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ÚVOD

V minulém roce Ústav mezinárodních vztahů (ÚMV) zahájil práci na řešení dlouhodobého výzkumného záměru „Česká republika v mezinárodní politice“ na období 2005–2011. Z přehledu publikační
činnosti a z jejího hodnocení podle metodiky Rady pro výzkum a vývoj je zřejmé, že jsme úspěšně
vykročili ke splnění výzkumného záměru. Zcela spokojeni však býti nemůžeme. Na jedné straně je
ÚMV zapojen do velkých mezinárodních projektů a v řadě ohledů se může pochlubit intenzivní publikační činností, na druhé straně se nám stále příliš nedaří uplatňovat výsledky našeho výzkumu v impaktovaných zahraničních časopisech. Zde musíme do budoucnosti přidat zejména tím, že budeme
prohlubovat teoretické a metodologické základy výzkumu.
Velmi aktivní jsme byli v oblasti politicky orientovaného výzkumu a konferenční. Mimo to, že
jsme koordinovali sérii čtyř konferencí (z toho dvou mezinárodních) „Evropská integrace a evropská
veřejnost“, uspořádali jsme také dvě další mezinárodní konference a řadu dalších drobnějších seminářů, expertních diskusí a přednášek. Naším nejvýznamnějším partnerem bylo, jako již tradičně, ministerstvo zahraničních věcí. Dále jsme udržovali těsné kontakty s akademickými partnery a zintenzivnili spolupráci především s mimopražskými univerzitami. Pokračovala rovněž široká spolupráce se
zahraničními, především evropskými partnery.
Informační oddělení pokračovalo ve zkvalitňování knihovních fondů a v jejich zpřístupňování externím uživatelům naší knihovny. Čísla ukazují, že externí uživatelé tyto služby oceňují. Průměrně
každý pracovní den loňského roku přibyl knihovně jeden klient z řad odborné veřejnosti mimo ÚMV,
každý den, kdy je knihovna veřejnosti otevřená, ji navštíví průměrně deset klientů. Počet kopií, které
si externí uživatelé udělali, vzrostl v loňském roce téměř o 40 % oproti předchozímu období. Veřejnost rovněž oslovujeme intenzivněji než v minulosti našimi internetovými stránkami, na nichž zpřístupňujeme řadu užitečných textů a informací. Oslovování veřejnosti považujeme za natolik důležité,
že je od loňského roku nově koordinováno na úrovni vedení ÚMV.
Ediční činnost se opět soustředila na vydávání periodik. Měsíčník Mezinárodní politika mimo tradičních profilových témat typu Evropská integrace či Česká zahraniční politika pokračuje v obohacování svých stránek o nová či netradiční témata. Čtvrtletník Mezinárodní vztahy je čím dál žádanější
jak mezi čtenáři, tak i mezi autory. V loňském roce vzrostl náklad i rozsah časopisu. K nejvýznamnějším neperiodickým publikacím patřil sborník česko-anglických policy paperů Evropská integrace
a evropská veřejnost a další svazek edice Dokumenty československé zahraniční politiky.
Rozvojové středisko Ústavu mezinárodních vztahů (RS ÚMV) plnilo kontaktní a koordinační funkci v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Zprostředkovávalo komunikaci mezi odpovědnými
státními institucemi v České republice, zahraničními partnery, realizátory rozvojových projektů z nevládního a soukromého sektoru, sdělovacími prostředky a veřejností. Ke klíčový aktivitám patřila řada
činností souvisejících s řízením a koordinací projektového cyklu českých bilaterálních projektů.
Diplomatická akademie (DA) zahájila po roční odmlce základní diplomatickou přípravu. Prioritou,
stejně jako v předchozích letech, byla příprava pracovníků MZV ČR a pracovníků dalších resortů státní správy na začlenění do Evropské unie. Pod patronátem DA pokračovala i tento rok Mezinárodní letní škola EU v Horažďovicích. Akademie se aktivně účastnila Evropského diplomatického programu
a v rámci rozvojové pomoci uspořádala speciální vzdělávací kurzy pro irácké, bulharské, rumunské
a chorvatské diplomaty.
Mezi nejdůležitější události minulého roku bezpochyby patří personální změny na všech úrovních.
Vedení Diplomatické akademie se po dlouholetém řediteli Milanu Jakobcovi ujala Linda Štucbartová,
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řady pracovníků akademie rozšířil také Tomáš Sláma, do služeb ministerstva zahraničí odsud naopak
odešly kolegyně Monika Zlomková a Ivanka Přikrylová. Petr Halaxa odjel na dlouhodobou stáž do
Bruselu a vedení Rozvojového střediska převzal Petr Jelínek. Novým šéfredaktorem Mezinárodní politiky se stal Robert Schuster, který po léta časopis se šéfredaktorem Zdeňkem Zbořilem spoluvytvářel.
Do konferenčního servisu nastoupila po Pavle Štěrbové Noemi Guerrero, do podnikatelské sféry přešla
Hana Moťková. V knihovně jsme se rozloučili s Jaroslavou Žákovou a přivítali Hanu Heringovou.
Největšími personálními změnami však prošlo výzkumné oddělení, kam nastoupilo šest mladých
vědeckých pracovníků, naopak náš dlouholetý vědecký pracovník Petr Pavlík posílil Rozvojové středisko. Tyto změny odrážejí jednak přirozený pohyb lidí a institucí a jednak snahu stále lépe naplňovat
naše základní poslání – sloužit výzkumnou, ediční, informační a pedagogickou činností v oblasti mezinárodních vztahů odborné veřejnosti, ministerstvu zahraničích věcí a dalším institucím doma i v zahraničí. Za uskutečňování tohoto úkolu náleží dík všem současným i minulým zaměstnancům a spolupracovníkům našeho ústavu.

Petr Drulák
ředitel
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I. VÝZKUMNÁ ČINNOST

Pracovníci ÚMV byli v roce 2005 opět zapojeni do celé řady výzkumných projektů, jež představují
hlavní formu organizace výzkumné činnosti (celkem 48). Jednalo se jak o projekty mezinárodní (10),
tak o projekty domácí (38). Ve druhém případě šlo z velké části o grantové projekty vyhlášené MZV
ČR (v devíti případech šlo o projekty, kde nositelem byl ÚMV, zatímco u dvou dalších se pracovníci
ústavu zapojili do řešení projektů, jejichž nositelem byla jiná instituce). Zvláštní formu projektů představují interní projekty ÚMV (26), 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.
Mezi nejvýznamnější publikační počiny za uplynulý rok lze počítat několik odborných statí v renomovaných zahraničních recenzovaných časopisech (např. v Journal of Communist Studies and
Transition Politics, Journal of International Relations and Development či Journal of European Integration History), ale také některé důležité monografie, jako např. ústavem vydanou Protiraketovou
obranu. V loňském roce ÚMV rovněž pokračoval v elektronickém vydávání stručných analýz aktuálních otázek (doplněných konkrétními doporučeními pro decizní sféru) vycházejících z řešených výzkumných projektů, tzv. policy papers. Celkový přehled publikací výzkumných pracovníku ÚMV lze
nalézt v Příloze 2 Aktivity pracovníků Ústavu mezinárodních vztahů v roce 2005.
Značná část publikovaných výstupů náležela mezi položky započítávané ze strany Rady pro výzkum
a vývoj (RVV) do celkového hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji (viz dokument Metodika hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v roce 2005, s. 4., www.vyzkum.cz/storage/
att/7B864A6BDD0EF3329BBA82F8D3E80506/Metodika%20VaV%202005.doc. Pracovníci výzkumného oddělení tak v roce 2005 publikovali výstupy představující podle uvedené metodiky (na základě interního výpočtu ÚMV) celkem 96 bodů (přehled těchto výstupů – viz tabulka na s. 8).
Důležitým cílem výzkumné činnosti je rovněž zvyšování odborné úrovně výzkumných pracovníků, jejímž výrazem je mj. získávání akademických titulů. V roce 2005 se jeden pracovník úspěšně habilitoval a byl jmenován docentem. Celá řada dalších pracovníků se v tomto roce významně přiblížila k získání doktorského titulu.
V roce 2005 byl v ÚMV poněkud změněn systém hodnocení výzkumných pracovníků. Počínaje
tímto rokem jsou výzkumní pracovníci hodnoceni současně na základě krátkodobých (ročních) kritérií (dosavadní systém uplatňovaný s určitými modifikacemi již od roku 2000) a tzv. dlouhodobých
kritérií, jejichž referenčním obdobím jsou tři roky. Jejich plnění vyjadřuje, do jaké míry jednotliví
výzkumní pracovníci dlouhodobě pracují na zvyšování své kvalifikace a celkové odborné úrovně
(vyjádřené mj. prestižními publikacemi) a jakým způsobem přispívají k plnění hlavních úkolů plynoucích z výzkumného záměru ÚMV. Jedná se přitom o úkoly, které je v důsledku jejich náročnosti
stěží možno hodnotit v rámci jednoho kalendářního roku, neboť jejich splnění zpravidla toto období
překračuje. Splnění dlouhodobých kritérií spočívá ve splnění alespoň dvou ze tří dále uvedených
úkolů nebo v alespoň dvojnásobném splnění kteréhokoli z těchto tří úkolů: článek v zahraničním časopise; zahraniční monografie – pracovník hlavní či jediný autor (nakladatelství nutno předem konzultovat s vedením ÚMV); zvýšení vědecké či vědecko-pedagogické kvalifikace (nikoli opětovné dosažení stejné nebo srovnatelné hodnosti), tj. dosažení hodnosti Ph.D., docentury nebo profesury. Výše
uvedená změna způsobu hodnocení si klade za cíl především vést výzkumníky k rovnováze mezi
kvantitou (danou počtem jednotlivých hodnocených publikačních výstupů) a kvalitou jejich publikač-
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ní činnosti. Náběh nového systému tak může mít přechodně za následek určité snížení kvantity publikační činnosti, neboť pracovníci jsou ve větší míře motivováni k tomu, aby více času a sil věnovali přípravě výstupů uplatnitelných ve špičkových periodikách či nakladatelstvích.
Výsledky publikační činnosti ÚMV v roce 2005
podle metodiky hodnocení Rady pro výzkum a vývoj
Druh publikačního výstupu

Kód

Bodová
váha

Článek v impaktovaných časopisech světové databáze ISI

J imp

10. x 1)

0

0

Článek v recenzovaných neimpaktovaných časopisech
a) česky nebo slovensky
b) v jiném jazyce

J rec
1
2

15
8

15
16

5
10

3
0

15
0

2
4

5
3

10
12

1
2

10
9

10
18

x

53

96

Odborná kniha recenzovaná
a) česky nebo slovensky
b) v jiném jazyce

B

Kapitola v odborné knize recenzované
a) česky nebo slovensky
b) v jiném jazyce

C

Článek ve sborníku
a) česky nebo slovensky
b) v jiném jazyce

D

Celkem

x

1) x

Počet
výstupů

Dosažený
počet bodů

= Impaktfaktor / medián impaktfaktoru oboru.

VÝZKUM V OBLASTI EVROPSKÉ INTEGRACE
Jedním ze základních směrů výzkumné činnosti ústavu je evropská integrace a adaptace České
republiky na podmínky členství v Evropské unii. V roce 2004 se ÚMV v uvedené oblasti účastnil
řešení celkem tří 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 reprezentují ÚMV Petr Drulák a Lucie Königová.
Druhým mezinárodním projektem v oblasti evropské integrace je EU-25 Watch, který je součástí
EU-CONSENT – Network of Excellence for Joint Reserach and Teaching. Projekt se zabývá souvislostí mezi rozšiřováním a prohlubováním evropské integrace, přičemž na základě této analýzy jsou vytvářeny scénáře budoucího vývoje EU. Za ÚMV se na tomto projektu podíleli Petr Kratochvíl a Petr
Pavlík.
Třetím projektem náležejícím do této skupiny je projekt organizovaný v rámci sítě TEPSA (TransEuropean Political Studies Association) nazvaný CEEC Debate, který se věnuje pozicím kandidátských, resp. nových členských zemí k aktuálním otázkám evropského integračního procesu. Za ÚMV
se na tomto projektu podílí Petr Kratochvíl.
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Problematiky evropské integrace a role České republiky v ní se v roce 2005 bezprostředně týkaly
dva (jednoleté) výzkumné projekty, které ÚMV získal na základě veřejně soutěže vyhlášené MZV ČR.
Jednalo se jednak o projekt (tematicky se nacházející na pomezí mezi evropskými a bezpečnostními
studii) Důsledky existence Evropské obranné agentury pro oblast vojenských kapacit v rámci EU s důrazem na ČR, jehož odpovědným řešitelem byl Radek Khol. Další z uvedených projektů (tematicky
do určité míry přesahující do oblasti teritoriálních studií) nesl název Integrace balkánských států do
EU a zájmy ČR. Jeho odpovědným řešitelem byl Filip Tesař.
Do sféry výzkumu evropské integrace spadá rovněž celá řada dlouhodobých interních projektů
ÚMV. Institucionálními aspekty evropské integrace se zabývají interní projekt Lucie Königové Twinning jako případ transnacionální interakce: Změny administrativních identit v procesu přistupování
ČR k EU a Jana Karlase Způsoby vyjednávání v EU. Do uvedené skupiny náleží rovněž interní projekt
Víta Beneše Teoretická reflexe východního rozšíření EU a společný interní projekt Petra Kratochvíla
a Víta Stříteckého Evropská politika sousedství – východní dimenze.
Dále se v roce 2005 jednalo 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 zabývaly 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.
Na poli zkoumání EU publikovala celá řada pracovníků ústavu také množství odborných článků
a studií (hrubým odhadem lze říci, že problematiky evropské integrace se týká přibližně polovina publikačních výstupů pracovníků ÚMV).
Některé publikační výstupy, výrazněji než jiné, přispěly k posílení pozice ÚMV v odborných kruzích, a je proto možno je považovat za úspěch celého pracoviště. Stejně jako v roce 2004 mezi ně patří
mj. publikační výstupy Jana Karlase (konkrétně stať The ESDP Building Process and Conflict Prevention: Intergovernmental Policy-making and Institutional Expertise publikovanou v zahraničním recenzovaném časopise Journal of International Relations and Development).

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 2005 účastnil celkem šesti
mezinárodních projektů. V řešitelských týmech čtyř mezinárodních výzkumných projektů zastupoval
v roce 2005 ÚMV Radek Khol (ve všech případech se jedná o projekty, které byly v tomto roce uzavřeny). Konkrétně se jednalo o projekt FORNET – European Foreign Policy Network zahájený v roce
2003 (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 2005 v jeho rámci mj. proběhlo několik workshopů zaměřených na teorie SZBP, její regionální dimenzi a důsledky rozšíření EU pro tuto politiku.
Další mezinárodní výzkumný projekt, který v roce 2005 proběhl za účasti ÚMV, nesl název Democracies and Defenses. Democratic Countries and Missile Defense Project (jeho vedoucím byl doc. Bernd
W. Kubbig z Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, Frankfurt am Main). Uvedený projekt byl zaměřen na analýzu různých přístupů demokratických zemí k americkému projektu protiraketové obrany. Cílem této komparace bylo analyzovat hlavní faktory vedoucí v patnácti zkoumaných
státech k rozdílnému hodnocení hrozby zbraní hromadného ničení, včetně jejich raketových nosičů
a následné reakci ve formě konkrétní politiky vůči protiraketové obraně. Třetí mezinárodní výzkumný projekt, v kterém ÚMV zastupoval Radek Khol, byl pojmenován Foreign Policies of the Enlarged
EU – One Year on (jeho vedoucí byla dr. Rosa Balfour z CeSPI Řím). Projekt byl zaměřen na zmapování a komparativní analýzu bezpečnostní a obranné politiky v zemích střední a východní Evropy
po rozšíření EU. Profil nových členských zemí byl přitom analyzován v oblasti hlavních trendů za-
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hraniční politiky, bilaterálních vztahů, oblasti SZBP a Evropské bezpečnostní a obranné politiky, včetně konkrétních hlavních iniciativ EU v této oblasti v prvním roce po rozšíření EU.
Poslední z výše uvedených čtyř výzkumných projektů byl EU Civilian Crisis Management (jeho
vedoucí byla dr. Agnieszka Nowak z pařížského Ústavu strategických studií EU). Výzkum v jeho rámci byl zaměřen na analýzu civilní dimenze zvládání krizí v rámci EU. Kombinoval přitom analýzu
hlavních funkčních oblastí, civilně-vojenské koordinace a případové studie klíčových nevojenských
operací EU v letech 2003–2005.
V dalším mezinárodním projektu z bezpečnostní oblasti ÚMV zastupoval Jan Eichler. Jednalo se
o projekt La défense en Europe, jehož vedoucím je prof. Patrice Buffotot z Grand Université Paris I –
Sorbonne. Cílem tohoto projektu je komparace hlavních rysů bezpečnostní politiky jednotlivých členských zemí EU.
Stále větší význam je při analýze bezpečnostních otázek přisuzován problematice tzv. „měkkých“ (tj.
nevojenských) hrozeb (organizovaný zločin, terorismus, obchod s drogami). Do této oblasti spadá mezinárodní projekt Collective Expertise on Terrorism in Europe: Cross-Fertilising Scholarly and Intelligence and Law-Enforcement Approaches, v jehož řešitelském týmu ÚMV v roce 2005 zastupoval Miroslav Nožina. Nositelem projektu, který je financován z programu AGIS, je pařížský Institut des Hautes
Etudes de Securité. Na jeho řešení se účastní sociologové, politologové, ekonomové, psychologové, policisté, právníci a příslušníci zpravodajských služeb z Francie, Španělska, Německa a České republiky.
V roce 2005 byl zahájen tříletý výzkumný projekt Grantové agentury ČR Vyhodnocování bezpečnostní hrozby a rizika na počátku 21. století, jehož nositelem je ÚMV a odpovědným řešitelem Jan
Eichler. Cílem projektu je mj. přesně odlišit pojmy hrozba a riziko a přispět do metodologické diskuze české bezpečnostní komunity o obou pojmech a jejich vzájemném vztahu.
Problematikou mezinárodní bezpečnosti se v roce 2005 zabýval rovněž grantový projekt MZV
Koncept preemptivní sebeobrany v kontextu boje proti terorismu po 11. září 2001, jehož nositelem byl
ÚMV a odpovědným řešitelem Radek Khol. Bezpečnostní problematiky se svým tematickým zaměřením dotýkal rovněž projekt Důsledky existence Evropské obranné agentury pro oblast vojenských
kapacit v rámci EU s důrazem na ČR přesahující ovšem do oblasti evropských studií, který je podrobněji zmíněn na jiném místě.
Do oblasti výzkumu problematiky mezinárodní bezpečnosti v ÚMV náleží rovněž interní výzkumný projekt Víta Stříteckého Středoevropská perspektiva transatlantických vztahů a východní bezpečnostní rozměr.
Odborníkem na oblast kontroly šíření zbraní, odzbrojení a konverze zbrojního průmyslu je Miroslav Tůma, jenž v ÚMV působí jako externista.
K významným publikačním výstupům v bezpečnostní oblasti lze mj. řadit příspěvek Jana Eichlera ve francouzském sborníku nazvaný République Tchéque: la préférence atlantiste či kapitolu o ČR
v italském sborníku L’Europa allargata: come cambia la politica estera europea? sepsanou Radkem
Kholem.

