nikdo nečekal. Mezinárodní politika, 5/2004, s. 24–26.
• Kdy zavést euro: co nejdříve nebo co nejpozději? Policy Papers, ÚMV.
Výzkumné projekty
• EU-25 Watch, mezinárodní projekt mapující evropskou integraci v 25 členských státech EU, Institut
für Europäische Politik a Trans-European Political Studies Association (za českou stranu s Petrem
Kratochvílem).
Aktivní účast na konferencích
• Economic Transformation in the Czech Republic. What Went Wrong? – příspěvek na na 5. výroční
konferenci o globálním rozvoji (The Fifth Annual Global Development Conference), New Delhi,
28.–30. 1. 2004.
• Czech Republic and the Lisbon Strategy – příspěvek na konferenci Eunomics. Economic Strategies
for European Cohesion, Lisabon, 5. 3. 2004.
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• Czech Republic – Your Business Partner in the Heart of Europe – příspěvek v rámci semináře pořádaného portugalskou institucí AIP (Associação Industrial Portuguesa) ve spolupráci se zastupitelskými úřady přistupujících zemí, Lisabon, 29. 4. 2004.
• Czech Republic – a New Member Country of the European Union, příspěvek na semináři zaměřeném
na základní historicko-kulturní a politicko-hospodářský přehled o České republice, uspořádán za
spolupráce velvyslanectví ČR, Slovinska a Estonska, Lisabon, 3. 5. 2004.
• Czech Republic – a New Member Country of the European Union – příspěvek na obdobné téma na
konferenci pořádané AEP (Associação Empresarial de Portugal), Porto, 5. 5. 2004.
• Czech integration into Europe – development during the last 20 years – vystoupení pro dánskou organizaci SFOF (Socialistisk Folkeoplysningsforbund), Kodaň, 20. 9. 2004.
Pedagogická činnost
• Přednáška v angličtině pro irácké diplomaty a úředníky MZV ČR o 1. pilíři EU a o politikách EU
v rámci 1. pilíře, pořádáno Diplomatickou akademií, Praha, 12. 1. 2004.
• Přednáška o české transformaci a o začleňování ČR do euroatlantických struktur pro studenty z Miami University, Oxford, Ohio, Praha, 26. 5. 2004.
• Dějiny evropské integrace od konce 2. světové války do současnosti, přednáška na VŠE, Praha, 1. 10,
2004.
• Instituce EU a úvod do evropského práva, přednáška na VŠE, Praha, 8. 10. 2004.
• Politiky EU a rozpočet EU, přednáška na VŠE, Praha, 15. 10. 2004.
• Evropská hospodářská a měnová unie, přednáška na VŠE, Praha, 22. 10. 2004.
• Evropská unie a evropské právo, přednáška pro Asociaci občanských poraden (AOP), Praha, 31. 5.
2004.
Publicistika a vystoupení v médiích
• ČRo 7 (španělské vysílání) – rozhovor na téma Evropská unie a vstup ČR do EU, 9. 4. 2004.
Citace jména a instituce v médiích
• Olbrich, Michal: Jak Evropská unie změní náš život. Kolínský deník, 5. 1. 2004.
Další odborná činnost
• Vypracování prvního draftu doktorské disertační práce Czech Economic Transformation in the Context of the Process of European Integration pro Autonomní univerzitu v Barceloně (150 s.).
• Vypracován text Evropská unie a evropské právo pro databázi AOP.
• Konzultace pro prof. Rogera Murphyho (Western Kentucky University, Department of Government)
na téma europeizace státní správy v ČR, ÚMV, 10. 5. 2004.
• Konzultace pro Vanessu Janowski (studentka Yale University) na téma okolnosti vstupu ČR do EU
a vybrané problémy české ekonomické transformace, ÚMV, 17. 6. 2004.
• Konzultace pro Aude Hapiot (Maison des sciences économiques v Paříži) o transformaci a integraci
ČR do EU (ve francouzštině), 11. 10. 2004.