VÝZKUM V OBLASTI TERITORIÁLNÍCH STUDIÍ
Dlouhou tradici mají v rámci výzkumu realizovaného v ÚMV teritoriální studia. Mezi jeho zaměstnanci dnes 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 2005 byl
ÚMV. Teritoriálními studii se navíc zabývá několik interních výzkumných projektů ústavu. V tomto
roce pokračovalo v rámci výzkumného oddělení ve své činnosti Centrum regionálních analýz, které
si klade za cíl prezentovat širší veřejnosti výsledky výzkumu prováděného v ÚMV v této oblasti.
Oblastí Blízkého východu a Maghribu se zabývá arabista Jaroslav Bureš. V roce 2005 se účastnil
mezinárodního projektu organizovaného Higher Council for Science and Technology (Ammán, Jordánsko) zaměřeného na predikci vývoje na Blízkém východě a v zemích Maghribu (koordinátorem celého projektu je dr. Khaled Elshuraydeh).
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Jaroslav Bureš byl v roce 2005 dále odpovědným řešitelem dvou grantových projektů MZV. Konkrétně se jednalo o projekt Politická kultura palestinské společnosti. Tento výzkumný projekt 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. Druhý z uvedených projektů, který bude pokračovat i v roce 2006, nesl název Možnosti regionální
spolupráce na Blízkém východě. Uvedený projekt se zabývá problematikou vzniku široké škály kooperačních vazeb na státní i podstátní úrovni v uvedeném regionu.
Uvedený výzkumný pracovník se v roce 2005 rovněž účastnil řešení grantového projektu MZV
Mediální/komunikační strategie boje proti terorismu, jehož nositelem bylo občanské sdružení Gaius
(odpovědný řešitel Jiří Česal).
Vývoj v současné Číně sleduje sinolog Rudolf Fürst, který byl odpovědným řešitelem již celé řady výzkumných projektů z této oblasti. Jeho odborný záběr je však širší, neboť se zabývá
rovněž některými dalšími zeměmi jihovýchodní Asie v kontextu různých problémů a vývojových
trendů.
Petr Kratochvíl, který je teritoriálním odborníkem na Rusko a Společenství nezávislých států, vedl v roce 2005 výzkumný projekt interní grantové agentury VŠE Rusko a střední Evropa:
Nové pohledy na vzájemné vztahy (jedním ze spoluřešitelů projektu byl další výzkumník ÚMV
Vít Beneš), vytvářející teoreticky podloženou analýzu vztahu mezi Ruskem a středoevropskými
zeměmi.
Balkanista Filip Tesař byl v roce 2005 odpovědným řešitelem tří grantových projektů MZV, jejichž
nositelem byl ÚMV (jeden z nich náležel do oblasti evropských studií). Z oblasti teritoriálních studií
to byl jednak projekt Působení mezinárodních islámských organizací na Balkánu (zahájený v roce
2004) a jednak projekt Dopady migrací v rámci území bývalé Jugoslávie. Cílem prvého z uvedených
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.
Za podíl ÚMV na řešení projektů z oblasti teritoriálních studií lze považovat rovněž zapojení Filipa Tesaře do řešitelského týmu grantového projektu MZV Otázka řešení statusu Kosova, jehož nositelem bylo občanské sdružení Asociace pro mezinárodní otázky. Tento výzkumný pracovník realizuje
rovněž interní projekt ÚMV na téma Osvobozenecká armáda Kosova, který by měl vyústit do vydání
monografie na dané téma.
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 kladoucí si 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, který by měl v roce 2006 vyvrcholit vydáním monografie
shrnující vývoj na Slovensku v letech 1994–2004, jeho řešitel mj. pravidelně monitoruje několik slovenských deníků.
Do 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.
Někteří výzkumní pracovníci, jejichž těžiště aktivit spočívá v evropských či bezpečnostních studiích, resp. v některých dalších aktivitách, jsou zároveň teritoriálními odborníky na různé oblasti současného světa. Své znalosti těchto teritorií přitom dále rozvíjejí a prezentují v rámci interních výzkumných projektů ÚMV. Do této skupiny patří Vladimír Handl, který vedle svých dalších výzkumných
aktivit je rovněž významným odborníkem na Německo a česko-německé vztahy. Odborníky na Francii jsou zase Jan Eichler a Eliška Tomalová. Uvedená pracovnice se přitom touto zemí zabývá především v kontextu její celosvětové kulturní diplomacie. Michal Kořan je vedle svých aktivit v oblasti teorií mezinárodních vztahů odborníkem na Rakousko a Slovensko. Teritoriální dimenze výzkumných
aktivit Miroslava Nožiny spočívá v jeho zájmu o jižní a jihovýchodní Asii (soustřeďuje se zejména na
Thajsko, Kambodžu a Laos). Odborníkem na Polsko a česko-polské vztahy (včetně jejich historie) je
Jan Růžička.
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OSTATNÍ VÝZKUMNÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST
V ÚMV byly v roce 2005 rovněž řešeny některé projekty a realizovány další formy výzkumných
aktivit, které nelze zařadit do žádné z výše uvedených čtyř hlavních tematických skupin.
Soudobými dějinami se zabývá dlouhodobý grantový projekt MZV (jeho současná etapa pokrývá
léta 2005–2007) 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. Jeho řešitelem je historik a externí spolupracovník ÚMV Jan Němeček (v roce 2005 byl v rámci této edice vydán jeden svazek s názvem Československá zahraniční politika a vznik Malé dohody 1920–1921, Svazek II).
Cílem uvedeného grantového projektu poněkud se vymykajícímu hlavním směrům výzkumných
aktivit ústavu je poskytnout důležité služby MZV, pro které ÚMV disponuje potřebnými kapacitami.
Jedná se o vyrovnání určitého „informačního dluhu“ MZV vůči odborné veřejnosti zabývající se výzkumem československých, resp. českých 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).
Do skupiny ostatních výzkumných aktivit lze zařadit rovněž badatelské úsilí Vladimíra Handla zaměřené na aktuální vývoj v Komunistické straně Čech a Moravy v kontextu vývoje podobných politických subjektů v ostatních evropských zemích, které ovšem úzce souvisejí s šířeji pojatými evropskými studii. Právě tomuto výzkumnému pracovníku se v roce 2005 podařily dva zřejmě
nejvýznamnější publikační počiny v rámci celého ÚMV, které v největší míře přispěly k posílení pozice ústavu mezi odbornou veřejností. Jedná se konkrétně o dvě stati v zahraničním recenzovaném časopise Journal of Communist Studies and Transition Politics: Choosing Between China and Europe?
Virtual Inspiration and Policy Transfer in the Programmatic Development of the Czech Communist
Party a Between Emulation and Adjustment: External Influences on Programmatic Change in the Slovak SDL (obě byly publikovány v prvním čísle ročníku 2005 tohoto časopisu; druhá z nich ve spoluautorství s Vladimírem Leškou).
Problematikou rozvojové spolupráce se v rámci interního projektu ÚMV Rozvojová studia, společenské a etické aspekty rozvojové pomoci a spolupráce zabývá Ondřej Horký. Odbornicí na oblast
mezinárodního práva, a to především v kontextu humanitární spolupráce a boje proti terorismu, je Veronika Bílková. Tato pracovnice se dále zaměřuje na problematiku reformy OSN.
Mimo hlavní tematické směry aktivit ÚMV patří výzkumné úsilí některých pracovníků 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. Do oblasti teorie mezinárodních vztahů lze přiřadit rovněž další interní projekt Jana Karlase nazvaný Institucionální forma v mezinárodních vztazích. Teoriemi mezinárodních vztahů se zabývá též Michal Kořan, který je v této oblasti řešitelem dvou interních projektů ÚMV: Proměny ideálu vědy ve společenskovědním výzkumu a v akademickém výzkumu mezinárodních vztahů
a Meta-teoretické zázemí výzkumu mezinárodních vztahů. Charakter interního projektu ÚMV má rovněž série seminářů o problematice teorií mezinárodních vztahu vedených Pavlem Baršou.
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II. PUBLIC RELATIONS A KONFERENČNÍ SERVIS

Funkce Public relations (PR) byla v Ústavu mezinárodních vztahů vytvořena vzhledem k potřebě komunikace se zřizovatelem, s veřejností, ale i pro zlepšení vnitřní komunikace mezi vedením a výzkumnými pracovníky, resp. se všemi zaměstnanci ústavu. Prvním konkrétním úkolem PR bylo vytvoření nových webových stránek a jejich následná údržba a aktualizace. Stránky ÚMV fungují ve dvou
jazykových verzích (česky a anglicky) a na počátku roku 2005 obsahovaly přes 150 stránek textu (pages). Od ledna 2005 se webové stránky začaly rozrůstat z pouhého informačního zdroje o ÚMV na plně
integrovanou součást komunikace ústavu s okolím. To se projevilo zejména stoupajícím počtem elektronických objednávek periodik ÚMV přes formulář na stránkách a trvale rostoucí návštěvností stránek.
V prvním pololetí 2005 se stránky konsolidovaly a postupně se zcela upustilo od používání stránek starých (z hlediska odkazování na staré stránky textu, či zdrojové dokumenty ve starém formátu).
Objevily se nové prvky (Novinky, Aktuální čísla Mezinárodní politiky a Mezinárodních vztahů, fungující archivy těchto periodik, kalendář akcí pořádaných ÚMV). V prosinci 2005 obsahovala webová
prezentace přes 180 stránek textu, více než 150 volně stažitelných PDF dokumentů a kompletní starší čísla periodik ÚMV, zejména Mezinárodní politiky (celý ročník 2004) a Mezinárodních vztahů (celé ročníky 2002, 2003 a 2004).
Vyvinutím elektronického informačního systému oslovuje PR přes 600 adresátů a informuje je
o akcích pořádaných ÚMV, o nových publikacích i o personálních změnách v ÚMV. Vytvořilo tím
platformu pro aktivní řešení problémů předplatitelů, účastníků akcí, fyzických návštěvníků budovy
ÚMV (knihovny) či návštěvníků webových stránek. Tato databáze příjemců aktualizace zvolna roste,
a to zejména dobrovolným přihlašováním se adresátů do seznamu.
V červnu 2005 byla funkce PR propojena restrukturalizací s funkcí Konferenčního servisu, kde
proběhla v září 2005 personální změna. Přes léto byl vytvořen nový vnitřní orientační systém v budově ÚMV, nové informační nástěnky jak v budově ÚMV, tak v budově Diplomatické akademie, a nové materiály marketingového charakteru, k jejichž plnému využití došlo při organizaci akcí pořádaných ÚMV.
Podzim roku 2005 byl pro ÚMV rušný na organizaci a provedení akcí v rámci své vzdělávací
a osvětové činnosti. Uskutečnila se série konferencí ve spolupráci s Nadací Friedricha Eberta, CEFRES,
Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Úřadem vlády ČR a třemi univerzitami v Čechách a na Moravě
nazvaná Evropská integrace a evropská veřejnost. V jejím rámci byly zorganizovány čtyři konference (v Praze, v Plzni, v Brně a v Olomouci). Ve spolupráci s Nadací Friedricha Eberta pořádal ÚMV
s mezinárodní účastí také konferenci na teoretické téma Foreign Policy: between profits and principles. Do norms play any role in foreign policy making?
I na úrovni rozsahem menších akcí byl ÚMV v tomto roce velmi aktivní. Šíře záběru sahala od bezpečnostních témat (Pravidla použití síly a humanitární intervence či Evropská integrace a transatlantické vztahy) přes regionální témata (Arabský člověk a soužití lidstva či The Taiwan Democracy and
Taiwan – China Relations) až po témata politologická a metodologická (The political Becomes the
Personal: The Theory and Practice of Political Terror and Individual Terrorization, How to study the
government of the European Union? Discussion on Aproaches). Také rozmanitost přednášejících, ať
již z hlediska institucionálního či z hlediska země původu, přispěla k široké nabídce akcí pořádaných
pro odborníky či nabízených pro veřejnost.
PR mělo klíčovou pozici v logistické koordinaci těchto akcí mezi konferenčním servisem, výzkumnými pracovníky, odborníky i veřejností. Výsledkem bylo ujednocení vystupování ÚMV. Větši-
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na akcí zaznamenala početnou účast a vřelé přijetí ze strany návštěvníků, ať už odborníků (domácích
i ze zahraničí) či veřejnosti.
Uvnitř ÚMV má PR sjednocující vliv na pracovníky z různých oddělení, aktivně přistupuje k řešení možných problémů spojených s fungováním ústavu a zajišťuje lepší komunikaci mezi vedením
a jednotlivými odděleními na formální i neformální úrovni.

1. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
Cyklus konferencí Evropská integrace a evropská veřejnost
Partneři: CEFRES, Friedrich-Ebert-Stiftung, Ministerstvo zahraničních věcí ČR v rámci EU info,
Odbor pro informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR, Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, Univerzita Palackého
v Olomouci. Garantující výzkumní pracovníci: Petr Drulák, Jan Karlas.
5. 4. 2005 – Role Evropské ústavní smlouvy a důsledky ratifikačního procesu
21. 4. 2005 – Přijetí Evropské ústavní smlouvy – přínosy a ztráty
21. 10. 2005 – Jak komunikovat Evropu? Komunikace a postoj veřejnosti k EU
3. 11. 2005 – Evropská integrace a demokracie: rozhodovací proces a veřejná kontrola
22.–23. 9. 2005 – EU Enlargement One Year Out
Mezinárodní expertní konference. Garantující výzkumný pracovník: Petr Kratochvíl.
8. 11. 2005 – Mezi pragmatismem a ideály. Jakou úlohu mají normy při formulaci
zahraniční politiky?
Mezinárodní konference s účastí pro veřejnost. ÚMV, Friedrich-Ebert-Stiftung. Garantující výzkumní pracovníci: Petr Drulák, Vít Beneš.

2. EXPERTNÍ DISKUSE
24. 2. 2005 – Pravidla použití síly a humanitární intervence
Expertní diskuse v reakci na zprávu A more secure world: Our shared responsibility, kterou publikoval GT OSN High-Level Panel on Threats, Challenges and Changes. Garantující výzkumný pracovník: Radek Khol.
2. 3. 2005 – Výroční zasedání České euroatlantické rady
25. 5. 2005 – Francie a Evropská ústava. V předvečer francouzského referenda
Diskusní setkání. Petr Janyška – ředitel Odboru západní Evropy MZV ČR a velvyslanec ČR ve
Francii.
8. 6. 2005 – Evropská integrace a transatlantické vztahy
Diskusní setkání s Markusem Meckelem, zástupcem zahraničněpolitického mluvčího frakce SPD
ve Spolkovém sněmu, předsedou Politického výboru a vedoucím německé delegace na Parlamentním
shromáždění NATO.
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22. 6. 2005 – The Taiwan Democracy and Taiwan – China Relations
Kulatý stůl: Prof. Peng Ming-min – politik, politolog, poradce taiwanského prezidenta a prof. Joseph R. F. Hsu – ředitel divize vědy a techniky Taipeiské kanceláře v Belgii. Garantující výzkumný
pracovník: Rudolf Fürst.
9. 11. 2005 – How to Study the government of the European Union? Discussion on Aproaches
Vystupující: Andy Smith, Christian Lequesne a Petr Drulák. Pod záštitou České společnosti pro politické vědy (ČSPV), za podpory Konrad-Adenauer Stiftung. Spolupořadatel: ÚMV a Centre François
de recherche en science sociales CEFRES. Garantující výzkumný pracovník: Lucie Königová.

3. PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE A PREZENTACE
14. 1. 2005 – Adjamal Project Presentation
Občanské sdružení Berkat. Přednášející: MUDr. Martin Filipec, CSc.
2. 2. 2005 – Zahraniční politika České republiky 1993–2004. Úspěchy, problémy a perspektivy
Prezentace publikace ÚMV. Kniha je souborem 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. Součástí knihy je i CD-ROM s výběrem dokumentů. Přednášející:
Prof. Otto Pick. Garantující výzkumný pracovník: Vladimír Handl.
9.–13. 5. 2005 – International security and NATO
(Seminář pro univerzitní studenty z Černé Hory a Srbska)
Česká euroatlantická rada (ČSAR), ÚMV, Prague Security Studies Council (PSSI). Garantující výzkumný pracovník: Radek Khol.
16. 5. 2005 – The political Becomes the Personal:
The Theory and Practice of Political Terror and Individual Terrorization
Přednášející: Charles P. Webel. Na základě poslední knihy přednášejícího Terror, Terrorism, and
the Human Condition (New York: Palgrave Macmillan).
13. 6. 2005 – The European Union: Arena for Nuclear Power Debate
Přednášející: Prof. Regina Axelrod.
16. 6. 2005 – Arabský člověk a soužití lidstva
Přednášející: Dr. Muhammad Al-Ammar (žák syrského učence a myslitele Džaudata Saída). Garantující výzkumný pracovník: Jaroslav Bureš.
21.–25. 11. 2005 – International Security and NATO
(Seminář pro srbské a černohorské vysokoškolské studenty)
ÚMV, Jagello. Garantující výzkumný pracovník: Radek Khol.
12. 12. 2005 – Interpreting the Rise of China: European vs. American Perspectives
Mezinárodní sinologické centrum CCK, Ústav Dálného východu FF UK v Praze, Institut politologických studií FSV UK v Praze. Přednášející: Prof. David Shambaugh. Garantující výzkumný pracovník: Rudolf Fürst.
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III. PARTNEŘI ÚSTAVU MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

V roce 2005 Ústav mezinárodních vztahů spolupracoval s celou řadou domácích i zahraničních partnerských institucí. Vedle hlavní vazby na Ministerstvo zahraničních věcí ČR se rozvíjely i četné kontakty s ministerstvem obrany a vnitra a Parlamentem ČR. Mezi nejdůležitější akademické partnerské
instituce patřily Filozofická fakulta a Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy a Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické. Vztahy s mimopražskými univerzitami (Masarykova univerzita v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci a Západočeská univerzita v Plzni) vyústily do úzké
spolupráce, zejména při organizaci série konferencí na téma „Evropská integrace a evropská veřejnost“. Spolupráce s Akademií věd ČR nadále pokračovala.
Kontakty v zahraničí jsou velmi rozsáhlé. Tematicky pokrývají oblast evropské integrace, mezinárodní bezpečnosti a teritoriálních studií. V roce 2005 se také potvrdila vzrůstající důležitost kontaktů
s hlavními profesními asociacemi.
V oblasti evropské integrace šlo nejen o partnery mezi institucemi Evropské unie, ale také o ústavy v jednotlivých členských zemích. Oproti roku 2004, ve kterém nejširší spolupráce probíhala v tomto smyslu s institucemi v Německu, se v roce 2005 spolupráce rozvíjela v nejrůznějších zemích EU
a zemích s ní sousedících.
Vedle bilaterální spolupráce s institucemi či ústavy v jednotlivých zemích probíhala také řada multilaterálních projektů, ale pro ÚMV bylo jednoznačně nejvýznamnější zapojení do profesních organizací (Trans-European Policy Studies Association, European Consortium for Political Research a jeho
Standing Group on IR). ÚMV se také zapojil do řady multulaterálních aktivit v rámci mezinárodního
projektu CONNEX, který podporuje Evropská komise a jehož členy je celá řada prestižních výzkumných institucí.
V závěru tohoto oddílu je seznam partnerských institucí a přehled konferencí, kterých se výzkumní pracovníci ÚMV aktivně zúčastnili, stejně jako seznam studijních pobytů, které výzkumní pracovníci absolvovali při partnerských institucích v zahraničí.

PARTNEŘI V ČESKÉ REPUBLICE
Ústav spolupracuje se dvěma druhy institucí v České republice. Jednak jsou to ústřední orgány státu (ministerstva a obě komory Parlamentu) a samospráva, jednak akademické instituce.
V roce 2005 intenzivně pokračovala spolupráce s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, zejména
s odborem analýz a plánování, odborem bezpečnostní politiky, odborem jihovýchodní a východní Evropy a odborem vnějších ekonomických vztahů a mezinárodních organizací. ÚMV poskytl ministerstvu řadu konzultací a zpracoval několik grantových výzkumných projektů (viz oddíl Výzkumná činnost). V minulých letech se rozvíjející spolupráce s Ministerstvem obrany ČR a Ministerstvem
vnitra ČR pokračovala i v roce 2005. Tato spolupráce se týkala především otázek mezinárodního terorismu, mezinárodní kriminality a evropské bezpečnostní politiky.
Ústav také pokračoval s aktivitami nabízenými Senátu a Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
Parlamentní knihovně poskytoval informace rešeršního charakteru, chronologické zpracování záznamů některých oblastí zahraniční politiky ČR a posílal členům obou komor Aktualizace o činnosti
ÚMV, které je nejen informovaly o pořádaných akcích, ale také obsahovaly tzv. policy papery, tedy
konkrétní formulace doporučení pro vybrané aspekty zahraniční politiky ČR.
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Na úrovni samospráv spolupracoval ÚMV s představiteli regionů a statutárních měst v České republice především v oblasti zahraničních aktivit krajů a měst, přeshraniční spolupráce a vztahů k Evropské unii.
Tyto policy papery byly i nedílnou součástí nabízené spolupráce s akademickými institucemi
v České republice, spolu s konzultacemi a účastí či společnou organizací konferencí.
V roce 2005 Ústav mezinárodních vztahů dále úspěšně budoval svoji pozici mezi akademickými
institucemi v České republice. Propojením českých výzkumných pracovišť začíná hrát centrální úlohu
v projektech zabývajících se mezinárodními vztahy. Odborná kapacita ústavu přispěla k udržování úzkých vztahů s fakultami univerzit a výzkumnými ústavy Akademie věd ČR v oblasti mezinárodních
vztahů. Významnými partnery byla zejména Univerzita Karlova a její Filozofická fakulta (Ústav politologie, Ústav Dálného východu), dále Fakulta sociálních věd UK (Institut politologických studií
a Institut mezinárodních studií) a Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické (Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka, Centrum evropských studií). Vedle posudků diplomových
a disertačních prací výzkumní pracovníci také přednesli a organizovali celou řadu seminářů a přednášek na těchto školách. Mezi mimopražskými univerzitami spolupracoval ÚMV zejména s Masarykovou univerzitou v Brně (Filozofická fakulta, Právnická fakulta, Mezinárodní politologický ústav),
s Univerzitou Palackého v Olomouci (Filozofická fakulta), se Západočeskou univerzitou v Plzni
(Právnická fakulta, Katedra politologie a mezinárodních vztahů) a s Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně. Další akademickou institucí, kde výzkumní pracovníci ÚMV působili
v roce 2005, byla University of New York Prague.
Stálými partnery ÚMV byla Vojenská akademie v Brně (Institut strategických studií), Policejní akademie a Institut pro kriminologii a sociální prevenci v Praze a Úřad pro zahraniční styky a informace.
Historická řada Dokumenty československé zahraniční politiky a bádání v oblasti vztahů Čechů
a sudetských Němců jsou produktem spolupráce s Akademií věd ČR (Historický ústav, Ústav soudobých dějin).
Ústav nadále spolupracoval s Asociací pro studium mezinárodních otázek. Kromě spolupráce na
konferencích a výzkumu tak ÚMV také podporoval studenty mezinárodních vztahů.
Většina akcí, které ÚMV pořádal, by se neobešla bez spolupráce a podpory ze strany zahraničních
nadací v České republice (Nadace Friedricha Eberta, Nadace Konrada Adenauera).

PARTNEŘI ÚMV V ZAHRANIČÍ
Síť zahraničních partnerů ÚMV se v roce 2005 rozrostla a upevnila. Tematicky se kontakty týkaly
zejména třech oblastí – oblasti evropské integrace, teritoriálních studií a bezpečnostních otázek.
Členství ÚMV v mezinárodních profesních organizacích bylo klíčovou oblastí pro kontakty se
zahraničními institucemi. Trvale je tak součástí sdružení nejvýznamnějších výzkumných institucí
v Evropě. Spolupráce se dařila zejména v rámci Trans-European Policy Studies Association (TEPSA)
a s European Consortium for Political Research (ECPR), se kterým začal ÚMV organizovat letní školu na rok 2006 (EIRSS 2006) v Praze.
Individuální členství výzkumných pracovníků ÚMV v organizacích jako Středo- a východoevropské asociace mezinárodních vztahů (CEEISA) či analogické asociace britské (BISA) a americké (ISA)
vedlo k pevnějšímu ukotvení ÚMV v mezinárodní síti výzkumných institucí.
S časopisem Journal of International Relations and Development vydávaným nakladatelstvím
Palgrave pokračovala i nadále intenzivní spolupráce. Další nově vzniklý odborný časopis The Europe’s World, jehož partnerem se ÚMV stal na podzim 2005, sdružuje přes 45 výzkumných institucí
v celé Evropě a poskytuje společnou diskusní platformu odborníkům na mezinárodní vztahy i politickým činitelům ze všech členských zemí EU.
K práci v ÚMV byli v roce 2005 také přizváni stážisté z evropských zemí i z USA. Kromě výpomoci s připravováním konferencí a seminářů tentokrát stážisté také publikovali recenze knih v ústavním čtvrtletníku The Perspectives.
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SPOLEČNÉ PROJEKTY, PŘÍSPĚVKY DO PUBLIKACÍ
A POSKYTNUTÉ KONZULTACE
• Aalborg University, Aalborg, Dánsko
• Academy of Finland, Helsinki, Finsko
• Arena, Oslo University, Oslo, Norsko
• Bilkent University, Bilkent Ankara, Turecko
• Center for Strategic and International Studies, Washington, USA
• CeSPI, Řím, Itálie
• Deutsche Presse Agentur, Hamburg, Německo
• Embassy of Japan, Bratislava, Slovensko
• EU Institute for Security Studies, Paříž, Francie
• Ekonomická univerzita v Bratislavě, Slovensko
• Fondation pour l’innovation politique, Paříž, Francie
• FORNET – European Foreign Policy Research Network; mezinárodní konsorcium evropských
výzkumných institucí v oblasti SZBP (hlavní koordinátor London School of Economics, Velká
Británie)
• George Washington University, Washington, USA
• Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HSFK), Frankfurt nad Mohanem, Německo
• Institute for Safety, Security and Crisis Management (COT), Haag, Nizozemsko
• Institut für Europäische Politik, Berlín, Německo
• Institute of North Korean Affairs, Soul, Jižní Korea
• International Commission of Jurists, Ženeva, Švýcarsko
• International Peace Research Institute (PRIO), Oslo, Norsko
• London School of Economics, Londýn, Velká Británie
• Mannheim Universität, Mannheim, Německo
• Ministerstvo mezinárodního obchodu, Peking, Čína
• Ministerstvo pro národní sjednocení, Soul, Jižní Korea
• Ministerstvo zahraničních věcí SRN, Berlín, Německo
• The Nihon Keizai Shimbun, Tokio, Japonsko
• Oxford Analytica, Oxford, Velká Británie
• Regional Delegation of the International Committee of the Red Cross, Budapešť, Maďarsko
• The Research Institute for International Affairs, Soul, Jižní Korea
• Royal Institute for International Relations (IRRI-KIIB), Brusel, Belgie
• Slovenská agentura na podporu výzkumu a vývoje, Bratislava, Slovensko
• Taipei Economic And Cultural Office, Bratislava, Slovensko
• Trans-European Policy Studies Association (TEPSA), Brusel, Belgie
• University of Bogotá, Bogota, Kolumbie
• University of Hamburg, Hamburg, Německo
• University of Missouri, Kansas City, USA
• University of Wales, Aberystwyth, Velká Británie

AKTIVNÍ ÚČAST NA KONFERENCÍCH
(VYJMA VÝŠE UVEDENÝCH INSTITUCÍ)
• Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between Cultures, Alexandrie, Egypt
• The Economic Policy Institute, Sofie, Bulharsko
• European Jean-Monnet Centre of the University of Würzburg, Würzburg, Německo
• European Society of International Law, Florencie, Itálie
• G-17 Institut, Bělehrad, Srbsko a Černá Hora
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• George Washington University, Washington, USA
• German Marshall Fund, Washington, USA
• ISIS Europe, Brusel, Belgie
• Sofia Higher School of Insurance and Finance, Sofie, Bulharsko
• The University of National and World Economy, Sofie, Bulharsko
• World International Studies Conference, Istanbul, Turecko
• Waldviertel Akademie, Weidhofen a. d. Thaya, Německo

STUDIJNÍ POBYTY
• Centre d’Etudes en Sciences Sociales de la Défense (C2SD), Paříž, Francie
• Institut Français des Relations Internationales (IFRI), Paříž, Francie
• Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS), Paříž, Francie
• Université Sorbonne 1, Paříž, Francie
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IV. EDIČNÍ ČINNOST

První oblastí, na kterou se soustředí ediční činnost Ústavu mezinárodních vztahů, je vydávání odborných periodik Mezinárodní politika (12x ročně, česky), Mezinárodní vztahy (4x ročně, česky)
a Perspectives (2x ročně, anglicky). Čtvrtletník Mezinárodní vztahy kromě stále zvyšujícího se nákladu rozšířil ještě počet stran, což je zajisté dokladem jeho role média s velice komplexním a odborným
pohledem na teorii a praxi mezinárodní politiky a mezinárodních vztahů.
Druhou oblastí ediční činnosti je redakční a předtisková příprava knih, publikací a dalších tisků. Především jde o druhý svazek knihy Československá zahraniční politika a vznik Malé dohody 1920–1921
(se jmenným rejstříkem pro oba svazky). Ministerstvem zahraničních věcí ČR jsme byli tradičně, již
po šesté, pověřeni zpracováním české a anglické verze pravidelné Zprávy o zahraniční politice České
republiky za období od ledna 2004 do prosince 2004, která byla rozšířena o Koncepci zahraniční
politiky České republiky na léta 2003–2006 a Stěžejní priority zahraniční politiky České republiky v roce 2004. Dalším důležitým počinem, který jsme realizovali ve spolupráci s Friedrich-Ebert-Stiftung,
byl dvojjazyčný sborník Evropská integrace a evropská veřejnost / European integration and European public zachycující to podstatné, co zaznělo na diskusích stejnojmenného cyklu čtyř konferencí
konajících se v roce 2005 v ČR.
Třetí oblastí, stále více se rozvíjející, je pak zajišťování služeb (technických, redakčních, organizačních či konzultačních) pro ostatní oddělení ÚMV i pro jednotlivce, přičemž našimi nejdůležitějšími partnery je informační oddělení a knihovna a odpovědný pracovník public relations.
Celkový počet vydaných knih a brožur: 5 titulů (5300 výtisků)
Celkový počet vydaných časopisů: 18 (30 600 výtisků)
Celkový počet účelových tisků ÚMV: 6 (465 výtisků)

1. ČASOPISY
V roce 2005 vyšlo 12 čísel Mezinárodní politiky, 4 čísla Mezinárodních vztahů a 2 čísla Perspectives v nezměněné kvalitě, Mezinárodní vztahy navíc ve zvětšeném rozsahu – současně již druhým rokem stoupá náklad tohoto periodika.
Naprostá většina prodaných výtisků je objednávána přímo, mimo prodejní sítě, což klade zvýšené
nároky na pracovnici, která zpracování objednávek, distribuci a fakturaci zajišťuje. Zefektivnění
a zjednodušení této činnosti, jež bylo roce 2005 zahájeno (ve spolupráci s úsekem výpočetní techniky
a public relations), je v současnosti naším nejdůležitějším úkolem.
V roce 2005 se nám podařilo zajistit reklamu pro Mezinárodní politiku a souběžně i Mezinárodní
vztahy (Kanadská mozaika, The Czech-American Award for Talented Students, American Information
Center).

MEZINÁRODNÍ POLITIKA
Měsíčník vychází pravidelně v třetí dekádě měsíce, rozsah jednotlivých čísel se pohybuje mezi
36 a 44 stranami. Každé číslo je věnováno jednomu hlavnímu tématu (články analytické, faktografické).
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Redakce usiluje o to, aby rozsah tematických textů nepřesáhl 40 % z jednoho čísla. Příspěvky v ostatních pravidelných rubrikách (Vztahy a problémy; Zeměmi světa; Ekonomický obzor; Česká zahraniční
politika; Volná tribuna) přinášejí většinou analytický pohled na nějakou aktuální událost. Kromě toho
věnuje každé číslo prostor recenzím nových knih, které se týkají problematiky mezinárodních vztahů;
v každém sudém čísle měsíčníku navíc vychází přehled novinek z knihovny Ústavu mezinárodních vztahů. Oproti minulým rokům se podařilo redakci zintenzivnit spolupráci s mimopražskými akademickými
pracovišti (zejména v Brně a Olomouci), stejně jako výrazně omladit přispívající autory.
Témata jednotlivých čísel Mezinárodní politiky konzultuje vedení redakce i nadále s dvaadvacetičlennou redakční radou, která prošla v průběhu roku pravidelnou rekonstrukcí. V důsledku toho se snížil počet jejích členů, stejně jako jejich věkový průměr. Během roku 2005 se sešla redakční rada celkem
pětkrát (obvykle v počtu cca 15 osob) a redakce pokračovala v trendu zapojování členů rady do procesu
posuzování nevyžádaných příspěvků s cílem zajistit rovnoměrnou kvalitu ve všech rubrikách. Kromě toho přicházeli členové rady s konstruktivními připomínkami k dalšímu zvyšování celkové úrovně časopisu. V průběhu roku se redakční rada také několikrát vyjadřovala k problematice odbytu měsíčníku, jeho ceny a zrušení, popř. zachování dosavadního zvýhodněného studentského předplatného.
Jedním z mnoha návrhů, který vzešel z jednání redakční rady, bylo například červnové číslo věnované Evropské ústavní smlouvě, jež přineslo snad vůbec poprvé v českém prostředí a navíc těsně po
neúspěšných referendech ve Francii a Nizozemsku komplexní analýzu tohoto dokumentu. Rovněž
z iniciativy redakční rady byla zavedena nová diskusní rubrika s názvem „Místo Česka ve světě“, která začala vycházet od listopadu. Redakce v této souvislosti oslovila významné představitele našich
hlavních politických stran, zájmových sdružení a společenských institucí, aby formou eseje nebo programové stati přiblížili čtenářům svůj pohled na roli České republiky ve světě.
Podobně jako v minulých letech, byly i v roce 2005 využívány vnitřní obálkové stránky k propagaci připravovaných, nových i skladovaných knih z produkce ÚMV, případně k dalším informačním
akcím.
V polovině roku došlo ke změně v čele redakce Mezinárodní politiky. Od červencového čísla je novým šéfredaktorem měsíčníku Robert Schuster, který až dosud působil jako zástupce šéfredaktora.
Dosavadní šéfredaktor Zdeněk Zbořil bude nadále přispívat úvodníky a komentáři.
Šéfredaktor Mezinárodní politiky: Zdeněk Zbořil (do 6/2005), Robert Schuster (od 7/2005)
Cena jednoho čísla byla 29,50 Kč.

Hlavní témata jednotlivých čísel:
1 – Šedesáté výročí OSN
2 – Metafory v mezinárodní politice
3 – Politika Evropy a Ameriky
4 – Problémy atlantické bezpečnosti
5 – Přímé zahraniční investice a globalizace
6 – Evropská ústavní smlouva – pro a proti
7 – Velká Británie a Evropa
8 – Lisabonská strategie nově
9 – OSN v roce výročí a jubileí
10 – Německo po volbách 2005
11 – Bosna a Hercegovina deset let po válce
12 – Boj s globální chudobou

MEZINÁRODNÍ VZTAHY
Čtvrtletník Mezinárodní vztahy (40. ročník) zaznamenal další nárůst nákladu a počtu stran
i zveřejňovaných článků. Spolu s rostoucí prestiží časopisu se začal výrazně zvyšovat i zájem autorů publikovat v tomto periodiku, které se stalo vlajkovou lodí disciplíny mezinárodních vztahů
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v ČR a získalo si velmi dobrou reputaci mezi českými i dalšími středoevropskými výzkumníky
a akademiky.
Mezinárodní vztahy mají standardní, oboustranně anonymní oponentské řízení, které časopis řadí
do skupiny recenzovaných odborných publikací. Ambicí časopisu s novým rozsahem a přinášejícího
stati, konzultace, diskusní příspěvky a recenze je publikovat kvalitní a originální výstupy empirického i teoretického výzkumu. Tyto výstupy již v uplynulém roce reflektovaly nové otázky a myšlenkové rámce výzkumu mezinárodních vztahů. Cílem redakce je, aby rovnou měrou čerpaly ze silné tradice českých humanitních věd a ze stále solidnější a kvalitnější výzkumné kapacity v tomto oboru
v České republice. Dalším cílem čtvrtletníku je sloužit jako skutečné a živoucí fórum pro výměnu názorů, tedy jako periodikum, na jehož stránkách bude častěji než doposud probíhat polemika mezi jednotlivými autory, což se začalo dařit právě v roce 2005. V neposlední řadě si redakce v roce 2005 vytkla za cíl podílet se na přípravě časopisu, který bude ke svým čtenářům promlouvat co nejjasněji
a nejsrozumitelněji, který bude rozvíjet svébytnou českou terminologii mezinárodních vztahů a jehož
články budou vítanou četbou i mimo úzké okruhy expertů.
Šéfredaktorkou Mezinárodních vztahů je od roku 2004 Lucie Königová. Cena jednoho čísla byla
80 Kč, průměrný náklad cca 1100 kusů.

Výběr stěžejních článků:
1/2005 • Vzťahy krajín Visegrádskej štvorky s Čínou (Gabriela Gregušová)
• Evropa soudců a Evropa politiků. Vliv ESD na vývoj evropské integrace (Ivo Šlosarčík)
• Je možné řídit efektivitu a výkonnost ministerstva zahraničních věcí? V Dánsku ano (Roman
Holý)
• Národní bezpečnostní strategie USA (Radek Khol)
2/2005 • Dokáže teorie veřejné volby vysvětlit rozšiřování Evropské unie? (Marek Loužek)
• Jak utvářet Evropu: konvenčně nebo konventně? Konvent jako alternativní metoda přípravy
základních smluv evropské integrace (Lucie Königová, Petr Kratochvíl)
• Europeizace jako příčina rozporu ve Švédské sociálnědemokratické dělnické straně – původ
nezdařeného referenda o evropské měně? (Lucie Tunkrová)
• Europeizace a regionalizace: vnitrostátní změny a vládnoucí struktury sítě ve Slovinsku
(Damjan Lajh)
• Anglická škola a teorie mezinárodních vztahů: obsahový vesmír, paralelní akademický svět
a kritiky přístupu (Nikola Hynek)
• Českoslovenští diplomaté v černé Africe, 1918–1955. Počátky budování sítě československých zastupitelských úřadů na jih od Sahary (Jaroslav Olša, jr.)
3/2005 • Institut předsednictví Evropské unie – principy, problémy a reforma (Markéta Pitrová, Petr
Kaniok)
• Politické vnímání Číny v Čechách: mezi věcností a nevěcností, orientalismem a okcidentalismem (Rudolf Fürst)
• Zrcadlo orientalismu – obrazy Tibetu v českém prostředí (Jana Rozehnalová)
• Thajské království a Česká republika – předivo bilaterálních vztahů (Miroslav Nožina, Jiří
Šitler, Jana Fajfrová)
• Islamismus jako hlas opozice v arabském světě a v postsovětských středoasijských republikách (Ondřej Ditrych)
• Rusko v současné Střední Asii – návrat nebo kontinuita? Případ Tádžikistánu (Slavomír Horák)
• Úskalí veřejné volby. Polemika ke stati Marka Loužka: Dokáže teorie veřejné volby vysvětlit rozšiřování Evropské unie? (Petr Drulák)
• Obhajoba pozitivistického přístupu – odpověď na polemiku (Marek Loužek)
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4/2005 • Střet hypotéz východního rozšíření Evropské unie (Vít Beneš)
• Dlouhý Velký pátek: konsocionalismus a mírový proces v Severním Irsku, 1973–1998
(Hynek Melichar)
• Přeměna Jugoslávské lidové armády na armádu srbskou (Srdjan Prtina)
• Nové chápání univerzality lidských práv (Štěpánka Zemanová)
• Jaderný a radiologický terorismus a mezinárodněprávní úprava ochrany proti němu (Veronika Bílková)

PERSPECTIVES
Časopis Perspectives (Review of Central European Affairs) vychází dvakrát ročně v anglickém
jazyce.
Publikuje především odborné stati, které prošly anonymním recenzním řízením – tyto stati jsou
obvykle psány přímo pro Perspectives, ale časopis zcela výjimečně publikuje i stati mimořádné
kvality publikované v ostatních periodikách ÚMV, aby s nimi seznámila mezinárodní čtenářskou
obec.
V roce 2005 vyšla čísla – 24 Summer 2005, 25 Winter 2005/2006. Podařilo se v nich docílit poměrně vyvážené skladby článků, z nichž se v každém čísle zhruba polovina zabývala (středo)evropskými otázkami, zatímco druhá polovina analyzovala širší kontext mezinárodních vztahů. Daří se též
publikovat větší množství teoreticky zaměřených textů (teorie konfliktů, humanitární intervence, diskurzivní analýza, apod.). V tomto trendu chce časopis pokračovat i příští rok, přičemž jeho cílem je
získat větší podíl zahraničních, především středoevropských autorů. Do rámce snah o kvalitativní pozvednutí časopisu patří i několik změn ve vedení časopisu – šéfredaktorem se stal vedle Petra Jehličky též Petr Kratochvíl a editorem recenzí Jan Karlas.
Ústav mezinárodních vztahů přikládá časopisu Perspectives mimořádnou důležitost. Nejen že je
vyměňován za podobné časopisy a publikace obdobných zahraničních pracovišť, ale reprezentuje
i obor, naše odborníky zabývající se mezinárodními vztahy, a obecně i českou zahraniční politiku
v zahraničí.
Editorem byl Petr Jehlička a Petr Kratochvíl.
Cena za ročník byla 35 USD, za jedno číslo 20 USD, náklad 600 kusů.

Hlavní články v čísle:
Perspectives 24 (Summer 2005)
• Waging War in the Name of Human Rights? Fourteen Theses about Humanitarian Intervention (Pavel Barša)
• European Political Parties and the Draft European Constitution. A comparison of the attitudes of the European People’s Party and the Party of European Socialists and their influence
the drafting of the Constitutional Treaty of the European Union (Petr Fiala, Petr Kaniok,
Markéta Pitrová)
• Taiwan – A Maturing Chinese Democracy (Rudolf Fürst)
• More Languages, Less French? The Enlarged EU and the Status of French as an EU language (Bořivoj Hnízdo)
Perspectives 25 (Winter 2005/2006)
• Guatemalan Civil War: A New War? (Ivan Eckhardt)
• Neoconservatives Among Us? A Study of Former Dissident Discourse (Jeni Schaller)
• Polish-Czechoslovak conflict on the Teschen Silesia (1918–1920): A Case Study (Felix
Buttin)
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2. PUBLIKACE
V roce 2005 vyšlo 5 knih, které redakčně (včetně předtiskové přípravy) zpracovalo ediční oddělení ÚMV, další knihy jsou v různém stupni rozpracovanosti. Našimi hlavními partnery bylo Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Friedrich-Ebert-Stiftung a nakladatelství Karolinum Univerzity Karlovy.
Kromě našich vlastních médií (časopisy i webové stránky) jsme informovali o edičních aktivitách
ÚMV v nakladatelském almanachu Labyrint 2005 (knižní i internetová podoba) a v Knižních novinkách Svazu českých knihkupců a nakladatelů. V denním tisku se nám podařilo zajistit recenzování
prvního svazku titulu Československá zahraniční politika a vznik Malé dohody 1920–1921. Struktura
odbytu nové i staré knižní produkce zůstává podobná jako v letech minulých (knihkupectví – Academia, Karolinum, Kanzelsberger a Fišer; distribuční firmy; prodej přes recepci; přímí zákazníci).
Dále ediční oddělení připravovalo interní tisky – pravidelnou Zprávu o činnosti ÚMV za rok 2004,
jedno číslo REGIA Centra regionálních analýz atd. Stále více narůstá servisní činnost pro ostatní oddělení i jednotlivce (hlavně pro informační oddělení a pracoviště public relations), především různé
dokončovací práce při zpracování dokumentů, zajišťování ostatních služeb mimo ÚMV, distribuce,
stejně tak redakční práce (korektury a konzultace). Výrazně jsme také v roce 2005 ve spolupráci s informačním oddělením zvětšili objem publikací a ostatních tisků, které zdarma, z našich přebytků, poskytujeme návštěvníkům ÚMV, zejména studentům využívajícím naši knihovnu.

PŘEHLED VYDANÝCH PUBLIKACÍ ÚMV ZA ROK 2005

A. Evropská unie
Evropská integrace a evropská veřejnost / European integration and European public
Dvojjazyčná publikace, která vzešla ze stejnojmenného cyklu konferencí konajících se v roce 2005
v Praze, Plzni, Olomouci a Brně. Smyslem celého cyklu měla původně být diskuse nad Evropskou
ústavní smlouvou. Cyklus si však především kladl za cíl přispět do české debaty o ústavní smlouvě
v období před její ratifikací. V tomto duchu proběhly první dvě konference na jaře 2005 v Praze a Plzni, které se zabývaly ratifikačními scénáři a přínosy ústavní smlouvy. Odmítnutí Evropské ústavní
smlouvy ve Francii a Nizozemsku však zásadně změnilo situaci. Ukázalo se, že hlavní otázkou současné evropské politiky není osud jednoho konkrétního dokumentu, nýbrž osud evropské integrace.
Proto byly dvě podzimní konference, v Olomouci a Brně, rozšířeny na otázky evropské integrace jako takové. V tomto širším kontextu pak byly diskutovány problémy komunikace s veřejností a demokratičnosti integračního procesu. Z každé konference byla vypracována stručná analýza k tématu konference (policy paper) utřiďující a rozvíjející to, co na konferenci zaznělo. Nelehký úkol přepracovat
často košaté konferenční diskuse do podoby výstižných a koherentních policy paperů připadl výzkumnému pracovníku ÚMV Janu Karlasovi.
Vydal Ústav mezinárodních vztahů v Praze za finanční podpory Friedrich-Ebert-Stiftung.
(brož., 100 s., ISBN 80-86506-48-7, česky, anglicky)

B. Ostatní tematika
a) Publikace pro Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Zpráva o zahraniční politice České republiky za období od ledna 2004 do prosince 2004
V pořadí již šestá z řady publikací s podrobným přehledem o aktivitách státu v zahraniční politice za
uvedené období s cílem přiblížit zahraničněpolitickou činnost České republiky. Tentokrát rozšířena o Koncepci zahraniční politiky České republiky na léta 2003–2006 a Stěžejní priority zahraniční politiky České
republiky v roce 2004. Publikaci (vydanou v ed. odd. ÚMV) připravil kolektiv pracovníků MZV ČR.
(brož., 416 s., ISBN 80-86506-45-2, česky)
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Report on the Foreign Policy of the Czech Republic between January 2004 and December 2004
Anglická verze titulu Zpráva o zahraniční politice České republiky za období od ledna 2004 do
prosince 2004.
(brož., 360 s., ISBN 80-86506-46-0, anglicky)

b) Ostatní
Dokumenty československé zahraniční politiky
Československá zahraniční politika a vznik Malé dohody 1920–1921. Svazek II
V desátém svazku edice jsou otištěny další dokumenty – č. 489–830 (1. červen–31. prosinec 1921),
seznam publikovaných dokumentů v obou dílech a osobní rejstřík. Projekt je realizován 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 a s grantovou podporou Ministerstva zahraničních věcí 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., 588 s., ISBN 80-86506-47-9, česky)
Modernizace sociálního státu v Evropě
VI. výroční konference Česko-německého diskusního fóra ve spolupráci s Friedrich-Ebert-Stiftung dne
4.–5. října v Praze
Modernisierung des Sozialstaates in Europa
VI. Jahreskonferenz des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums in Zusammenarbeit mit der Friedrich-Ebert-Stiftung am 4.–5. Oktober in Prag
Začátkem října 2004 přijel spolkový kancléř Gerhard Schröder do Prahy, aby se účastnil jako jeden z hlavních řečníků rozpravy o modernizaci sociálního státu v Evropě, kterou uspořádala pražská
odbočka nadace Friedricha Eberta. Druhým hlavním řečníkem byl designovaný člen evropské komise (a bývalý premiér České republiky) Vladimír Špidla. Jejich referáty sloužily jako podklad konference na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Vydal ÚMV pro Česko-německé diskusní fórum za finanční podpory Friedrich-Ebert-Stiftung a Česko-německého fondu budoucnosti.
(brož., 104 stran, ISBN 80-86506-44-4, česky a německy)

C. Účelové tisky ÚMV
a) Zprávy
Zpráva o činnosti ÚMV za rok 2004
b) REGIO Centra regionálních analýz
1/2005 – Mezinárodní terorismus
c) Ostatní tisky
• Telefonní seznam (duben 2005)
• Separáty článků z časopisu Mezinárodní vztahy (1–4/2005)
• Knihovní řád
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V. ČINNOST INFORMAČNÍHO ODDĚLENÍ
(KNIHOVNA A DOKUMENTACE)

Rok 2005 byl šestým rokem provozu knihovny ve zrekonstruovaných prostorách. Úpravy interiéru dále pokračovaly, ve studovně byla položena nová podlaha i nové počítačové rozvody a zároveň bylo
optimalizováno umístění bezpečnostní brány systému na ochranu knižních fondů. V souvislosti s tím
bylo nutné připravit stěhování příruční knihovny. Situaci se podařilo nejenom zvládnout, ale zároveň
využít k revizi příručního fondu, části fondu knihovny i výpůjček pracovníků ústavu. Knihovna byla
také vybavena čtvrtou kopírkou.
Činnost oddělení byla v uplynulém roce orientována na další rozvoj poskytovaných klasických
i elektronických služeb a kvalitní rozšiřování fondu knihovny a dokumentace. Podařilo se zejména
zlepšit informace o dostupných online zdrojích. Ve studovně byly spuštěny webové stránky knihovny
s nastavenými přístupy k bibliografickým i plnotextovým databázím, referenčním zdrojům, s aktualizovanými přehledy souborů dokumentů a internetových odkazů vybraných informačních zdrojů.
Profilově zaměřenými nabídkami výměny a konkrétními žádostmi o dary bylo bezplatně zajištěno
40 % nových knih a ročenek, více než 78 % titulů periodik. Také převážná většina dokumentačních
materiálů je získávána zdarma a to především v elektronické formě.
Spuštění nové verze knihovního systému Clavius, který knihovna využívá, si vyžádalo řadu kontrol. V systému byly navíc nastaveny nové tiskové a exportní formáty. Online katalog je přístupný ve
studovně, na intranetu i prostřednictvím internetu.
Pracovnice oddělení se dlouhodobě připravovaly na změnu charakteru knihovny. Od roku 2006 bude fungovat Knihovna a dokumentace ÚMV v souladu s knihovním zákonem jako základní knihovna
se specializovaným fondem poskytující služby veřejnosti. Bylo třeba se seznámit s novými povinnostmi knihovny a požadovaným rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb tak, jak je vymezují legislativní dokumenty. Podmínkou bylo i zpracování nového knihovního řádu včetně ceníku. Součástí
přípravy pracovnic bylo také absolvování odborných seminářů a konzultací.
Mimořádnou aktivitou bylo uspořádání odborného semináře Elektronické zdroje v oblasti mezinárodních vztahů a politiky, který představoval novou úroveň ve spolupráci s knihovnami podobného zaměření v ČR a zároveň přispěl k dalšímu odbornému vzdělávání pracovnic oddělení.