PhDr. Ivona ŘEZANKOVÁ, CSc.
Odborná publikační činnost
Recenze
• Československá zahraniční politika a vývoj mezinárodních vztahů. Alte, Rüdiger: Die Aussenpolitik
der Tschechoslowakei und die Entwichlung der internationalen Beziehung 1946–1947. Mezinárodní politika, 3/2004, s. 38–40.
• Churchill a strategická dilemata před světovými válkami. Maurer, John H.: Churchill and Strategic
Dilemmas Before the World Wars. Mezinárodní politika, 4/2004, s. 37–38.
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• Opozice v NDR v letech 1949–1989. Neubert, Ehrhart: Geschichte der Opposition in der DDR
1949–1989. Mezinárodní politika, 9/2004, s. 37–38.
• Jachtenfuchs, Markus: Die Konstruktion Europas. Verfassungsideen und institutionelle Entwicklung.
Mezinárodní vztahy, 3/2004, s. 108–111.

Jiří ŠEDIVÝ, Ph.D., M.A.
Odborná publikační činnost
• Brave New Europeans? New Europe and EU Foreign Policy. In: Gough, Roger–Reid, Anna (eds.):
The Perfect Union? New Europe and the EU. Policy Exchange, London 2004, s. 54–76.
• Les nouveax membres de l’UE et la PESD: le point de vue tchèque. Défense, No. 110, Paris,
mars–avril 2004.
• Stať ve sborníku Lindstrom, Gustav–Schmitt, Burkard (eds.): One Year one: lessons from Iraq.
Chaillot Paper, No. 68, The European Institute for Security Studies, Paris, March 2004, s. 103–112.
• Old Europe, New Europe and Transatlantic Relations. European Security, Frank Cass, Vol. 13, No. 3,
2004, s. 187–213 (s Marcinem Zaborowskim).
• Can Europe be a force for good in the world? In: Co může Evropa přinést světu? Ohlasy na konferenci na Pražském hradě 2003. Praha: Britská rada 2004, s. 25–31 (s Lucií Königovou).
• Buzan, Barry–Waever, Ole: Regions and Powers: The Structure of International Security. Recenze.
Journal of International Relations and Development, Vol. 7, No. 4, 2004, s. 460–464.
Výzkumné projekty
• Working Group on Challenges for Europe, Russia and the Other Soviet States, Royal Institute for International Affairs (Chatham House), Londýn, Velká Británie (od r. 2002).
Příspěvky na konferencích a seminářích
• Referát v panelu Missions and Operations na konferenci Flexibility for ESDP: what is feasible, what
acceptable, what desirable?, EU ISS Paříž, 12. 1. 2004.
• Příspěvek v panelové diskusi na konferenci Come si difende la nuova Europe?, organizované společností RETI a italským parlamentem, Řím, 22. 1. 2004.
• The Other Europeans – přednáška pro 8th European Security Policy Training Course, Geneva Centre for Security Policy, Ženeva, 26. 2. 2004.
• Security in New Democracies: the Experience of the Czech Republic – přednáška a dva semináře
v rámci Executive Program, National Security Strategies: Concepts and Process, George C. Marshall European Center for Security Studies, Garmisch-Partenkirchen, Německo, 1. 4. 2004.
• How far is the EU becoming an effective security actor, with specific reference to the problem of
transnational violence? – příspěvek na na konferenci Addressing the problem of coherence: The External Action title, FORNET, Brusel, 23. 4. 2004.
• What can EU Member Sates expect from a neighbourhood policy? – referát pro Workshop on the European Neighbourhood Policy, CEFRES, Praha, 10. 6. 2004.
Publicistika a vystoupení v médiích
• V Česku by vyšetřování nemělo smysl. Lidové noviny, 23. 7. 2004.
• Větší otřesy ještě mohou přijít. Lidové noviny, 29. 12. 2004.