KNIŽNÍ FOND
Do databáze knihovny a dokumentace bylo uloženo 770 záznamů nových publikací (58 % získáno
koupí, 27 % výměnou, 14 % darem, 1 % vydáno v ÚMV). Převažovaly tituly v angličtině (56,5 %), dále bylo 12 % titulů v němčině, 4 % ve francouzštině a 8 % v dalších cizích jazycích. Do katalogizačních záznamů byly doplňovány odkazy na recenze knih v časopisech Mezinárodní politika, Mezinárodní vztahy a Perspectives. Byly připraveny drobné změny ve způsobu zápisu údajů do povinných polí
katalogizačních záznamů, aby plně odpovídaly novým požadavkům Národní knihovny ČR. Bylo zahájeno stahování záznamů z externích katalogů a jejich úprava pro začlenění do online katalogu knihovny a dokumentace. Počet záznamů rekatalogizovaného fondu knihovny výrazně vzrostl. Bylo zapsáno
760 titulů. Kromě knih vydaných v letech 1980 až 1983, byly zapsány publikace pracovníků ústavu z let
1958 až 1990. V současné době databáze obsahuje 18 589 záznamů monografií, ročenek a elektronických zdrojů. V návaznosti na průběžně prováděnou obsahovou revizi fondu při rekatalogizaci bylo také navrženo k vyřazení 186 titulů. Pravidelně jedenkrát za čtrnáct dní se uskutečňovala výstavka no-
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vých 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 rozsáhlých anotací vybraných cizojazyčných novinek knihovny,
které byly zapsány do databáze a tematicky utříděné uveřejněny v časopise Mezinárodní vztahy.

ČASOPISECKÝ FOND A DATABÁZE
V roce 2005 docházelo 352 titulů novin a časopisů (60 % bylo získáno výměnou, 21 % koupí, 18 %
darem a cca 1 % vydáno v ÚMV). U 20 titulů časopisů byla kromě tištěné verze předplacen i přístup
k verzi elektronické. Byl zajištěn přístup do databází 7 provozovatelů. Celkem bylo v roce 2005 za noviny, časopisy a databáze zaplaceno 641 000,– Kč. Pro rok 2006 bylo koupí objednáno 66 titulů novin a časopisů (20 českých, 46 zahraničních) a databáze 4 provozovatelů.
Databáze knihovny a dokumentace v současné době obsahuje 544 záznamů novin a časopisů. Z toho je 311 titulů v angličtině (57 %), 96 v češtině (17,5 %), 70 v němčině (12,5 %), 23 ve francouzštině (4 %), 18 v ruštině (3 %), 17 ve slovenštině (3 %), 8 ve španělštině (1 %), 6 v polštině, 3 v čínštině, 2 v arabštině a 2 v italštině (dohromady 2 %). U 192 titulů časopisů jde pouze o archivní fond.
U 40 nejžádanějších titulů byly rozepsány do databáze archivovaná čísla starších ročníků.
Průběžně byly aktualizovány Seznam časopisů získávaných výměnou nebo darem, Seznam titulů
novin a časopisů s internetovými adresami, který byl nově rozdělen podle témat a Seznam získávaných
elektronických časopisů. Pro Celostátní evidenci zahraničních periodik byl aktualizován Seznam pravidelně získávaných zahraničních titulů. Pro potřeby uživatelů ve studovně byly zpracovány aktuální
verze manuálů k databázím. Nově byl zpracován Přehled médií (přehled je rozdělen podle světadílů
a dále jednotlivých zemí, obsahuje názvy a internetové adresy tiskových agentur, novin a časopisů, televizních a rozhlasových stanic a internetových portálů. Přehled médií byl vytvořen na základě podkladů dodaných zastupitelskými úřady ČR, mnohé informace byly převzaty z přehledu médií, který je
k dispozici na internetových stránkách MZV a ze stránek vydavatelů).
Nadále bylo zajišťováno efektivní využívání duplikátů. Bezplatně získané duplikáty jsou nabízeny
přednostně výzkumným pracovníkům ústavu. Zájemci si mohou jejich pravidelné odebírání objednat.
Tituly, o které není zájem, jsou následně nabídnuty spolupracujícím knihovnám a k volnému rozebrání návštěvníkům studovny. Při vyřazování starších ročníků časopisů je postup obdobný.
Do studovny bylo z archivu půjčeno 260 jednotlivých čísel a 147 kompletních ročníků časopisů.
Nejčastěji to byly: Africa Research Bulletin, Foreign Affairs, Security Dialogue a International Herald Tribune.
Aktuální ročníky nejžádanějších časopisů jsou trvale k dispozici ve studovně. Z českých periodik
jsou nejvíce čteny: Zahraniční politika České republiky, Politologický časopis, Ekonom a Mezinárodní politika. Ze zahraničních: Foreign Affairs, International Herald Tribune, Economist, Défense nationale a Monde diplomatique.

DOKUMENTAČNÍ FOND
Pokračovalo shromažďování dokumentačních materiálů k průběžně sledovaným tématům: česká
zahraniční politika, mezinárodní organizace (především EU, NATO a OSN), mezinárodní bezpečnost,
mezinárodní konflikty, terorismus, problematika vybraných států a oblastí (zejména Německa, států
střední a východní Evropy, Balkánu, USA a Blízkého východu), globální problematika, problematika
menšin, migrace, lidských práv a k tématům zpracovávaných grantů.
Do databáze knihovny a dokumentace bylo zapsáno 700 záznamů časopiseckých článků (téměř 20 %
evidovaných záznamů bylo v angličtině, 11 % v ruštině, 9 % v němčině, 7 % ve francouzštině, 6 % ve
slovenštině a 2 % v dalších cizích jazycích), 740 záznamů dokumentů a drobných tisků (69 % evido-
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vaných záznamů bylo v angličtině, 6 % v němčině, 5 % ve španělštině 2 % ve francouzštině a 5 %
v dalších cizích jazycích). V současnosti databáze obsahuje 16 440 záznamů. Dále výrazně rostl počet záznamů elektronických materiálů získaných výměnou nebo darem. 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. Nově byla v systému Clavius nastavena možnost exportu a tisku přehledu odborné publikační činnosti v souladu s ČSN ISO 690 Dokumentace. Bibliografické citace. Do
evidence citací výzkumných pracovníků ústavu byly doplněny údaje z databáze Web of Knowledge.
Byly aktualizovány údaje v Seznamu nejvýznamnějších relevantních titulů (impakt faktor, ISSN, vydavatel, roky vydávání, internetová adresa, dostupnost v ČR). Z uvedené databáze byly získány i podklady pro seznamy impaktovaných časopisů k vybraným tematikám za různá časová období.
Čtvrtletně byla sestavována Informace ÚMV pro MZV. Údaje o výzkumné a publikační činnosti
pracovníků ÚMV v roce 2004 (včetně doplňků z let 2002 a 2003) byly zapsány do Centrální evidence výzkumných záměrů financovaných ze státního rozpočtu ČR (CEZ) a Registru informací o výsledcích státem podporovaného výzkumu a vývoje (RIV). Tituly byly propojeny s odpovídajícími výzkumnými záměry a nově i výzkumnými projekty.
Do archivu byly zakládány archivní exempláře produkce ústavu, informace o akcích ústavu a zprávy z pracovních cest výzkumných pracovníků.

EXTERNÍ KONTAKTY
V databázi knihovny a dokumentace je evidováno 1300 záznamů institucí podobného zaměření.
Aktivní spolupráce probíhala s 300, především zahraničními institucemi, kterým byly zasílány časopisy Perspectives (160 institucí), Mezinárodní vztahy (60 institucí) a Mezinárodní politika (28 institucí). U institucí, kterým jsou zasílány Perspectives, byla provedena kontrola efektivnosti výměny. Vybraným institucím byly rozeslány publikace: 6. výroční konference Česko-německého diskusního fóra,
Cizinci v České republice 2004; NATO, Europe, and the Security of Democracy; Protiraketová obrana; Představy o budoucnosti Evropské unie; Zahraniční politika České republiky 1993–2004; Zpráva
o zahraniční politice České republiky za období od ledna 2004 do prosince 2004. Recipročně byla získána více než polovina všech přírůstků fondu. Největší soubory publikací jsme v uplynulém roce získali z Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, Friedrich-Ebert-Stiftung a Sociologického ústavu.
Ze zahraničních institucí, které nám pravidelně zasílají větší množství knih a drobných tisků, je možno uvést: Advisory Council on International Affairs (publ. AIV), American Institute of Contemporary
German Studies (publ. AICGS), Danish Institute for International Studies (publ. DIIS), Defence Academy of the UK (publ. CSRC), European University Institute (EUI Working Papers), Foreign Policy
Research Institute (publ. FPRI), Institut für Europäische Politik, Hessische Stiftung Friedens- und
Konfliktforschung (HSFK Report), Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik (Hamburger
Beiträge), Institut für Weltwirtschaft (Kieler Diskussionsbeiträge), Institute for Security Studies EU
(Chaillot Paper), Institutt for Forsvarsstudier (IFS Info), National Defence College (Research Reports), NATO Defense College (NDC Occasional Paper), Organization for Security and Co-operation
in Europe (publ. OSCE), OSCE-ODIHR (publ. ODIHR), Real Instituto Elcano (Documento de trabajo ad.), Stefan Batory Foundation, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI Research
Report), Vienna Institute for International Economic Studies (WIIW Research Reports), Zentrum für
europäische Integrationsforschung (ZEI Discussion Paper).
V souladu se snahou o zefektivnění výměny bude zastaveno zasílání tištěných verzí Přírůstky knihovny vybraným spolupracujícím institucím, bibliografické soupisy budou nadále zasílány elektronicky a pouze omezenému počtu adresátů.
Časopisy ústavu byly pravidelně předávány knihovně MZV a pracovníkům MZV (Mezinárodní
politika 38 ks, Mezinárodní vztahy 35 ks, Perspectives 24 ks). Na zastupitelské úřady ČR bylo poskytováno 44 ks Mezinárodní politiky, 39 ks Mezinárodních vztahů a 49 ks Perspectives. Kromě toho
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byl pravidelně předáván exemplář každé knihy či studie vydané v ÚMV ministru zahraničních věcí,
náměstkovi ministra pro otázky právní, konzulární a ekonomické a knihovně MZV.
Kromě standardní výměny bylo zajišťováno zasílání periodik ÚMV do institucí, které je indexují
a abstraktují do svých databází. Pokračovala spolupráce s ProQuest Information & Learning, v jehož
databázi je plnotextově zpřístupňován časopis Perspectives. Byla rozšířena spolupráce s Central and
Eastern European Online Library, kde jsou nyní vystavovány dva naše časopisy (Mezinárodní vztahy
a Perspectives). Časopis Perspectives je vystavován i v databázi EBSCO. Aktuální údaje o periodikách
vydávaných v ústavu byly zaslány do databáze Ulrich’s. Pokračovala spolupráce s Anglo-americkou vysokou školou v Praze. V rámci spolupráce se Štátnou vedeckou knižnicou v Prešově byla získána převážná většina slovenských knih. Byla uzavřena Smlouva o spolupráci s Parlamentní knihovnou ČR.
Této knihovně jsou pravidelně zasílány rešerše z databáze knihovny ÚMV a dokumentace k patnácti
zadaným tématům. Naše záznamy jsou přidávány k průběžným rešerším, které pracovníci Parlamentní knihovny ČR zpracovávají podle objednávek poslanců. Dále byla uzavžena Dohoda o výměně publikací se Sociologickým ústavem AV ČR. Pokračovalo poskytování tematicky odpovídajících záznamů
do databáze Informačního střediska pro otázky boje proti terorismu.
V rámci zahraničních kontaktů oddělení pokračovala spolupráce v síti EINIRAS (European Information Network on International Relations and Area Studies) včetně prací v projektu Euro-Tezauru.
Pokračovala korektura deskriptorů a nedeskriptorů, která probíhá online v databázi Euro-Tezauru provozované na serveru Stiftung Wissenschaft und Politik. Vzhledem k problémům s exportem české diakritiky bylo nutné přepsat řadu termínů s písmeny s háčky. Zkontrolovány a opraveny byly také názvy
všech kapitol a podkapitol. Návazně byly posouzeny první německé návrhy připravované aktualizace.
Byla dokončena příprava a zahájeno pravidelné předávání záznamů článků do databáze EDN (European Database Network) provozované na serveru Council of Europe.

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. Prostřednictvím online katalogu na internetových stránkách ústavu jsou zpřístupňovány záznamy
monografií, ročenek, titulů novin, časopisů a dokumentačních materiálů. Součástí záznamů časopisů
a dokumentačních materiálů jsou webové adresy, v záznamech knih a ročenek jsou informace o jejich
recenzích v časopisech ústavu. Ve studovně jsou přístupné informační prameny získané na CD-ROM
(databáze, encyklopedie, atlasy, slovníky, ročenky atp.). Na počítačích je nastavena webová stránka
knihovny s rozsáhlými soubory informací a tematicky odpovídajících odkazů. Je zde nastaven vstup
do databází CEEOL (Central and Eastern European Online Library), CIAO (Columbia International
Affairs Online), EBSCO, EDN (European Database Network), FIRST (Facts on International Relations and Security Trends), ProQuest, k nimž měla knihovna v roce 2005 přístup. Počet přístupů do
elektronických verzí kupovaných zahraničních časopisů se zvýšil na 21. Změny ve všech připojených
elektronických zdrojích byly průběžně monitorovány, návazně byly aktualizovány návody na práci
s těmito zdroji a jejich seznamy. Bylo dokončeno nové přehledné rozlišení ve studovně. Aktualizován
byl také Seznam publikací v příruční knihovně.
Pracovnice knihovny vystavily 297 nových čtenářských průkazů. Novým uživatelům byly poskytnuty vstupní informace a byli seznámeni s postupy vyhledávání v databázi knihovny a dokumentace,
případně dalších databázích. Návštěvy interních uživatelů dosáhly počtu 1450.
Návštěvy externích čtenářů za deset měsíců dosáhly počtu 1637. Počet kopií z fondů knihovny,
které si externí uživatelé zhotovili na kopírkách ve studovně, opět vzrostl a dosáhl v uplynulém roce 29 150 ks. Počet žádostí o meziknihovní výpůjčky z fondu naší knihovny vzrostl na 60. 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 tematice: evropská bezpečnostní a obranná politika, Evropská unie (včetně tématu česká politika ve vztahu
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k EU), vztahy mezi ČR a SRN, migrace do ČR, mezinárodní terorismus. 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. Také zde se nejčastěji zadávaná témata týkala
evropské bezpečnostní a obranné politiky, Evropské unie a mezinárodního terorismu, dále armády ČR
a severní Afriky a konkrétní tematiky řešených grantů.
Na základě požadavků pracovníků ústavu byly zajištěny články ze spolupracujících knihoven
v Praze a z institucí v síti EINIRAS, 36 titulů informačních pramenů bylo zajištěno prostřednictvím
Meziknihovní výpůjční služby v ČR a 21 titulů prostřednictvím Mezinárodní meziknihovní výpůjční
služby. Výzkumným pracovníkům byly pravidelně distribuovány časopisy ÚMV, zasílány informace
o zajímavých dokumentech a odkazech vystavených na intranetu a o novinkách v přístupu k databázím, bylo pro ně také uspořádáno školení o možnostech vyhledávání ve vybraných databázích.
Graf 1: Přírůstek knih a ročenek za rok 2005 podle způsobu nabytí (celkem 770)
vlastní 11
dar 107
výměna 206
koupě 446

Graf 2: Přírůstek knih a ročenek za rok 2005 podle jazyka (celkem 770)
angličtina 436
čeština 148
němčina 94
francouzština 32
slovenština 18
polština 14
arabština 13
španělština 10
ruština 5
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Graf 3: Přehled titulů novin a časopisů docházejících v roce 2005 podle způsobu nabytí (celkem 352)
vlastní 3
dar 64
koupě 74
výměna 211

Graf 4: Přehled titulů novin a časopisů docházejících v roce 2005 podle jazyka (celkem 352)
angličtina 187
čeština 76
němčina 48
francouzština 19
ruština 10
slovenština 8
polština 5
španělština 4
čínština 2
ostatní 5

Graf 5: Srovnání počtu kopií zhotovených uživateli za léta 2001–2005
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VI. DIPLOMATICKÁ AKADEMIE

V roce 2005 se Diplomatická akademie (DA) soustředila na intenzivní práci jak v oblasti vzdělávání
českých diplomatů, tak na poli mezinárodního diplomatického vzdělávání. Po roční přestávce zahájila základní diplomatickou přípravu a dále se ve shodě se svým pověřením věnovala pořádání dalších
modulů vzdělávání pro české diplomatické pracovníky. Na mezinárodním poli se DA aktivně účastnila přípravy a organizace Evropského diplomatického programu a ve spolupráci s C.I.F.E. připravila
a zajišťovala mezinárodní Letní školu EU.

A. ZÁKLADNÍ MODULY VZDĚLÁVÁNÍ
V roce 2005 organizovala Diplomatická akademie šest tradičních 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)
V září 2005 nastoupilo do základní diplomatické přípravy 13 nových studentů, kteří byli vybráni
ve dvoukolovém výběrovém řízení (viz A, Příloha 1). Během intenzivní teoretické části studia posluchači absolvovali přednášky a semináře zaměřené na doplnění znalostí z oblasti mezinárodních vztahů a praktické kurzy zaměřené na osvojení negociačních a psychologických dovedností. Dále frekventanti DA1 absolvovali kurz přežití diplomata v teritoriích s vyššími bezpečnostními riziky, který
byl pořádán ve spolupráci s Armádou ČR.

2. Vyšší diplomatická příprava (DA2)
Diplomatická akademie v roce 2005 organizovala již sedmý ročník DA2. Do kurzu DA 2/2004 bylo na základě přihlášek v roce 2005 nově zařazeno 33 diplomatických pracovníků MZV. Vedle čtyř povinných seminářů podle Kariérního řádu, proběhla příprava i ve třech volitelných seminářích – mezinárodního práva, bezpečnostní politiky a světové ekonomiky. V roce 2005 ukončilo vyšší
diplomatickou přípravu 22 frekventantů (viz B, Příloha 1). Od zahájení vyšší diplomatické přípravy
v roce 1999 ji úspěšně absolvovalo již 213 diplomatických pracovníků.

3. Diplomatická příprava juniorních diplomatů (DA IN)
Diplomatická akademie pokračovala ve vzdělávání juniorních diplomatů třetím ročníkem kurzu
DA IN. V roce 2005 se do DA IN nově přihlásilo 32 a přípravu ukončilo 30 juniorních diplomatů (viz
C, Příloha 1). Celkem od zahájení v roce 2003 DA IN úspěšně ukončilo 51 juniorních diplomatů.

4. Vzdělávání v problematice Evropské unie
V roce 2005 DA zorganizovala moduly evropského vzdělávání nových vedoucích pracovníků, frekventantů kurzů DA2, DA1 a DA IN a dalších pracovníků MZV.
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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 96 zaměstnanců MZV a také 19 pracovníků dalších resortů. Kurz byl
letos akreditován ministerstvem vnitra jako vzdělávací modul pro úředníky samosprávy. DA v rámci
podpory paradiplomacie vyškolila v roce 2005 3 pracovnice Kraje Vysočina.
Diplomatická akademie dále uspořádala spolu s C.I.F.E. intenzivní modul EU. Intenzivní kurz se
konal ve dnech 15.–19. 8. 2005 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 získalo 8 pracovníků MZV. Kurz byl rovněž nabídnut také
zahraničním partnerským diplomatickým akademiím a institucím. Tohoto pozvání využili dva diplomaté z Chorvatska, diplomatka ze SRN, studentka DA Peru a diplomatičtí pracovníci mexické, peruánské a chilské ambasády. Kurzu se zúčastnilo také 7 zástupců z jiných institucí (Úřad vlády ČR, Česká centra, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Kraj Vysočina, město Horažďovice, ministerstvo
dopravy, ministerstvo životního prostředí) a 5 studentů ze zahraničí na základě pozvání C.I.F.E.

5. Školení v oboru výpočetní techniky
V roce 2005 probíhaly kurzy výpočetní techniky. V dopoledních kurzech bylo vyškoleno 445 osob,
v odpoledních kurzech 137 osob. V počítačových kurzech bylo vyškoleno celkem 612 pracovníků
MZV a ZÚ. V roce 2005 se uskutečnilo 30 individuálních konzultací.

6. Kurz pro ekonomické diplomaty
Diplomatická akademie potřetí připravila speciální přípravný modul pro ekonomické diplomaty.
Kurz proběhl ve dnech 27. 4.–15. 6. 2005 a zúčastnilo se ho 15 zaměstnanců MZV a 9 pracovníků ministerstva průmyslu a obchodu.

B. DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY DA PRO STÁTNÍ SPRÁVU
1. Kurz diplomatického protokolu a etikety pro finanční policii
Na žádost FIPO uspořádala DA dne 13. 1. 2005 kurz diplomatického protokolu a etikety pro 25 zaměstnanců finanční policie.

2. Kurz „Komunikace v krizových situacích“
Diplomatická akademie uspořádala pro odbor BEZO ve dnech 20. 1.–21. 1. 2005 pilotní běh kurzu komunikace v krizových situacích. Společně s pracovníky bezpečnostního odboru se kurzu dále zúčastnili také pracovníci odboru OKS a DA. Celkem bylo vyškoleno 15 osob.

3. Kurz manažerských dovedností pro ministerstvo dopravy a spojů
Diplomatická akademie uspořádala 12. 4.–3. 5. 2005 pětidenní kurz manažerských dovedností, negociací a protokolu pro vrcholový management ministerstva dopravy a spojů. Kurzu se zúčastnilo jeho 17 pracovníků.

C. DALŠÍ AKTIVITY DA
1. Kurz „Přijímací procesy v EU“
Pro české občany zaregistrované na konkurzy na pozice ve strukturách EU upořádala DA ve spolupráci s ISS a NKM dva celodenní semináře o tom, jak se nejlépe připravit na přijímací procesy do
struktur EU. Semináře pořádaného ISS dne 30. 3. 2005 se zúčastnilo 25 zájemců z řad státní správy.
Semináře, který proběhl 6. 5. 2005 na DA, se účastnilo 58 kandidátů z řad veřejnosti.
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2. Pomoc při organizaci konferencí a seminářů
Studenti DA působili jako doprovod VIP delegátů na zasedání Fora 2000 (10. 10. 2005). Dále pomáhali odboru OBP s organizací mezinárodně obsazeného semináře „Battle groups“, který proběhl
3.–4. 11. 2005, zajišťovali pro odbor OSE servis při konferenci Berta Suttner’s ideas in present time
(12.–13. 11. 2005), asistovali odboru TRANS během zasedání Madridského klubu (9.–11. 11. 2005)
a odboru OJVE pomáhali při organizaci konference Paktu stability pro jihovýchodní Evropu
(14.–16. 11. 2005).

3. Propagace diplomatické profese
Diplomatická akademie uspořádala dvakrát den otevřených dveří – před jarním konkurzem 22. 4. 2005
a tradičně 21. 12. 2005. Dne 15. 12. 2005 proběhla na brněnské Masarykově univerzitě přednáška
„Cesta kariérního diplomata“.

D. MEZINÁRODNÍ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY DA
Diplomatická akademie Praha v roce 2005 podepsala Memorandum o vzájemné spolupráci s Chorvatskem a Kostarickou republikou.
V rámci VI. ročníku Evropského diplomatického programu DA zorganizovala 28.–30. 11. 2005
stáž na MZV ČR pro dva diplomaty ze SRN a z Itálie. V rámci VI. ročníku Evropského diplomatického programu se DA Praha připravovala na pořádání negociačního modulu, který proběhne ve dnech
8.–10. 3. 2006 v Praze.
Diplomatická akademie zorganizovala kurz o transformačním procesu v ČR pro 80 účastníků American Leadership Forum, kteří navštívili Prahu v květnu 2005.
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VII. ROZVOJOVÉ STŘEDISKO
ÚSTAVU MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

Rozvojové středisko Ústavu mezinárodních vztahů (RS ÚMV) je podpůrným odborným pracovištěm
Ministerstva zahraničních věcí ČR (MZV 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 národních kapacit pro mezinárodní rozvojovou spolupráci“ probíhajícího od roku 1999.
Rozvojové středisko ÚMV plní v systému ZRS ČR 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. RS ÚMV postupně rozšiřuje své funkce tak, aby v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce komplexně plnilo hlavní úkoly vyplývající z její realizace, což MZV ČR umožňuje soustředit se na
koncepční řízení a zahraničněpolitickou koordinaci rozvojového programu České republiky.
V roce 2005 RS ÚMV zvýšilo počet svých pracovníků na 10, dále rozšířilo svou knihovnu, která
se svými více než 600 svazky k tématu mezinárodní rozvojové spolupráce představuje originální zdroj
informací pro odborníky, studenty i širokou veřejnost. Unikátní databáze expertů v oblasti ZRS spravovaná a rozšiřovaná RS ÚMV byla v roce 2005 doplněna o část věnovanou jednotlivým rozvojovým
projektům realizovaným z prostředků ZRS ČR v letech 1996–2005.
Mezi klíčové aktivity RS ÚMV v roce 2005 patřila stejně jako v předchozích letech řada činností
souvisejících s řízením a koordinací projektového cyklu českých bilaterálních rozvojových projektů.

PŘÍPRAVA JEDNOTNÉ METODIKY PROJEKTOVÉHO CYKLU
BILATERÁLNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČR
Rozvojové středisko bylo aktivně zapojeno do přípravy jednotné metodiky řízení projektového
cyklu české bilaterální ZRS. V roce 2005 byla vládou schválena Pravidla pro výběr a financování bilaterálních projektů v rámci ZRS ČR, která upravují postupy pro vypisování dotačních výběrových řízení a výběrových řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek jednotlivými ministerstvy. Rozvojové středisko dále připravovalo Manuál projektového cyklu ZRS ČR, který pravidla dále
rozpracovává. Prostřednictvím těchto nových nástrojů řízení se praxe systému poskytování rozvojové
pomoci Českou republikou více sjednotí a přiblíží praxi vyspělých dárců. Důraz je kladen především
na logickou stavbu projektu a rozčlenění projektového cyklu do pěti fází, programování, identifikace,
formulace, realizace a monitoringu a evaluace.

PROGRAMOVÁNÍ –
PŘÍRAVA STŘEDNĚDOBÝCH PROGRAMŮ SPOLUPRÁCE
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
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rozvojové spolupráce a 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.
Koordinací přípravy programů rozvojové spolupráce bylo pověřeno RS ÚMV, na přípravě programů se aktivně podílely rovněž MZV ČR, ZÚ ČR v prioritních zemích a příslušná odpovědná ministerstva.
V rámci přípravy programů spolupráce byly analyzovány relevantní dokumenty (zejména dokumenty definující národní strategie omezování chudoby – PRSP, strategie 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).
V roce 2005 byly připraveny programy rozvojové spolupráce s Bosnou a Hercegovinou, Mongolskem a Vietnamem, čímž byl celý proces programování pro léta 2006–2010 završen. Programy spolupráce se všemi 8 prioritními zeměmi byly schváleny usnesením vlády č. 664 ze dne 1. června 2005.

IDENTIFIKACE A FORMULACE
V roce 2005 RS ÚMV posuzovalo témata rozvojové spolupráce navrhovaná neprioritními partnerskými zeměmi pro následující kalendářní rok v souladu s kritérii OECD DAC. Ve spolupráci s příslušnými resortními ministerstvy začalo středisko také připravovat zadávací dokumentaci pro výběrová řízení na realizátory vybraných projektů v prioritních i neprioritních zemích.

EVALUACE
Proces evaluace (tj. komplexního hodnocení) rozvojových projektů ČR byl zahájen na podzim roku 2003 za koordinace Rozvojového střediska. Jedná se o polonezávislou evaluaci většinou uskutečňovanou v době běhu projektu za účasti zástupce RS ÚMV a/nebo MZV ČR, zástupce příslušného resortního ministerstva a nezávislého experta. V jednotlivých letech jsou evaluovány projekty na
základě výběru RS ÚMV, MZV ČR a resortních ministerstev. Základními kritérii pro hodnocení projektů jsou relevance, efektivita, efektivnost, udržitelnost a dopady příslušného českého projektu bilaterální ZRS.
V roce 2005 byly realizovány evaluace 12 projektů v 8 zemích včetně České republiky. 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
Podíl účasti nestátních neziskových organizací (NNO) na aktivitách zahraniční rozvojové spolupráce stále stoupá. Mezi hlavní komparativní výhody NNO 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. Organizuje pro nevládní organizace celou řadu seminářů a školení, zapojuje je do připomínkování koncepčních materiálů rozvo-
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jové spolupráce a je rovněž hlavním administrátorem dotačních programů, které pro nevládní organizace vyhlašuje MZV ČR. Mezi hlavní partnery RS ÚMV a MZV ČR patří platforma českých nevládních rozvojových organizací „České fórum pro rozvojovou spolupráci“ (FoRS), která vznikla v roce
2002 a v současné době sdružuje 22 organizací působících v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce
a humanitární pomoci, včetně rozvojové výchovy a zvyšování povědomí o rozvojové spolupráci.
V rámci podpory rozvojové výchovy zorganizovalo RS ÚMV v roce 2005 ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvem životního prostředí ČR a za podpory
Střediska Sever-Jih Rady Evropy „Národní seminář o globálním rozvojovém vzdělávání“. Seminář
proběhl za účasti zahraničích expertů, představitelů státního sektoru, NNO a dalších významných aktérů na poli školního a mimoškolního vzdělávání, stejně jako přípravy lektorů a zajištění institucionálního a finančního rámce pro podporu aktivit v oblasti rozvojové výchovy v České republice.

SPOLUPRÁCE SE SOUKROMÝM SEKTOREM
Rozvojové středisko také v roce 2005 realizovalo informační aktivity zaměřené na soukromý sektor s cílem dosáhnout zapojení vyššího počtu soukromých firem (zejména malých a středních podniků) do ZRS ČR a multilaterální rozvojové spolupráce.

SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČNÍMI PARTNERY
Úzká spolupráce a koordinace aktivit RS ÚMV s relevantními zahraničními organizacemi na poli
mezinárodní rozvojové spolupráce patří neodmyslitelně a logicky k činnosti RS ÚMV. Tento fakt je
podtržen skutečností, že RS ÚMV vzniklo a do konce roku 2004 fungovalo jako jeden z projektů Rozvojového programu OSN (UNDP) v České republice.
Za dobu své existence si RS ÚMV vybudovalo silné vztahy s celou řadou bilaterálních i mezinárodních dárcovských institucí a dalších organizací s vazbou na realizaci mezinárodní rozvojové spolupráce. Z národních agentur pro mezinárodní rozvoj RS ÚMV v roce 2005 intenzivně spolupracovalo
především s Kanadskou agenturou pro mezinárodní rozvoj (CIDA, Canadian International Development Agency), a to zejména v oblasti trilaterálního programu spolupráce pro třetí země. Úzká komunikace s národními rozvojovými agenturami ve vyspělých dárcovských zemích a v nových členských
státech EU přispívá prostřednictvím sdílení zkušeností z praxe rozvojové spolupráce ke zlepšování
kvality českého vládního programu ZRS.
V rámci svého členství v Evropském sdružení rozvojových výzkumných a vzdělávacích ústavů
(EADI) uspořádalo RS ÚMV ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze Mezinárodní letní školu na téma Transformační zkušenost států střední a východní Evropy jako výzva pro rozvojovou
spolupráci. Ve spolupráci s Mezinárodním střediskem pro rozvoj migrační politiky (ICMPD) RS
ÚMV zorganizovalo prakticky orientovaný seminář Migrace a rozvoj s mezinárodní účastí, zaměřený
na realizaci projektů v oblasti nucené migrace financovaných Evropskou komisí.
V roce 2005 byly nejvýznamnějšími zahraničními partnery RS ÚMV kromě Rozvojového programu OSN (UNDP) i další mezinárodní organizace, např. Evropská komise (EK), Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Rada Evropy, Lux-Development a další.
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VIII. PERSONÁLNÍ A FINANČNÍ
ZAJIŠTĚNÍ ÚSTAVU MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

Ústav mezinárodních vztahů navázal na personální a finanční strategii minulých let, která vycházela
z vládního záměru omezovat počet zaměstnanců a realizovat finanční úspory v rozpočtové a příspěvkové sféře, to vše při plnění minimálně stejných úkolů.
Činnost ústavu zabezpečovalo 49 zaměstnanců (v průměrném přepočteném stavu), zařazených do
odborných oddělení a útvarů a kolem 170 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 v oblasti tvorby české zahraniční politiky. Na činnosti ústavu se
částečně podíleli též 3 čeští a 8 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 2 344 968 Kč. Příjmy tvořily finanční prostředky
z rozpočtové kapitoly MZV ČR, prostředky získané vlastní činností, granty z Grantové agentury ČR
a ze zahraničních zdrojů. V porovnání s rokem 2004 došlo k nárůstu příjmů o cca 8 mil. Kč.

Struktura příjmů a výdajů ÚMV za rok 2005
Příjmy (v tis. Kč)

Výdaje (v tis. Kč)

institucionální prostředky
(výzkumný závěr) . . . . . . . . . . . . . . 14 000
účelové prostředky
na výzkumné projekty . . . . . . . . . . . . 1 006
Rozvojové středisko ÚMV . . . . . . . . 12 998
příspěvek na provoz . . . . . . . . . . . . . 19 674
příjem za časopisy a publikace . . . . . . . 704
zahraniční projekty . . . . . . . . . . . . . . . 5 948
ostatní příjmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 600

osobní náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 061
povinné zákonné odvody . . . . . . . . . . 5 208
FKSP + ostatní sociální náklady . . . . . . 434
cestovní náklady ÚMV . . . . . . . . . . . . . 156
Diplomatická akademie . . . . . . . . . . . . . 520
účelové prostředky . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Rozvojové středisko ÚMV . . . . . . . . . 3 775
odpisy a pořízení majetku . . . . . . . . . . 2 353
tisk časopisů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 243
Rozvojové středisko ÚMV . . . . . . . . . 8 983
zahraniční projekty . . . . . . . . . . . . . . . 6 403
ostatní provozní náklady . . . . . . . . . . 6 891
Celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 277

Hospodářský výsledek

Příjmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 600
Výdaje . . . . . . . . . . . . . . . . – 52 277
Hospodářský výsledek . . . . . . 2 323

V porovnání s rokem 2004 došlo k razantnímu nárůstu v rozpočtu Rozvojového střediska, a to
o 8 mil. Kč (Trilateriální smlouva).
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Doc. PhDr. Jan Eichler, CSc.
Ing. Rudolf Fürst
Ing. Mesfin Gedlu, Ph.D.
JUDr. Vladimír Handl, CSc.
Ing. Ondřej Horký (od 1. 11.)

Mgr. Radek Khol
Mgr. Lucie Königová
Mgr. Michal Kořan (od 26. 10.)
Ing. Vladimír Leška
PhDr. Miroslav Nožina
Ing. Petr Pavlík, CSc., M.A.
Jan Růžička, M.A. (od 26. 10.)
Mgr. Vít Střítecký (od 17. 10.)
Mgr. Filip Tesař
Mgr. Eliška Tomalová (od 1. 11.)

C. EDIČNÍ ODDĚLENÍ
Vedoucí oddělení: PhDr. Vladimír Trojánek
Šéfredaktor Mezinárodní politiky: PhDr. Zdeněk Zbořil (do 30. 6.)
Mgr. Robert Schuster (od 1. 7.)
Zástupce šéfredaktora Mezinárodní politiky: Mgr. Robert Schuster (do 30. 6.)
Pracovníci:
Dagmar Červinková
Irena Krejčová
Miroslav Lejske
Milena Strejčková

Marie Vimerová
Mgr. Iva Weidenhofferová
PhDr. Zdeněk Zbořil (od 1. 7.)
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D. INFORMAČNÍ ODDĚLENÍ
Vedoucí oddělení: PhDr. Helena Kolátorová
Zástupkyně vedoucí oddělení: PhDr. Ivana Litošová
Pracovnice:
Vilma Cukrová
Hana Heringová (od 20. 10.)
Eva Husáková
Jana Pojslová, DiS.

PhDr. Ivona Řezanková
Olga Zimmermannová
PhDr. Jaroslava Žáková (do 30. 9.)

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 (do 31. 8.)
Alena Trifunovičová

Mgr. Karel Rosecký
Petr Liška

F. DIPLOMATICKÁ AKADEMIE
Ředitel: Mgr. Milan Jakobec (do 16. 1.)
Bc. Linda Štucbartová, DES (od 17. 1.) – pověřena zastupováním neobsazené pozice ředitele
Odborní pracovníci v oblasti přípravy a vzdělávání:
Mgr. Barbora Jiroušková
Bc. Tomáš Sláma (od 5. 4.)
Mgr. Ondřej Pometlo
Ing. Monika Zlomková (do 9. 3.)
Sekretariát:
Ivanka Přikrylová
Posluchači:
Mgr. Dana Eltonová (od 5. 9.)
Mgr. Monika Fedošová (od 1. 9.)
Ing. Kateřina Gregorová (od 1. 9.)
PhDr. Ludice Hindlsová (od 1. 9.)
Ing. Daniel Horák (do 31. 1.)
Ing. Magdaléna Jánešová (od 1. 9.)
Mgr. Martina Kapounová (od 1. 9.)
Ing. Radka Konderlová (od 1. 9.)

Mgr. Magdaléna Kopicová (od 1. 9.)
Ing. Jiří Král (od. 1. 9.)
PhDr. Veronika Matysová (od 1. 9.)
Mgr. Tomáš Míčánek (do 31. 1.)
Mgr. Marie Mrázková (od 1. 9.)
Ing. Mgr. Jana Rácová (od. 1. 9.)
JUDr. Přemysl Špicar (od 1. 9.)
Ing. Filip Velach (od 1. 9.)
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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.
Na zasedání Vědecké rady ÚMV 31. března 2005 byla schválena výroční zpráva za rok 2004. Mezi hlavní podněty zasedání vědecké rady patřilo: rozšířit seznam vydavatelů odborné literatury pro potřeby hodnocení pracovníků ÚMV i o vybrané domácí vydavatele, vyvarovat se dílčích opomenutí ve
výroční zprávě a zamyslet se nad intenzivnějším zapojením vědecké rady do hodnocení pracovníků
ÚMV. Rovněž byly diskutovány otázky měření výsledků vědecké práce a transformace státních příspěvkových organizací na veřejné výzkumné instituce.

ČLENOVÉ VĚDECKÉ RADY ÚMV K 31. 12. 2005
JUDr. Vladimír Balaš,
Ústav státu a práva, Praha
Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.
děkan 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, Univerzita obrany, Brno
Prof. PhDr. Jan Křen, DrSc.
místopředseda vědecké rady
profesor, Fakulta sociálních 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
Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc.
ředitel CESES, Praha
Doc. JUDr. Pavel Svoboda, DEA
náměstek ministra zahraničních věcí pro otázky právní, konzulární a ekonomické
Jiří Šedivý, Ph.D.
profesor, College of International and Security Studies, George C. Marschall Center, Garmish-Partenkirchen
PhDr. Oldřich Tůma
ředitel, Ústav pro soudobé dějiny, Praha
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REDAKČNÍ RADA MĚSÍČNÍKU MEZINÁRODNÍ POLITIKA
Předseda: Otto Pick (Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Praha)
Členové: Vojtěch Belling (Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Praha)
Miloš Calda (Fakulta sociálních věd UK, Praha)
Petr Dostál (Přírodovědecká fakulta UK, Praha)
Martin Ehl (Hospodářské noviny)
Jiří Fárek (Hospodářská fakulta TU, Liberec)
Radek Khol (ÚVM, Praha)
Petr Kratochvíl (ÚMV, Praha)
Kai-Olaf Lang (Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlín)
Kristina Larischová (Friedrich-Ebert-Stiftung, Praha)
Petr Lebeda (Glopolis, Praha)
Pavel Máša (Lidové noviny)
Miloš Pojar (Židovské muzeum, Praha)
Pavel Pšeja (Fakulta sociálních studií MU, Brno)
Michael Romancov (Fakulta sociálních věd ZU, Plzeň)
Jiří Schneider (Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Praha)
Pavel Svoboda (Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Praha)
Ivo Šlosarčík (Fakulta sociálních věd UK, Praha)
Jiří Štěpanovský (externí spolupracovník VŠE, Praha)
Filip Tesař (ÚMV, Praha)
Josef Veselý (FCA TV, Praha)
Tomáš Veselý (Úřad vlády ČR, Praha)
Zdeněk Zbořil (externí spolupracovník ÚMV, 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)
Lucie Königová (ÚMV, Praha)
Zuzana Lehmannová (Fakulta mezinárodních vztahů VŠE, Praha)
Dan Marek (Filozofická fakulta PU, Olomouc)
Vladimír Nálevka (Filozofická fakulta UK, Praha)
Markéta Pitrová (Fakulta sociálních studií MU, Brno)
Jiří Šedivý (George C. Marshall Centre for European Studies, Garmisch-Partenkirchen)
Šárka Waisová (Fakulta filozofická ZU, Plzeň)
Zdeněk Zbořil (ÚMV, Praha)
Jiří Zemánek (Právnická fakulta UK, Praha)

REDAKČNÍ RADA PERIODIKA PERSPECTIVES
Předseda: Petr Drulák (ÚMV, Praha)
Členové: Regina Axelrod (Adelphi University, Garden City, NY, USA)
Dorothee Bohle (Středoevropská univerzita, Budapešť)
Vladimír Handl (ÚMV, Praha)
Karen Henderson (University of Leicester)
Petr Jehlička (ÚMV, Praha)
Paul Luif (Austrian Institute for International Affairss, Viena, Austria)
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 2005
Vladimír Benč
Václav Beneš
Lena Bobinska
Ing. Radka Bučilová
Michaela Burdová
František Bureš
László Csaba
Katarzyna Czaplicka
Mgr. Jiří Čáslavka
JUDr. Pavel Černoch
MUDr. Kateřina Čihařová
Ing. Herbert Čížek, CSc.
Michael Danderstaedt
PhDr. Jindřich Dejmek,
Ing. Květuše Dessieová
Luboš Dobrovský
Ing. Mgr. Radka Druláková
Gheorghe Duca
Ing. Jaromír Dudák
Piret Ehin
Paul Engel
Ralph Feltham
Cahu Foy
Mgr. Jiří Fried, Ph.D.
Ing. Josef Fučík
Ing. Josef Fukan
Tom Gallagher
JUDr. Petr Grégr
Mgr. Petr Halaxa
Barbora Harrell-Bond
Csaba Harsányi
Jan Havránek
Vladimír Hejduk
Doc. Ing. František Helebrant, CSc.
Ing. Robert Hejzák
Naděžda Hladíková
Dr. Zuzana Hlavičková
PhDr. Jitka Hradilová
Ing. Regina Husáková
Dr. Jana Jiroušková
Prof. Josef Kandert
Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.

Mgr. Hana Kholová
Prof. Ferdinand Kinský
Ing. Zdeněk Kočárek
Daniela Kolátorová
Dr. Olga Kollertová
Martin Kopecký
Mgr. Jana Korbelová
Jiří Krásný
Borna Kremper
Klára von Kriegsheim-Kadlecová
Mgr. Petr Krupa
Petra Krylová
Doc. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Andrea Kulhavá
Ph.D. PhDr. Václav Kural, CSc.
Mgr. Jakub Landovský
Klaudius Maniokas
Mgr. Alena Matuszková
Mgr. Magdaléna Mikšová
Isabelle Milbert
Ing. Vlasta Mlejnecká
Ing. Petra Mojžíšová
Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.
Hana Munziová
Salima Namusobya
Mgr. Martin Náprstek
PhDr. Jan Němeček, DrSc.
Lenka Němečková
Ing. Jaromír Nikl
Mgr. Petra Nohavicová
PhDr. Helena Nováčková
PhDr. Richard Papík, Ph.D.
Mgr. Marie Paráková
Ing. František Peer
Jana M. Petrenko
RNDr. Adam Piňos
David Plachetka
Ing. Dana Plavcová
Ing. Jaroslava Plšková
Christian Popescu
Ing. Igor Procházka
Michal Procházka, DiS.

Ing. Miloš Rezek
Zorka Rozehnalová
Mgr. Olga Rozsívalová
Dr. Jacques Rupnik
Ing. Vlastimil Samek
Ivo Samson
Jiří Schneider
Ing. Jiří Slavík
David Stíbal
Věra Stýskalíková
PhDr. František Svátek
JUDr. Pavel Svítil
Daniel Svoboda
Ing. Jan Svoboda
Lucie Svobodová
PhDr. Jaroslav Šedivý, CSc.
Jiří Šedivý, Ph.D.
PhDr. Hana Ševčíková
JUDr. Václav Šmejkal
Jana Šmídková
PhDr. Ivan Šťovíček, CSc.
Pavel Šváb
Martina Tatranská
Mgr. Gabriela Tichá
Prof. Dr. Michal Tomášek, DrSc.
Ing. Dagmar Tomková
Zdeňka Trkovská
PhDr. Martina Tuleškovová
JUDr. Miroslav Tůma
Stanislav Tumis
Taťána Tumisová
Traian Ungureanu
Martin Vacek
Anna Vacková
Klára Vachulová
Ing. Petr Vávra
Ing. Věra Venclíková
Doc. PhDr. Štefan Vollner
Jana Vrbová
Marie Vrbová
Doc. PhDr. Jiří Vykoukal
Mgr. Stanislava Žiaková

STÁŽE
V roce 2005 absolvovali stáže v ÚMV:
Regina Axelrod (USA, 3.–28. 6.)
Mats Braun (Švédsko, 11. 7.–7. 10.)
Noémi Bürkl (Francie, 21. 3.–15. 7.)
Michael Dore (USA, 17. 2.–31. 3.)
Ivan Eckhardt (ČR, 4. 7.–30. 9.)
Jane Eschweiler (Švýcarsko, 21. 2.–11. 4.)

Nataša Kubíková (ČR, od 7. 11.)
Vera Susan Dias Martins (Portugalsko, do 4. 4.)
Jane Schaller (SRN, 5. 2.–30. 6.)
Vít Střítecký (ČR, 28. 2.–10. 6.)
Jan Vanek (SR, 16. 3.–15. 5.)
Josef Vávra (od 9. 11.)
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PŘÍLOHA 1
ABSOLVENTI DIPLOMATICKÉ AKADEMIE 2005
A
SEZNAM ABSOLVENTŮ ZÁKLADNÍ DIPLOMATICKÉ PŘÍPRAVY
DA1/2005
1. Mgr. Eltomová Dana
2. Mgr. Fedošová Monika
3. Ing. Gregorová Kateřina
4. PhDr. Hindlsová Lucie
5. Ing. Jánešová Magdaléna
6. Mgr. Kapounová Martina
7. Ing. Konderlová Radka

8. Mgr. Kopicová Magdaléna
9. Ing. Král Jiří
10. PhDr. Matysová Veronika
11. Ing. Mgr. Rácová Jana
12. JUDr. Špicar Přemysl
13. Ing. Velach Filip

B
SEZNAM ABSOLVENTŮ VYŠŠÍ DIPLOMATICKÉ PŘÍPRAVY
DA2/2005
1. Ing. Pavel Bursa
2. JUDr. Magdaléna Kramperová
3. Mgr. Jaroslav Kurfürst
4. Mgr. Petr Šmejkal
5. Ing. Svatopluk Čumba
6. Ing. Michal Svoboda
7. PhDr. Petr Mykiska
8. Mgr. Martin Tomčo
9. Mgr. Vladimír Posolda
10. PhDr. Olga Kollertová, CSc.
11. PhDr. Nora Jurkovičová

12. JUDr. Irena Nimeřická
13. JUDr. Jaroslav Kamas
14. Ing. Peter Urbánek
15. Daniel Nový, LL.B.
16. JUDr. Zuzana Otčenášková
17. Ing. Václav Bálek
18. Robert Tripes
19. Mgr. Petra Toufarová
20. JUDr. Lubomír Frebort
21. Ing. Ivan Pintér
22. Ing. Martin Lubojacký

C
SEZNAM ABSOLVENTŮ INDIVIDUÁLNÍ DIPLOMATICKÉ PŘÍPRAVY
DA IN/2005
1. Ing. Irena Götzová
2. Mgr. René Miko
3. Mgr. Petr Štěpánek
4. Zuzana Isabella Tornikidis, MBC, BBA
5. JUDr. Jaroslav Knot, Ph.D.
6. Mgr. Monika Popenková
7. Daniel Nový, LL.B.
8. Ing. Ludovít Hrúz
9. PhDr. Jakub Novák
10. Mgr. Petra Doláková
11. Kateřina Kulhánková, M.A.
12. Ing. Jiří Ziml
13. Jana K. Šindelková
14. Ing. Bořek Lizec, M.A.I.S.
15. Mgr. Petra Škopová
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16. Kateřina Zachová
17. Slanec Milan
18. Klímová Ivana
19. Mgr. Pavla Krejčová
20. Ing. Martin Horák
21. Ing. Jana Schulzová
22. Mgr. Blanka Soušková
23. Mgr. Pavel Sladký
24. Bc. Zora Machů
25. Bc. Radek Machů
26. Mgr. Jitka Hrudová
27. Mgr. Patrik Rumlar
28. Ing. Marcela Vosejpková
29. Mgr. Jitka Jílková
30. Mgr. Karel Tesař

PŘÍLOHA 2
AKTIVITY PRACOVNÍKŮ
ÚSTAVU MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ
V ROCE 2005
V rámci sledování a hodnocení publikační aktivity výzkumných pracovníků ústavu byly ověřeny
bibliografické záznamy jejich prací v databázi Web of Knowledge, resp. Web of Science (WOS).
V databázi WOS jsou zařazeny citační ohlasy na tituly jedenácti výzkumných pracovníků ústavu.
Názvy prací nejsou v přehledech citovaných referencí uvedeny (respektive zkráceny) vždy stejně, proto byly údaje ověřeny a skutečný počet citovaných titulů upřesněn.

Výzkumní pracovníci ÚMV ve WOS
jméno

počet citací

počet citovaných titulů

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

16
12
11
10
3
2
2
2
1
1
1

13
11
7
9
3
2
2
1
1
1
1
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doc. PhDr. Pavel BARŠA, M.A., Ph.D.
Odborná publikační činnost
• Michel Foucault. Politika a estetika. Praha: Dokořán, 2005 (spoluautor Josef Fulka).
• Přistěhovalectví a liberální stát. Imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě a Česku.
Brno: MPÚ, Masarykova univerzita, 2005 (spoluautorka Andrea Baršová).
• Od multikulturalismu k občanské integraci. Změny v západoevropských politikách integrace přistěhovalců. In: Marada, Radim (ed.): Dilemata občanské společnosti. Sociální studia 1/2005. Brno: FSS
MU, s. 49–66 (spoluautorka Andrea Baršová).
• Wage a War in the Name of Human Rights. Perspectives, č. 25, Winter 2005, s. 5–20.
• Konec Romů v Česku? Kacířské eseje plzeňských antropologů. Politologický časopis, ročník XII,
č. 1/2005, s. 67–79.
Příspěvky na konferencích a seminářích
• Diskutant na panelu Mohou si velké země dovolit být vlídné? Konference Mezi pragmatismem a ideály, Friedrich-Ebert-Stiftung a ÚMV, Praha, 7. 11. 2005.
• Má se EU snažit o menšinovou politiku? Příspěvek na konferenci Reprezentace zájmů menšin v EU,
Institut pro srovnávací politologický výzkum FSS MU, Brno, 29. 11. 2005.
Publicistika a vystoupení v médiích
• Konec Romů v Česku. Lidové noviny (Orientace), 15. 1. 2005.
• Proměny multikulturalismu. Respekt, 4/2005, s. 19 (spoluautorka Andrea Baršová).
• Sartoriho cesta do středu země. Respekt, 39/2005.
• Sbohem multikulturalismu: Islámské obrození způsobuje obrat v evropských integračních politikách.
Lidové noviny (Orientace), 3. 9. 2005.
• Intelektuální obrana xenofobie. Lidové noviny (Orientace), 26. 11. 2005.
• ČT 1, účast v diskusním pořadu Radiofóra – o útoku teroristů na Londýn, 7. 8. 2005.
Citace jména a instituce v médiích
• Lidové noviny: 22. 1., 29. 1., 5. 2. 2005.
• Rozhovor pro Lidové noviny s názvem Nejsme ztělesněním univerzálního lidství, 23. 3. 2005.
Pedagogická činnost
• Vedení pravidelných seminářů ze současných teorií mezinárodních vztahů na ÚMV.
• Kurzy Teorie mezinárodních vztahů a dějiny mezinárodních vztahů. Ústav politologie Filozofické fakulty UK v Praze.

Ing. Vít BENEŠ
Odborná publikační činnost
• Střet hypotéz: Východní rozšíření EU. Mezinárodní vztahy, 4/2005, s. 5–27.
• Michel Foucher: Evropská republika. Recenze. Perspectives, 24/2005, s. 69–72.
• Frank Schimmelfennig: The EU, NATO and the Integration of Europe: Rules and Rhetorics. Recenze. Mezinárodní vztahy, 2/2005, s. 106–110.
• Why Vaclav Klaus isn’t the only Czech eurosceptic. Europe’s World, Autumn 2005, zveřejněno na
www.europesworld.org/PDFs/EW1_4.2_Czech.pdf.
• Normativní chování malých států jako výsledek kalkulace jejich dlouhodobých zájmů. Policy paper
ÚMV.
Výzkumné projekty
• Rusko a střední Evropa: nové pohledy na vzájemné vztahy, grantový projekt Interní grantové agentury VŠE (spoluřešitel, hlavní řešitel Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D.).
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• Možnosti regionální spolupráce na Blízkém východě, grantový projekt MZV (spoluřešitel, hlavní řešitel PhDr. Jaroslav Bureš).
Příspěvky na konferencích a seminářích
• The rationality of the EU’s enlargement, příspěvek na Ninth Conference of Young Scholars pořádané SMS JM, Praha, VŠE, 26. 5. 2005.
• Foreign Policy, Rhetorical Action and the Idea of Otherness: The Czech Republic and Russia,
příspěvek na First Global International Studies Conference pořádané World International Studies
Commitee, Istanbul, 24.–27. 8. 2005.
• Účast na konferenci Terrorism and Justice pořádané EuroMeSco (nejednalo se o samostatný příspěvek, ale o aktivní účast na diskuzi mezi EuroMeSco a skupinou mladých badatelů), Londýn,
14.–15. 9. 2005.
Organizační činnost
• Příprava konference Mezi pragmatismem a ideály. Jakou úlohu mají normy při formulaci zahraniční politiky? ÚMV a FES, Praha, 8. 11. 2005.
Publicistika a vystoupení v médiích
• Krátký rozhovor pro televizi Al-Arabíja, Londýn, 15. 9. 2005.
Pedagogická činnost
• Přednáška The Czech perspective on the future of EU enlargement and on the relations between EU
and Russia pro zahraniční studenty z Institute for the International Education of Students, ÚMV,
7. 10. 2005.
• Přednáška Turkish Foreign Policy: The EU enlargement pro zahraniční studenty organizovaná
AMO, Goethe Institut, Praha, 5. 12. 2005.
• Přednáška Eastern Dimension of Czech Foreign Policy pro zahraniční studenty, FSV UK, Praha,
10. 12. 2005.
Další odborná činnost
• Dvě peer review pro časopis Mezinárodní vztahy.
• Posudek příspěvku do sborníku Jana Karlase Institucionální struktury mezinárodních bezpečnostních
organizací: srovnání OSN, NATO a EU.

PhDr. Veronika BÍLKOVÁ, E.MA
Odborná publikační činnost
• Eco-Terrorism and Other Forms of Single Issue Terrorism in the Contemporary World. In: Scheu,
H. Ch. (ed.): Právní aspekty boje proti terorismu. Informační středisko pro otázky boje proti terorismu, Současné aspekty terorismu, sv. 5, Praha, 2005, s. 108–126.
• Jaderný a radiologický terorismus a mezinárodněprávní úprava ochrany proti němu. Mezinárodní
vztahy, 4/2005, s. 95–119.
• Informační politika OSN a perspektivy její reformy. Mezinárodní politika, 1/2005, s. 13–15.
• Komu zvoní hrana aneb co dál s Poručenskou radou OSN. Mezinárodní politika, 9/2005, s. 16–19.
• Vybrané právní otázky prevence a represe chemického terorismu. Trestněprávní revue, 5/2005,
s. 123–129.
• Joseph Yacoub: Ve jménu božím! Náboženské války dnes a zítra. Recenze. Mezinárodní politika,
4/2005, s. 33–34.
• Reforma nereformovatelného? OSN na počátku nového tisíciletí. Policy paper ÚMV.
• Druhý dodatkový protokol k Haagské úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu –
přednáška JUDr. Jana Hladíka. Právní rozhledy, 6/2005, s. 227–228.
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Příspěvky na konferencích a seminářích
• Eco-Terrorism and Other Forms of Single Issue Terrorism in the Contemporary World, příspěvek na
konferenci Právní aspekty boje proti terorismu, Praha, 4. 4. 2005.
• La protection des biens culturels dans le contexte des conflits armés non-internationaux, vystoupení na Druhé mezinárodní konferenci Evropské společnosti pro mezinárodní právo ESIL-SEDI, Ženeva, 27. 5. 2005.
• Mezinárodní úmluva OSN o potlačování financování terorismu, příspěvek na konferenci Boj proti financování terorismu v podmínkách ČR ve srovnání s modely USA a Německa, Praha, 3. 10. 2005.
Publicistika a vystoupení v médiích
• Kdo odsoudil George Bushe. O nestátních tribunálech a neformální spravedlnosti. Respekt, 3/2005,
s. 12.
• Proč stále nemáme univerzální právní definici terorismu? Natojournal (www.natojournal.cz), listopad 2005.
• BBC – Genocida a její potírání ze strany OSN, 23. 8. 2005.
Pedagogická činnost
• Stíhání zločinů podle mezinárodního práva, přednáška pro Český Červený kříž, 3. 4. 2005.
• Mezinárodní trestní právo, přednáška v rámci předmětu Mezinárodní právo veřejné, VŠE, Praha,
22. 11. 2005.
Další odborná činnost
• Posudek ke zprávě Zvláštního panelu Bezpečnější svět: Naše sdílená odpovědnost z prosince 2004
(pasáž o terorismu).
• Posudek na článek Dr. Zuzany Trávníčkové Smlouva o Ústavě pro Evropu jako mezinárodní smlouva (sborník Acta Oeconomica Pragensis).
• Posudek na článek Nové chápání univerzality lidských práv (Mezinárodní vztahy).
• Posudek na článek Chápání suverenity v evropském kontextu (Mezinárodní vztahy).
• Posudek na článek Per aspera ad astra. Lidská bezpečnost v praxi mezinárodních vztahů: komparativní studie zahraničních a rozvojových členských států EU a Human Security Network (Mezinárodní vztahy).
• Posudek na článek Wage a War in the Name of Human Rights? Fourteen Theses about Humanitarian
Intervention (Perspectives).
• Posudek na učební text Dr. Zuzany Trávníčkové Materiály ke studiu mezinárodního práva (VŠE
Praha).
• Posudek na článek Jana Karlase Institucionální struktury mezinárodních bezpečnostních organizací:
srovnání OSN, NATO a EU (sborníku z konference IPS FSV UK Institucionalizace a decentralizace v EU).
• Práce na zprávě o stavu implementace Charty základních práv EU v České republice pro EU Network of Independent Experts on Fundamental Rights.
• Anotace internetových adres: OSN a boj proti terorismu. Mezinárodní politika, 1/2005.

PhDr. Jaroslav BUREŠ
Odborná publikační činnost
• Terorismus a Blízký východ. Regio, č. 1. Praha: ÚMV, 2005, s. 7–9.
Výzkumné projekty
• Politická kultura palestinské společnosti – současnost a perspektivy vývoje, grantový projekt MZV
ČR (hlavní řešitel).
• Možnosti regionální spolupráce na Blízkém východě, grantový projekt MZV ČR (hlavní řešitel).
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• Působení mezinárodních islámských organizací na Balkánu, grantový projekt MZV ČR (spoluřešitel, hlavní řešitel Mgr. Filip Tesař).
• Mediální/komunikační strategie boje proti terorismu, grantový projekt MZV ČR, case study – Egypt
(spoluřešitel, hlavní řešitel Mgr. Jiří Česal).
• Předpověď možného vývoje v maghribských zemích (Maroko, Alžírsko, Libye) a Egyptě, mezinárodní projekt koordinovaný PhDr. Pavlem Seifterem (London School of Economics).
Příspěvky na konferencích a seminářích
• Účast a vystoupení (na téma přístupy ČR k euro-středomořské spolupráci) na poradě visegrádských
a pobaltských představitelů ALF, vypracování kritického dokumentu ke stanovám ALF, jež byl zaslán
řediteli ALF, školící středisko University Janos Kodolanyi, Székesfehérvár, Maďarsko, 1.–3. 10. 2005.
• Přednesení zprávy o činnosti české sítě Nadace Anny Lindhové na druhé schůzi The Heads of the
ALF National Network, Institut IEMED, Barcelona, 27. 11. 2005.
Organizační činnost
• Příprava přednášky Muhammad Ammán: Arabský člověk a soužití lidstva (vystoupení syrského islámského reformisty), ve spolupráci s Arabesque, Praha, ÚMV, 16. 6. 2005.
• Příprava a řízení porady české sítě ALF, úvodní referát na téma jak podávat žádosti o granty a činnost ALF, Praha, ÚMV, 1. 11. 2005.
Publicistika a vystoupení v médiích
• Dialog kultur a civilizací v režii nově vzniklé Nadace Anny Lindhové. Bulletin Společnosti přátel
Afriky a Společnosti česko-arabské, 2005, č. 2.
• TV Markíza – vystoupení na téma vývoj v Iráku, 6. 6. 2005.
• TV Nova – vystoupení na téma situace v Iráku, záznam, citace, 6. 6. 2005.
• TV ČT 1 – ozhovor na téma stažení Izraele z Gazy, 23. 8. 2005.
• TV ČT 1 – komentář k aktuální situaci v Libyi pro natočený dokument o Libyi (redaktor Martin
Rusek), 7. 9. 2005.
• Slovenská rozhlasová stanice O.K. – rozhovor na téma volby v Iráku a predikce politické situace,
30. 1. 2005.
Pedagogická činnost
• Přednáška na téma Blízký východ po 2. světové válce, Praha, Dům mládeže v Karlíně, 27. 10. 2005.
• Přednáška v angličtině pro maďarské studenty a výzkumníky na téma Česká republika a její politika
vůči Středomoří a Střednímu východu, univerzita Janos Kodolanyi, Székesfehérvár, 3. 10. 2005.
Další odborná činnost
• Teze pro vystoupení pana ministra – 3. česko-izraelské Hi-Tech Business Cooperation Forum (OPZE
MZV ČR).
• Činnost koordinátora české sítě euro-středomořské Nadace Anny Lindhové se sídlem v Alexandrii
(vytvoření a koordinace české sítě, pravidelná komunikace s centrem i jednotlivými členy network).
• Oponentský posudek bakalářské práce Terezy Magdalény Dvořáčkové: Spojené arabské emiráty
a jejich vztahy s Č(S)R, VŠE Praha.
• Lenka Adamcová: Dopady vstupu ČR do EU na zahraniční obchod s rozvojovými zeměmi – se zaměřením na země subsaharské Afriky, oponentský posudek na grant MZV ČR.
• Posudek na článek Islámský fundamentalismus jako hlas opozice v arabském světě a postsovětských
republikách (Mezinárodní vztahy).
• Hodnocení barcelonského procesu za léta 1995–2005 pro přípravu summitu v Barceloně, pro European Institute of the Mediterranean IEMEP z Barcelony, využito pro formulování závěrečné zprávy:
Survey Ten Years of the Barcelona Process, Civil Society’s views, Results, priorities and scenarios,
IEMED, Vov 2005.

50

Doc. Ing. Petr DRULÁK, Ph.D.
Odborná publikační činnost
• Úskalí veřejné volby. Polemika ke stati Marka Loužka: Dokáže teorie veřejné volby vysvětlit rozšiřování Evropské unie? Mezinárodní vztahy, 3/2005, s. 112–118.
• Metaphors and Creativity in International Politics. Research Cluster “Discourse, Politics, Identity”
Working Paper No. 3/2005. Lancaster: Institute for Advanced Studies at Lancaster University, uveřejněno na www.lancs.ac.uk/ias/researchgroups/dpi/dpi.htm.
• 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, 2005, s. 149–168 (s Lucií Königovou).
• Probably a Regime, Perhaps a Union: European Integration in the Czech and Slovak Political Discourse. In: Sjursen, Helene (ed.): Enlargement in perspective. Oslo: ARENA Report No. 2/2005, s. 209–246.
• Jak si stojí česká paradiplomacie? Podíl obecních a krajských samospráv na zahraniční politice ČR.
In: Dančák, Břetislav–Fiala, Petr–Hloušek, Vít (eds.): Nové téma politologického výzkumu. Brno:
Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2005.
• Evropská integrace a metafory: evropské myšlení bez NÁDOB. Mezinárodní politika, 2/2005, s. 6–7
(s Janem Karlasem).
• Co nám metafory mohou říci o politice? Mezinárodní politika, 2/2005, s. 4–5.
• Česká debata o euroústavě: nemístnost racionality a impotence politiky. Mezinárodní politika,
6/2005, s. 28.
Organizační činnost
• Ředitel Ústavu mezinárodních vztahů.
Publicistika a vystoupení v médiích
• Evropa bez ústavy je Evropou bez EU. Právo, 13. 1. 2005.
• Španělé nehlasují o smlouvě, ale o Evropě jako takové. Rozhovor pro Právo, 19. 2. 2005.
• Co takhle dát Francii lekci? Lidové noviny, 1. 6. 2005.
• Sbohem Evropo. Lidové noviny (Orientace), 11. 6. 2005.
• Rok po vstupu, krize EU, a co dál? Rozhovor pro Ekonom, 36/2005, s. 28–29.
• Český rozhlas 1, Radiožurnál – rozhovor na téma důsledky britské váhavosti při tvorbě unijního rozpočtu (redaktorka Štěpánka Čechová), 5. 12. 2005.
Pedagogická činnost
• Kurzy Politický a sociální vývoj zemí Beneluxu, Kapitoly z dějin zemí Beneluxu, International Relations: Theory and Practice, Úvod do aplikovaného výzkumu mezinárodních vztahů a metodologický
seminář pro doktorandy, Fakulta sociálních věd UK, Praha.
• Kurz Metodologie výzkumu mezinárodních vztahů, Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních
vztahů, Praha.
Další odborná činnost
• Uzavření habilitačního řízení a udělení hodnosti docent na Fakultě sociálních věd UK v Praze.
• Předseda redakční rady časopisů Mezinárodní vztahy a Perspectives.
• Recenzní redaktor časopisu Journal of International Relations and Development (vydává Palgrave).