• BBC – rozhovor na téma Česko-americké vztahy (viz Mediální monitor pro MZV, 14. 1. 2004).
Další odborná činnost
• Contemporary Security Policy (Frank Cass Journal), Velká Británie (člen redakční rady).
• International Institute for Strategic Studies, Londýn, Velká Británie (člen).
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• Mezinárodní vztahy (předseda redakční rady).
• Nadace pro studium mezinárodních vztahů, Praha (předseda rady).
• Poradní sbor Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd UK, Praha (člen).
• Vědecká rada Ministerstva zahraničních věcí ČR, člen.

Mgr. Filip TESAŘ
Odborná publikační činnost
• Česká zahraniční politika před vstupem do Evropské unie a Balkán. In: Pick, Otto–Handl, Vladimír
(eds.): Zahraniční politika České republiky 1993–2004. Úspěchy, problémy a perspektivy. ÚMV, Praha 2004, s. 115–120.
• Kladivo na diplomacii. Mezinárodní politika, 2/2004, s. 8–10.
• Reakce na Bednáře. Mezinárodní politika, 2/2004, s. 31–32.
• Vojvodina, jenom rovina. Mezinárodní politika, 2/2004, s. 13–14.
• O jadranskou bránu nikdo nestojí. Mezinárodní politika, 5/2004, s. 6–7.
• Sport jako náhražka války? Mezinárodní politika, 8/2004, s. 6–8.
• Pravoslaví, politika a domnělý střet civilizací. Mezinárodní politika, 12/2004, s. 6–8.
• Glenny, Misha: Balkán 1804–1999. Nacionalismus, válka a velmoci. Recenze. Mezinárodní politika, 9/2004.
• Balking the Blunders in the Balkans: The Western Strategy. Policy Papers, ÚMV.
Výzkumné projekty
• Působení mezinárodních islámských organizací na Balkánu, grantový projekt MZV ČR (řešitel).
• Osvobozenecká armáda Kosova, interní projekt ÚMV (řešitel).
Publicistika a vystoupení v médiích
• Když umírá národ. Literární noviny, 24/2004.
• Cosi shnilého v Kosovu. Respekt, 1. 11. 2004.
• Od Kosova k Haagu. Respekt, 13. 12. 2004.
• Tvá vlast je jen tranzit, Lidé a země, 6/2004.
• Spolupráce s kosovským časopisem Alem (4 články, www.alemnet.info/magazine).
• Válka a televizní propaganda v bývalé Jugoslávii. Příspěvek k diskusnímu workshopu na festivalu
Jeden svět 2004 (web.docuinter.net).
• ČRo 1, Radiožurnál – vystoupení na téma nová srbská vláda, 17. 2. 2004.
• Rádio Svobodná Evropa – vystoupení na téma kandidatura Chorvatska do EU, 21. 4. 2004.
• RT Kosova – vystoupení na téma menšiny v Kosovu a situace v Prizrenu, 28. 4. 2004.
• Deutsche Welle – vystoupení na téma Kosovo, 1. 5. 2004.
Konzultace pro MZV ČR a další státní instituce
• Konzultace pro nastupujícího velvyslance v Bělehradě Ivana Jestřába (červen 2004).
• 3x konzultace pro MZV ČR ke Kosovu, vždy s písemnými podklady o rozsahu 2–7 stran (během roku 2004).
Pedagogická činnost
• Vznik a vývoj UÇK, přednáška na Filozofické fakultě MU, Brno, 29. 4. 2004.
• Otroctví a my, přednáška na Filozofické fakultě MU, Brno, 10. 12. 2004.
Další odborná činnost
• Peer review článku Languages and Geopolitical Processes pro Perspectives.
• Tři oponentní posudky na diplomové práce.
• Odborný překlad článku Slobodan, Antonić: Rozkoly v postmiloševičovském Srbsku. Mezinárodní
politika, 3/2004, s. 7–8.
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