Doc. PhDr. Jan EICHLER, CSc.
Odborná publikační činnost
• République Tchéque: la préférence atlantiste. In: Buffott, Patricie (ed.): La défense en Europe avancées et limites. Paris: La documentation Française, 2005, s. 149–158.
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• La guerre contre le terrorisme. Défense et Stratégie, Paris, No. 14, Octobre, s. 13–15.
• Vývoj transatlantických vztahů po 11. září. In: Bezpečnostní budoucnost České republiky: Otázky, výzvy, problémy. Praha: CESES, 2005, s. 49–66.
• Možnosti a limity bezpečnostní strategie Evropské unie. In: Bezpečnostní budoucnost České republiky: Otázky, výzvy, problémy. Praha: CESES, 2005, s. 67–88.
• NATO po skončení studené války. In: Bezpečnost Evropy a Česká republika. Praha: Professional Publishing, 2005, s. 150–173.
• Co přinesla operace Irácká svoboda? Mezinárodní politika, 2/2005, s. 28–30.
• Válka proti terorismu je kritizována i v USA. Mezinárodní politika, 7/2005, s. 31–32.
• Francie po referendu. Mezinárodní politika, 8/2005, s. 29–30.
• Evropská fronta globálního terorismu. Mezinárodní politika, 10/2005, s. 29–31.
• Jak dál v boji proti globálnímu terorismu. Obrana a strategie, 1/2005, s. 21–32.
• K vojenské charakteristice operace Irácká svoboda. Vojenské rozhledy, 2/2005, s. 66–77.
• Vyhodnotenie bezpečnostných hrozieb a rizík vo vojnách postkonfrotačného obdobia. Politické vedy,
4/2004, s. 118–148 .
• Mezinárodní bezpečnost na počátku 21. století. Medzinárodné vzťahy: Vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 1/2005, s. 8–18.
• Slovník medzinárodných vzťahov. Recenze. Mezinárodní politika, 1/2005, s. 38–39.
• Skrytá tvář globalizace. Recenze. Mezinárodní politika, 9/2005, s. 35–36.
Výzkumné projekty
• La défense en Europe, grantový projekt Grand Université Paris I – Sorbonne (spoluřešitel).
• Vyhodnocování bezpečnostních hrozeb a rizik na počátku 21. století, grantový projekt Grantové
agentury ČR (hlavní řešitel).
• Koncept preemptivní sebeobrany v kontextu boje proti terorismu po 11. září 2001 (závěrečný výstup), grantový projekt MZV (spoluřešitel, hlavní řešitel Mgr. Radek Khol).
Publicistika a vystoupení v médiích
• La tentation de la francophobie. Le Figaro, 29. 7. 2005 (No. 18968), s. 10.
• Dopis z Evropy prezidentu Bushovi je pozitivní výzvou. Právo, 5. 1. 2005.
• Od Miloševiče a Ševardnadzeho až po Janukovyče a Lukašenka? Právo, 26. 1. 2005.
• Íránský jaderný program a rizika kolem. Právo, 10. 2. 2005.
• Vojenské akce a jejich prapory. Právo, 21. 3. 2005.
• Jde Unie cestou militarizace? Právo, 25. 5. 2005.
• Zrada, facka, nebo spíše varování? Právo, 2. 6. 2005.
• Míří USA imperiální, nebo kosmopolitní zahraniční cestou? Právo, 14. 6. 2005.
• Vždy se těším na „á la santé“. Právo, 30. 6. 2005.
• Na koho mířil krvavý čtvrtek 9. 7. Právo, 9. 7. 2005.
• Jak fungují teroristické struktury. Právo, 20. 7. 2005.
• Evropa a směry boje proti terorismu. Právo, 30. 7. 2005.
• Jak je to s asymetrickou válkou. Právo, 8. 8. 2005.
• Byl by únor bez Mnichova? Právo, 25. 8. 2005.
• Tribunál se Saddámem a soud s cynismem. Právo, 14. 10. 2005.
• Zaslouží si MAAE a Baradej Nobelovu cenu za mír? Právo, 18. 10. 2005.
• Kde jsou kořeny nynějšího dramatu otřásajícího Francií. Právo, 4. 11. 2005.
• Bronxy nemá jen Francie. Právo, 6. 12. 2005.
• Co ukázal další rok George W. Bushe v Bílém domě. Právo, 29. 12. 2005.
• ČT 1 – vystoupení na téma NPT, 4. 5. 2005.
• ČT-24 – vystoupení na téma NPT, 4. 4. 2005.
• ČT 1, Události a komentáře – vystoupení na téma Nobelova cena pro MAAE, 17. 10. 2005.
• NOVA, Střepiny – vystoupení na téma Nepokoje ve Francii, 13. 11. 2005.
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• ČR, Radiožurnál – Reforma RB OSN, 28. 6. 2005.
• Rádio Impulz – Teroristické útoky v Londýně, 7. 7. 2005.
• ČR 1, Radiožurnál – Teroristické útoky v Londýně, 7. 7. 2005.
• Slovenský rozhlas – Boj proti terorismu po londýnských atentátech, 12. 7. 2005.
• Radio OK, Bratislava – Evropa a terorismus, 13. 7. 2005.
Citace jména a instituce v médiích
• Obžalovaný u soudu s Koránem v podpaží. Hospodářské noviny, 12. 7. 2005.
• Přistěhovalci mění demografickou tvář Evropy. Hospodářské noviny, 16. 11. 2005.
• Pawera, René: Manažment európskej bezpečnosti. Bratislava, Eurounion 2004, s. 134.
• Murdza, Karol: Bezpečnosť a bezpečnostná orientácia v globálnej rizikovej spoločnosti. Bratislava:
Akadémia Policajného zboru, 2004.
Oficiální portál Informačního centra o NATO Natoaktual.cz (www.natoaktual.cz):
• Analýza: Co lze čekat od voleb v Iráku. 27. 1. 2005.
• Experti: Risk s volbami se vyplatil. 1. 2. 2005.
• Experti: Schůzka Bush–Putin bude symbolická. 23. 2. 2005.
• Schůzka Bush–Putin? Bratrské objetí. 25. 2. 2005.
• Experti: Klaus je až třetí v řadě. 8. 3. 2005.
• Evropa musí přitvrdit, míní experti. 8. 7. 2005.
• Experti: Iráčané udělali další krok ke stabilitě. 17. 10. 2005.
• Experti: Daytonská dohoda ukončila válku. 21. 11. 2005.
Pedagogická činnost
• PESD dans le cadre la constitution de l’ UE. Přednáška. Francouzský institut, Praha, 23. 3. 2005.
• Delegace Institute of Foreign Affairs and National Security Seoul. Přednáška, Praha, 4. 4. 2005.
• Mezinárodní bezpečnost na počátku 21. století. Přednáška. Ministerstvo obrany ČR, Praha, 2. 5. 2005.
• Attitudes of the Czech republic towards the US security strategy. Přednáška pro profesory z University of Tokyo a Hokkaido University. Praha, 15. 9. 2005.
• République tcheque au début du XXI. Siecle. Přednáška. Ambassade de France, Praha, 19. 10. 2005.
• Vystoupení na téma: Soft security na mezinárodní konferenci Česká bezpečnostní politika a její perspektivy Senát ČR, Praha, 14.–15. 11. 2005.
• Vývoj vojenství za posledních 200 let. Vystoupení na konferenci Evropa 200 let po bitvě u Slavkova,
Brno, 2. 12. 2005.
• Přednášky pro kurz Generálního štábu Armády ČR (celkem 3).
• Přednášky Mezinárodní bezpečnost v době globalizace, Ozbrojené konflikty v době globalizace, Globální terorismus, Nejvlivnější činitelé mezinárodních vztahů na počátku 21. století, kurzy Univerzity třetího věku, Praha.
• Přednáška Boj proti terorismu na počtku 21. století. WAFUNA, Plzeň, 19. 4. 2005.
• Bezpečnostní hrozby a rizika na počátku 21. století. Kurz Generálního štábu Armády ČR, Praha,
31. 10. 2005.
• Boj proti globálnímu terorismu na počátku 21. století. Odborná příprava nejvyšších velitelů Sil podpory a výcviku Armády ČR, Praha, 14. 11. 2005.
• Mezinárodní bezpečnost na konci roku 2005. Odborná příprava ředitelů odborů Ministerstva financí
ČR, Praha, 23. 11. 2005.
Další odborná činnost
• Petr Buček, OBP MZV, Bezpečnost na počátku 21. století. Konzultace, 21. 1. 2005.
• Bořek Lizec, OSZBP MZV, Bezpečnostní strategie EU. Konzultace, 13. 6. a 20. 6. 2005.
• Vladimír Miller, MZV, Mezinárodní bezpečnostní vztahy v roce 2005. Konuzultace, 14. 7. 2005.
• Magda Pokludová, OBP MZV, Hrozba globálního terorismu. Konzultace, 21. 10. 2005.
• Prof. Patrice Buffotot, Université Paris I, Sorbonne, Válka proti terorismu na počátku 21. století.
Konzultace. Paříž, 4. 11. 2005.
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• Bruno Bucherie, MO Francie, Bezpečnostní strategie EU. Konzultace, Paříž, 4. 11. 2005.
• Barthélémy Courmont, IRIS, Asymetrické války na počátku 21. století. Konzultace, Paříž, 4. 11. 2005.
• Prof. Dominique David, IFRI, Hrozby a rizika na počátku 21. století. Konzultace, Paříž, 9. 11. 2005.
• Prof. Christophe Charillon, ředitel C2SD, Bezpečnostní hrozby na počátku 21. století. Konzultace,
Paříž, 9. 11. 2005.
• Posudek doktorské práce Ing. Pavly Štěrbové: Distribuce moci a globální řízení. FMV VŠE, Praha.
• Posudek disertační práce Ing. Bořka Lizce: Transatlantický tým. FMV VŠE, Praha.
• Posudek habilitační práce PhDr. JUDr. Miroslava Mareše, Ph.D.: Terorismus v mezinárodních vztazích. Masarykova univerzita, Brno.
• Posudek diplomové práce Sandry Tůmové: La relation transatlantique. Le futur s’ ecrit aujourd’ hui.
FSV UK, Praha.
• Posudek disertační práce Ing. Juraje Beskyda: Bezpečnostná a obranná politika Európskej únie.
UMB, Bánská Bystrice.
• Oponentský posudek na grantovou studii Ing. Hany Vránové: Nevládní organizace jako subjekt politických rozhodovacích procesů. Možnosti a meze jejich aktivní politické činnosti v Evropě. IGA
VŠE, Praha.

Ing. Rudolf FÜRST
Odborná publikační činnost
• Politické vnímání Číny v Čechách: Mezi věcností a nevěcností, orientalismem a okcidentalismem.
Mezinárodní vztahy, 3/2005, s. 24–43.
• Japonsko nabírá dech. Mezinárodní politika, 1/2005, s. 8–10.
• Čína a krize euroatlantické jednoty. Mezinárodní politika, 5/2005, s. 31–33.
• Čína: Zahraničních investorů ráj. Mezinárodní politika, 5/2005, s. 10–12.
• České trápení v bilaterálních vztazích s Čínou. Mezinárodní politika, 6/2005, s. 18–20.
• Země Dálného východu. Regio, č. 1. Praha: ÚMV, 2005, s. 23–24.
• Occidentalism: The West in the Eyes of its Enemies, Ian Buruma and Avishai Margalit. Recenze. Perspectives, No. 23, Winter 2004/2005, s. 81–84.
• Soudobý čínský nacionalismus. Recenze knihy Peter Hays Gries: China’s New Nationalism: Pride,
Politics, and Diplomacy. Mezinárodní politika, 2/2005, s. 33.
• Mýtus čínského ekonomického zázraku a jeho dekonstrukce. Recenze knihy Joe Studwell: The China
Dream. Mezinárodní politika 10/2005, s. 33–34.
Příspěvky na konferencích a seminářích
• Asijští tygři přicházejí: „ČLR a Tchaj-wan a jejich obraz u laické a odborné veřejnosti.“ Referát na
mezioborovém semináři o Tchaj-wanu a tchajwanských studiích, FF UK, Praha, 2. 12. 2005.
• The Rising Threat of China. Referát na konferenci Russian And Chinese Role in the Prezent Global
Insecurity, the Bell Assotiation, Praha, 6.–7. 5. 2005.
Organizační činnost
• Návštěva tchajwanského politika Peng Mingmin, ÚMV, Praha, 22. 6. 2005.
Publicistika a vystoupení v médiích
• Platí na Čínu politiky otevřených dveří? Diskuse s O. Lomovou. Literární noviny, 10/2005.
• Postupná liberalizace zpestřuje obraz Číny. Hospodářské noviny, 15. 3. 2005.
• Vládní amatérství vůči Pekingu. Hospodářské noviny, 27. 7. 2005.
• Čína že je liberálnější než EU? Svatá prostoto! Hospodářské noviny, 29. 9. 2005.
• Tchaj-wan je pro Čínu citová záležitost. Interview. Lidové noviny, 15. 3. 2005.
• Režim zůstal stejný, jenom škrtí jinak. Interview. Respekt, 11/2005.
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• ČT 1, Komentáře a události – rozhovor na téma Severní Korea, 26. 7. 2005.
• ČT 2 – účast v dokumentárním pořadu o Tchaj-wanu Velký vůz, předtočeno 10. 10. 2005.
• BBC, Radiožurnál – mnohokrát vstupy k čínské problematice atd.
Citace jména a instituce v médiích
• Hospodářské noviny: V Pekingu a Tokiu se nedaří překonat minulost, 25. 5. 2005.
• Hospodářské noviny: Sinologie věru není ekonomie, Dan Vořechovský, 11. 10. 2005.
• Mezinárodní vztahy: Vztahy krajín Visegrádské čtvorky s Čínou, Gabriela Gregušová, 1/2005, s. 7–22.
Pedagogická činnost
• Čína. Dvě přednášky a následné diskuse na festivalu Jeden svět, Liberec, 11. 5. 2005.
• Čína. Přednáška na Policejní akademii v Praze, 19. 9. 2005.
• Tchaj-wan – obecná charakteristika. Přednáška na Ekonomické universitě v Bratislavě, 16. 11. 2005.
Další odborná činnost
• Oponentský posudek bakalářské práce Kristíny Vavrové: Záujmy a důvody medzi EU a ČLR v oblasti vědy a výzkumu. Universita Komenského, Bratislava.
• Zrcadlo orientalismu – obrazy Tibetu v Evropě. Posudek (Mezinárodní vztahy).
• Posudek diplomové práce Thu-Yi Hung: Taiwan-Czech Exchange And Cooperation in Ekonomy,
Culture, Academia And technology. FSV UK, Praha.
• Two Largest Slovak Projects in China. Posudek (Perspectives).
• Anotace internetových adres: Jihovýchodní Asie, Mezinárodní politika, 2/2005.

Ing. Mesfin GEDLU, Ph.D.
Odborná publikační činnost
• Liberální politická teorie a práva etnických komunit a jiných menšin. Politologická revue, 1/2005, s. 62–86.
• Afrika: Mezinárodní terorismus. Regio, č. 1. Praha: ÚMV, 2005, s. 19–21.
• J. Keana: Democracy and Violence. Problém zvládání násilí demokracií. Politologický časopis MPU,
3/2005.
• Perspektivy zahraniční politiky České republiky v Africe. Policy paper ÚMV.
Příspěvky na konferencích a seminářích
• Aktivní účast na kolokviu Povolební Etiopie. Africké IS v Praze, 27. 5. 2005.
• Fórum Měsíc černošské historie, Plzeň, 1.–7. 11. 2005.
• Smysl a poslání černošského umění. Vystoupení na konferenci Světová civilizace: přispění černošských národů v oblasti umění, vytváření státních útvarů a politických organizací, vědy a techniky.
ZÚ, Plzeň, 3. 11. 2005.
• Panelová diskuse Zhroucené státy a zahraniční rozvojová pomoc. Asociace pro mezinárodní otázky,
ÚMV, Praha, 29. 11. 2005.
Publicistika a vystoupení v médiích
• Perspektivy zahraniční politiky ČR v Africe. Portál SPA, únor 2005 (www.afrikaonline.cz/spa/bulletin/).
• Kurier, Vídeň – rozhovor po telefonu o současné Etiopii (Jana Patsch), 14. 2. 2005.
• Prospívá Africe NEPAD? (dva texty). Literární noviny, 13. 6. 2005.
• BBC – rozhovor o Jihoafrické republice, duben 2005.
• BBC, Svět kolem nás – diskuse Rozvojová pomoc a oddlužování Afriky, 17. 6. 2005.
Další odborná činnost
• Regionálna integrácia v sub-saharskej Afrike – realita alebo zbožné prianie? Posudek (Mezinárodní vztahy).
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JUDr. Vladimír HANDL, CSc.
Odborná publikační činnost
• Choosing Between China and Europe? Virtual Inspiration and Policy Transfer in the Programmatic
Development of the Czech Communist Party. Journal of Communist Studies and Transition Politics,
Vol. 21, No. 1, March 2005, s. 123–141.
• Between Emulation and Adjustment: External Influences on Programmatic Change in the Slovak
SDL. Journal of Communist Studies and Transition Politics, Vol. 21, No. 1, March 2005, s. 105–122
(s Vladimírem Leškou).
• Germany and the Visegrad Countries between Dependence and Asymmetric Partnership? In: Alexander Duleba, Tadayuki Hayashi (eds.): Regional Integration in the East and West: Challenges and
Responses. Bratislava: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association, 2005, s. 117–126.
• Die Kommunistische Partei von Böhmen und Mähren und ihre Beziehung zu den Sozialdemokraten.
In: Michael Brie, Cornelia Hildebrandt (Hrsg.): Für ein anderes Europa: Linke Parteien im Aufbruch.
Berlin: Dietz, 2005, s. 404–425.
• Normalizace a evropeizace jako mantinely případné povolební změny v česko-německých vztazích.
Mezinárodní politika, 10/2005, s. 8–11.
• Německo a Polsko v procesu evropeizace. Recenze. Mezinárodní politika, 11/2005, s. 30–31.
• Česká zahraniční politika 1993–2005. Policy paper ÚMV (s Otto Pickem).
• Česká zahraniční politika 1993–2005 – Od „návratu do Evropy“ k evropeizaci. 1. část. Mezinárodní politika, 8/2005, s. 13–15 (s Otto Pickem).
• Česká zahraniční politika 1993–2005 – Od „návratu do Evropy“ k evropeizaci. 2. část. Mezinárodní politika, 9/2005, s. 20–22 (s Otto Pickem).
• Militärische oder nationalstaatliche Resozialisierung Deutschlands? WeltTrends 45/2005, Universitätsverlag Potsdam, s. 107–110.
Výzkumné projekty
• Koncept preemptivní sebeobrany v kontextu boje proti terorismu po 11. září 2001, grantový projekt
MZV ČR (spoluřešitel, hlavní řešitel Mgr. Radek Khol).
Příspěvky na konferencích a seminářích
• Referát o KSČM–ČSSD na konferenci Transformation processes of and in left parties, Rosa Luxemburg Stiftung, Berlín, 17. 12. 2005.
Publicistika a vystoupení v médiích
• Volby důležité i pro nás. Mladá fronta Dnes, 17. 9. 2005.
• Evropeizace a pragmatizace rudé strany. Hospodářské noviny, 30. 9. 2005.
• BBC – kulatý stůl k odstoupení G. Schrödera, červenec 2005.
• BBC – vystoupení k německé politice, červenec 2005.
Citace jména a instituce v médiích
• Mladá fronta Dnes, 29. 11. 2005.
Pedagogická činnost
• Přednáška pro skupinu studentů Gesamteuropäisches Studienwerk e.V., vedených Dr. Gerhardem
Schüsselbauerem, ÚMV, Praha, 22. 3. 2005.
• Přednáška pro studenty SRN, vedené Dr. Kühlem, ÚMV, Praha 27. 9. 2005.
Další odborná činnost
• Jedno peer review pro Perspectives.
• Lektorský posudek na projekt Sociologického ústavu AV, České veřejné mínění: výzkum a teoretické souvislosti (zahraničněpolitické aspekty).
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Ing. Ondřej HORKÝ
Odborná publikační činnost
• Rwandská genocida: příčiny násilí a role mezinárodní komunity. In: Etnicita jako příčina konfliktů.
Praha: Oeconomica, 2005.
• Dilemata rozvojové politiky. Policy paper ÚMV.
Příspěvky na konferencích a seminářích
• Aid, Trade or Isolation: Ethical Aspects of Development. Příspěvek na 9th International Conference
of Young Scholars, VŠE, Praha, 26. 5. 2005.
• Instability and Human Development in Sub-Saharan Africa: Some Evidence from Cross-country Regressions. Příspěvek na konferenci 11th EADI General Conference, Bonn, 23. 9. 2005.
Další odborná činnost
• Peer review na článek Regionálna integrácia v sub-saharskej Afrike (Mezinárodní vztahy).
• Konzultace ke statistickým metodám pro zpracování výsledků výzkumu na metafory o Evropské unii.

Ing. Jan HŘÍCH, CSc.
Odborná publikační činnost
• Nominální ekonomická konvergence v nových členských zemích. Mezinárodní politika, 4/2005, s. 26–29.
• Eva Kováčová: Vstup České republiky do EU. Oslabení nebo posílení role státu? Recenze. Mezinárodní vztahy, 1/2005, s. 91–96.
• Srholec, Martin: Přímé zahraniční investice v České republice. Teorie a praxe v mezinárodním srovnání. Recenze. Mezinárodní vztahy, 3/2005, s, 139–143.
• Kadeřábková, Anna–Spěváček, Vojtěch–Žák, Milan (eds.): Growth, Stability, and Competitiveness:
Current Issues of Czech Economy on its Way to the EU. Recenze. Perspectives, No. 23 Winter
2004/2005, s. 89–93.
Příspěvky na konferencích a seminářích
• Úvodní příspěvek a moderování diskusního setkání s Petrem Janyškou Francie a evropská ústava:
V předvečer francouzského referenda. ÚMV, Praha, 25. 5. 2005..
• Moderování panelové diskuse na téma Pracovní podmínky a pracovní doby v rámci konference Konkurence lokalit a přínosy kooperace: Perspektivy trhu práce a sociální politiky ve vztahu mezi Českou republikou, Rakouskem a Německem, Pasov, 8.–10. 6. 2005.
• Účast na panelové diskusi (v roli panelisty) na téma Nach der Erweiterung: Neues Europa oder alte
Barrieren? v rámci akce 3. Waldviertler Medientage, Raabs a.d. Thaya, 22. 9. 2005.
Organizační činnost
• Vedoucí výzkumného oddělení ÚMV.
Publicistika a vystoupení v médiích
• ORF – interview pro rakouskou veřejnoprávní televizi navazující na panelovou diskusi v rámci
3. Waldviertler Medientage zabývající se bariérami ve vztazích mezi ČR a Rakouskem a budoucím
sbližováním v kontextu evropské integrace a globalizující se světové ekonomiky, 22. 9. 2005.
• BBC – diskuze na téma kritika českého prezidenta v Evropském parlamentu, kompetenční spory premiéra a prezidenta, 29. 4. 2005.
• BBC – účast v debatě na téma zahájení předvstupních rozhovorů s Tureckem, 3. 10. 2005.
Pedagogická činnost
• Euro a hospodářská a měnová unie EU, přednáška v ICEU, Praha, 13. 5. 2005.
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Další odborná činnost
• Konzultace s japonským novinářem Mikio Sugenou (Keizai Shimbun) o aktuálních problémech
euroamerické civilizace, ÚMV, 28. 1. 2005.
• Konzultace s delegací jihokorejského Ministerstva pro národní sjednocení na téma Zkušenosti ČR
z transformace, ÚMV, 2. 6. 2005.
• Konzultace s doktorandem Vladimírem Hořovským (FSV UK) o ekonomické dimenzi zahraniční
politiky ČR.
• Konzultace s delegací čínského ministerstva mezinárodního obchodu, ÚMV, 27. 10. 2005.
• Anotace internetových adres: Odborné agentury Evropské unie. Mezinárodní politika, 3/2005.
• Anotace internetových adres: Podpora vnějších ekonomických vztahů ČR na internetu. Mezinárodní
politika, 5/2005.
• Anotace internetových adres: Podnikatelské informace v Evropské unii. Mezinárodní politika, 8/2005.
• Anotace internetových adres: Evropské politické strany. Mezinárodní politika 11/2005.
• Anotace internetových adres: Poslanecké kluby evropských politických stran v EP. Mezinárodní politika, 12/2005.
• Oponentský posudek na učební text Sereghyová, J. a kol.: Dlouhodobé trendy ve vývoji komoditní
a regionální struktury mezinárodního obchodu zbožím a jiné signály meritorních změn ve specializačním profilu průmyslové výroby v jednotlivých regionech světové ekonomiky. Diplomatická akademie.
• Oponentský posudek na učební text Sereghyová, J. a kol.: Konjunkturní situace ve světové ekonomice na počátku roku 2005 a prognóza jejího vývoje v krátkodobém horizontu. Diplomatická akademie.
• Oponentský posudek na učební text Sereghyová, J. a kol.: Změny realizačních forem a organizačních struktur mezinárodních mezipodnikových vztahů provázejících globalizaci světové ekonomiky.
Diplomatická akademie.
• Oponentský posudek na diplomovou práci Lenky Nigrinové Priority společné obchodní politiky Evropské unie. FSV UK, Praha.
• Oponentský posudek na disertační práci Mgr. Karla Víta Vnitropolitické aspekty vztahu České republiky a Evropské unie (1992–1998). FSV UK, Praha.
• Peer review na stať Evropská ústava v roli institucionálního rámce pro strategie konkurenceschopnosti (Acta Oeconomica).
• Oponentský posudek na učební text Sereghyová, J. a kol.: Konjunkturní situace ve světové ekonomice a v mezinárodním obchodě na podzim roku 2005 a prognóza jejího vývoje v krátkodobém horizontu. Diplomatická akademie.
• Peer review na stať o globální chudobě (Mezinárodní vztahy).

PhDr. Petr JELÍNEK
Odborná publikační činnost
• Konference Lusofonní Afrika 1975–2005. Bulletin Společnosti přátel Afriky-Společnosti česko-arabské, 4/2005, s. 31.
Organizační činnost
• Vedoucí Rozvojového střediska ÚMV.

Mgr. Jan KARLAS
Odborná publikační činnost
• The ESDP Building Process and Conflict Prevention: Intergovernmental Policy-making and Institutional Expertise. Journal of International Relations and Development, 2005, Vol. 8, No. 2, s. 164–191.
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• Klíčové momenty vývoje SZBP EU: Zájmy a základní struktura. In: Závěšický J. (ed.): Bezpečnostní (ne)stabilita. Praha: Klub Mladých Evropanů, Eurocompact, 2005.
• Evropská integrace a metafory: evropské myšlení bez NÁDOB. Mezinárodní politika, 2/2005, s. 6–7
(s Petrem Drulákem).
• Jak zachovat jednotnou Evropu, když neschválí jednotně ústavní smlouvu: výhody a rizika různých
scénářů. Policy paper ÚMV. Zveřejněno na: www.iir.cz.
• Přijetí Evropské ústavní smlouvy – přínosy a ztráty. Policy paper ÚMV. Zveřejněno na: www.iir.cz.
• Jak komunikovat Evropu? Komunikace a postoj veřejnosti k EU. Policy paper ÚMV. Zveřejněno na:
www.iir.cz.
• Evropská integrace a demokracie: shoda o demokratickém deficitu a spory o jeho nevyhnutelnosti.
Policy paper ÚMV. Zveřejněno na: www.iir.cz.
• Conflict Prevention and the EU: The Need for More Specific Commitments. Eurofuture, Spring 2005,
s. 41–43.
Výzkumné projekty
• Koncept preemptivní sebeobrany v kontextu boje proti terorismu, grantový projekt MZV ČR (spoluřešitel, hlavní řešitel Mgr. Radek Khol).
• Economic Theory of Political Markets, grantový projekt Grantové agentury ČR, nositel: Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (spoluřešitel, hlavní řešitel: Prof.
RNDr. ing. František Turnovec, CSc.).
• Možnosti regionální spolupráce na Blízkém východě, grantový projekt MZV ČR (spoluřešitel, hlavní řešitel: PhDr. Jaroslav Bureš).
Příspěvky na konferencích a seminářích
• Institutional Expertise and the Efficiency of the EU’s Security Governance. Příspěvek na konferenc European Consorcium for Political Research (Third ECPR General Conference), Budapešť, 8.–10. 9. 2005.
• Evropská bezpečnostní a obranná politika v novém tisíciletí. Příspěvek na konferenci Klubu Mladých Evropanů EU: Lehko na cvičišti, těžko na bojišti?, ÚMV, Praha, 8. 4. 2005.
• Studium mezinárodních režimů a jeho přínos pro výzkum institucionální formy. Příspěvek na odborném semináři Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Evropská
unie na počátku 21. století – reformní procesy a institucionální změna, FSV UK, Praha, 22. 4. 2005.
• Předseda panelu, konference Central and Eastern Europe International Studies Association, Ninth
Young Scholars International Studies Conference), Vysoká škola ekonomická, Praha, 17.–18. 6. 2005.
• Možné scénáře ratifikace a politického vývoje v případě neschválení EÚS. Příspěvek na konferenci
Vzdělávacího střediska na podporu demokracie Potřebujeme Evropskou ústavní smlouvu?: Perspektivy EÚS po francouzském referendu, MZV ČR, Praha, 2. 6. 2005.
• Rozhodovací struktury současných bezpečnostních režimů. Příspěvek na konferenci Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Institucionalizace a decentralizace
v EU, FSV UK, Praha, 11. 11. 2005
• Společná zahraniční a bezpečnostní politika Evropské unie – vývoj cílů a institucí a současný stav.
Příspěvek na konferenci Jihomoravského kraje, Svazu důstojníků a praporčíků a města Brno Evropa 200 let po bitvě u Slavkova, Hotel Voroněž, Brno, 2. 12. 2005
Organizační činnost
• Příprava konference Role Evropské ústavní smlouvy a důsledky ratifikačního procesu, Praha, 5. 4.
2005.
• Příprava konference Přijetí Evropské ústavní smlouvy – přínosy a ztráty, Plzeň, 21. 4. 2005.
• Příprava konference Jak komunikovat Evropu? Komunikace a postoj veřejnosti k EU, Olomouc,
21. 10. 2005.
• Příprava konference Evropská integrace a demokracie: rozhodovací proces a veřejná kontrola,
Brno, 3. l1. 2005.
• Zástupce vedoucího výzkumného oddělení (od října 2005).
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Publicistika a vystoupení v médiích
• ČT 1, Události – 1. 4. 2005.
Pedagogická činnost
• The Czech Republic and European Integration, přednáška pro studenty z Norska, ÚMV, Praha,
12. 4. 2005.
• EU Military/Police/Judicial Operations – Balkans (Bosnia, Macedonia) and Beyond (DRC, Georgia), součást cyklu International Security and NATO, ÚMV, Praha 12. 5. 2005.
• The Czech Republic and European Integration, přednáška pro studenty z USA, ÚMV, Praha, 7. 10. 2005.
• EU Military/Police/Judicial Operations – Balkans (Bosnia, Macedonia) and Beyond (DRC, Georgia), součást cyklu International Security and NATO, ÚMV, Praha, 24. 11. 2005.
• International Institutions and Governance, 13 přednášek/seminářů, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Praha, únor–květen 2005.
• Diplomový seminář, 3 přednášky/semináře, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Praha,
únor–květen 2005.
• Teorie evropské integrace a jejich aplikace I., 12 přednášek/seminářů, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Praha, říjen–prosinec 2005.
• Úvod do mezinárodních vztahů, 12 přednášek/seminářů, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy,
Praha, říjen–prosinec 2005.
Další odborná činnost
• Příprava sborníku policy paperů z cyklu konferencí Evropská integrace a evropská veřejnost pořádaných ÚMV.
• Czech Republic and European integration, konzultace s Nielsem Quistorffem, University of Hamburg, ÚMV, Praha, 24. 10. 2005.
• Asistent recenzního editora časopisu Journal of International Relations and Development.
• Tři posudky (peer review) pro Mezinárodní vztahy.
• Posudek na diplomovou práci Veroniky Mazancové, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Praha.
• Posudek na diplomovou práci Adély Kadlecové, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha.

Mgr. Michal KOŘAN
Odborná publikační činnost
• Filosofie společenských věd a mezinárodní vztahy. In: Pšeja, Pavel (ed.): Přehled teorií mezinárodních vztahů. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2005.

Mgr. Radek KHOL, M.A.
Odborná publikační činnost
• Protiraketová obrana. Praha: ÚMV, 2005 (s Františkem Šulcem).
• Czech Republic. In: Balfour, Rosa (ed.): L’Europa allargata: come cambia la politica estera europea? Soveria Mannelli: Rubbettino, 2005.
• Ongoing Cooperation Between Europe’s Armed Forces. In: Biscop, Sven (ed.): E Pluribus Unum?
Military Cooperation in EU. Egmont Paper No. 7, IRRI-KIIB Brusel, 2005, s. 5–12.
• Zahraniční a bezpečnostní politika USA po znovuzvolení George Bushe. In: Prezidentské volby
v USA. Centrum pro ekonomiku a politiku, Praha 2005, s. 23–27.
• Evropeizace bezpečnostní a obranné politiky ČR. In: Evropeizace – nové téma politologického výzkumu. MU Brno, 2005, s. 145–149.
• Národní bezpečnostní strategie USA. Mezinárodní vztahy, 1/2005, s. 71–85.
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• Transatlantické vztahy po znovuzvolení prezidenta Bushe. Mezinárodní politika, 4/2005, s. 34–35.
• Sperlin, James–Kay, Sean–Papacosma, S. Victor (eds.): Limiting institutions? The Challenge of Eurasian Security Governance. Recenze. Journal of International Relations and Development 2005, Vol. 8,
No. 1, s. 104–107.
• Strategické otázky současnosti. Recenze knihy Strategic Survey 2004/5. An evaluation and forecast
of world affairs. Mezinárodní politika, 12/2005, s. 36–37.
• Reforma OSN a použití síly. S jakým cílem a za jakých podmínek? Policy paper ÚMV.
• End of conscription in CEE. Oxford Analytica, 31. 1. 2005.
• Czech Republic and CFSP One Year Later. CFSP Forum, Vol. 3, No. 3 (May 2005).
• Czech Republic chapter. CFSP Watch 2004, FORNET web site, únor 2005.
• One Year on. The Foreign Policies of the Enlarged EU. CeSPi Working Paper, CeSPi Rome, 2005
(spoluautor).
• En attendant l’Europe puissance. La Lettre, No. 10 (mars 2005), Fondation pour l’Innovation Politique, Paris, s. 6–7.
Výzkumné projekty
• FORNET – European Foreign Policy Research Network, mezinárodní projekt podporovaný Evropskou unií (koordinátor za ÚMV, vedoucí projektu prof. Christopher Hill).
• Democracies and Defenses. Democratic Countries and Misile Defense Project, mezinárodní komparativní projekt koordinovaný Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (spoluřešitel,
vedoucí projektu doc. Bernd W. Kubbig).
• EU Civilian Crisis Management, mezinárodní projekt koordinovaný EU ISS Paříž (spoluřešitel, vedoucí projektu dr. Agnieszka Nowak).
• Foreign Policies in Enlarged EU – One Year Later, mezinárodní projekt koordinovaný CeSPi Řím
(spoluřešitel, vedoucí projektu dr. Rosa Balfour).
• Koncept preemptivní sebeobrany v kontextu boje proti terorismu po 11. září 2001, grantový projekt
MZV ČR (hlavní řešitel).
• Důsledky existence Evropské obranné agentury pro oblast vojenských kapacit EU s důrazem na ČR,
grantový projekt MZV ČR (hlavní řešitel).
• Komunikační strategie boje proti terorismu, grantový projekt MZV ČR (spoluřešitel, hlavní řešitel
Mgr. Jiří Česal).
Příspěvky na konferencích a seminářích
• Ongoing Cooperation Between Europe’s Armed Forces. Příspěvek na konferenci Military integration in the European Union, IRRI-FPC-C2SD, Brusel, 28. 2. 2005.
• EU Enlargement and ESDP. Příspěvek na konferenci The EU’s Security Agenda and the Western
Balkans, EU ISS a G-17 Institut, Bělehrad, 7.–8. 4. 2005.
• Europeizace bezpečnostní a obranné politiky ČR. Příspěvek na konferenci Europeizace – nové téma
politologického výzkumu, MU Brno, 14.–15. 4. 2005.
• Euro-atlantické vztahy a role nových členských států EU. Příspěvek na konferenci Euro-atlantické
vztahy a role nových členských států EU, Mezinárodní politologický ústav MU, Brno, 12. 5. 2005.
• Future of trans-Atlantic security – More of Europe, less of NATO? Příspěvek na konferenci Changing landscape in transatlantic relations. New EU member states and candidate countries between
Brussels and Washington, Europeum-GMF, Praha, 23. 9. 2005.
• The impact of enlargement on the development of the CFSP. Příspěvek na konferenci European Foreign
and Security Policy After EU Enlargement, Institut für Europäische Politik, Budapešť, 27.–28. 9. 2005.
• Bezpečnostněpolitická dimenze transatlantické vazby – hledání modelu. Příspěvek na konferenci
Vzájemné vztahy EU–USA a zájmy ČR, Mezinárodní politologický ústav MU, Brno, 1. 11. 2005.
• The Czech Republic and the CFSP/ESDP. Příspěvek na konferenci The New EU Member States and
the future of the European Foreign and Security Policy, European Jean-Monnet Centre of the University of Würzburg, 2.–3. 12. 2005.
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Organizační činnost
• Příprava expertního kulatého stolu Pravidla použití síly a humanitární intervence, ÚMV, Praha,
24. 2. 2005.
• Organizace kurzu International Security and NATO, ÚMV–ČEAR–PSSI, projekt pro VŠ studenty ze
Srbska a Černé Hory.
Publicistika a vystoupení v médiích
• Czechs raise Chechnya issue. Prague Post, 16.–22. 2. 2005.
• ČT 1, Události, komentáře – vystoupení na téma Jaderný program KLDR, 7. 2. 2005.
• ČT 24, – vystoupení na téma Reforma OSN, 14. 9. 2005.
• ČT 1, Události, komentáře – vystoupení na téma Tajné věznice CIA v Evropě, 5. 12. 2005.
• ČRo 1, ČRo 6, ČRo 7, BBC (česká, slovenská redakce), RFE/RL, Rádio Impuls – zhruba 15 vystoupení.
• Zlepšování evropských obranných schopností, natoaktual.cz, březen 2005.
• Hodnocení operace Althea a perspektiva dalších misí EU, natoaktual.cz, prosinec 2005.
Citace jména a instituce v médiích
• Více než 10 citací v Hospodářských novinách, Mladé frontě Dnes, Lidových novinách, Denících Bohemia, Týdnu, Euru, Respektu, ATM, Prague Post.
Pedagogická činnost
• Vztahy USA a EU ve druhém prezidentském období G. Bushe, přednáška pro CEVRO-MK, Plzeň,
2. 2. 2005.
• Role OSN při zajišťování mezinárodního míru a bezpečnosti, přednáška pro ČSSN, Plzeň, 25. 2. 2005.
• Druhý pilíř EU, přednáška pro Diplomatickou akademii, 16. 6. 2005.
• Kurz International Security and NATO, 3 přednášky, FSV UK, Praha (květen a listopad).
• Kurz Euromasters 2005, 3 přednášky (Czech security policy in the 1990s), FSV UK, Praha,
únor–březen.
Další odborná činnost
• Anotace internetových adres: Mezinárodní terorismus a jeho výzkum. Mezinárodní politika, 9/2005.
• Konzultace I. Teleki (CSIS), R. Evanson (University of Missouri), Tae-Dong Jeon (korejská ambasáda), Takashi Hosoda (japonská ambasáda), B. Frie a L. di Gianfrancesco (Evropský diplomatický
program).
• Posudek na working paper KMV IPS FSV UK (autor T. Karásek).

Mgr. Lucie KÖNIGOVÁ
Odborná publikační činnost
• Politická unie. In: König, Petr–Lacina, Lubor–Přenosil, Jan (eds.): Evropská integrace. Brno: Barrister and Principal, 2005.
• Jak utvářet Evropu: konvenčně nebo konventně?: Konvent jako alternativní metoda přípravy základních smluv evropské integrace. Mezinárodní vztahy, 2/2005, s. 24–41 (s Petrem Kratochvílem).
• České mezinárodní vztahy zas o něco mezinárodnější. Mezinárodní vztahy, 1/2005, s. 5–6.
• Řekněme si to na rovinu. Recenze knihy Řekněme své ANO nebo NE evropské ústavě. Analýza Smlouvy o ústavě pro Evropu, která Evropskou unii přeměňuje v evropský stát zpracovaná v irském EU Research and Information Centre s předmluvou Václava Klause. Mezinárodní politika, 6/2005, s. 34–35.
• Rakousko evropské a středoevropské. In: Hloušek, Vít–Sychra, Zdeněk (eds.): Rakousko v evropské
a středoevropské politice. Středoevropské politické studie (SEPS). Brno: Masarykova univerzita,
2004; in: www.cepsr.cz/clanek.php?ID=232.
• Mohou si velké země dovolit být vlídné? Policy paper ÚMV.
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Výzkumné projekty
• CONNEX – Network of Excellence, Efficient and Democratic Governance in a Multilevel Europe,
mezinárodní projekt financovaný Evropskou unií (členka řešitelského týmu).
Organizační činnost
• Příprava workshopu s Andy Smithem How to Study the Government of the European Union? Discussion on Approaches, ÚMV, Praha, 9. 11. 2005.
Publicistika a vystoupení v médiích
• BBC, Svět kolem nás – 4. 6. 2005.
Pedagogická činnost
• Přenáška pro americké studenty z IES Freiburg, ÚMV, Praha, 7. 10. 2005.
• Specifika budoucího vývoje EU; Ústavní smlouva EU ve srovnání s ústavou USA a ČR, MZLU, Brno,
5.–7. 12. 2005.
• Regionální a strukturální politika EU, FSV UK, Praha, 24. 11. 2005.
Další odborná činnost
• Šéfredaktorka časopisu Mezinárodní vztahy.
• Peer review článku o teoriích evropského konstitucionalismu (Politologický časopis).
• Peer review článku o volbách do Evropského parlamentu (Politologický časopis).
• Peer review článku o regionální politice EU v ČR (Politologický časopis).
• Vedení dvou diplomových prací studentek ÚPOL FF UK, Praha.
• Vedení a posudek postupové práce studentky ÚPOL FF UK, Praha.
• Peer review čtyř článků do Mezinárodních vztahů.

Ing. Mgr. Petr KRATOCHVÍL, Ph.D.
Odborná publikační činnost
• Jak utvářet Evropu: Konventně nebo konvenčně. Mezinárodní vztahy, 2/2005, s. 24–41 (s Lucií
Königovou).
• The Qualified Majority Voting and the Interests of the Czech Republic. In: Jankauskas, Algimantas et
al. (eds.): Central Europe Beyond Double Enlargement. Vilnius: Vilnius University Press, s. 143–164.
• Konstitucionální fáze evropské integrace: Teoretická reflexe. Acta Oeconomica Pragensia, 7/2005.
• Czechoslovakia/Czech Republic and European Integration: During and After Cold War. Journal of
European Integration History, 2/2005, s. 25–43 (s Janem Karlasem).
• Jak rozumět ukrajinským volbám: tři (znovu)objevené pravdy. Mezinárodní politika, 2/2005, s. 13–15.
• Postsovětský prostor (bez Pobaltí). Regio, č. 1. Praha: ÚMV, 2005, s. 11–13 (s Vladimírem Votápkem).
• Evropská unie a Rusko: Klopýtavě kupředu? Integrace, 8. 2. 2005, www.integrace.cz/integrace/
clanek.asp?id=858 (na žádost Integrace publikováno 10. 2. 2005 též na Euractiv.cz, www.euractiv.
cz/cl/2/1103/Evropska_unie_a_Rusko_klopytave_kupredu).
• Pohled Ruské federace na projekt protiraketové obrany (spoluautor Vladimír Votápek). In: Khol, Radek–Šulc, František a kol.: Protiraketová obrana. Praha, ÚMV 2005, s. 95–102.
• Česká republika a Rusko: Jak dál po rozšíření EU? Policy paper ÚMV (květen 2005), www.iir.cz.
• Crozier, Brian: The Fall and Fall of the Soviet Empire. Recenze. Perspectives, č. 23, Winter 2004/2005,
s. 85–88.
• Crozier, Brian: Vzestup a pád sovětské říše. Recenze. Mezinárodní vztahy, 3/2005, s. 126–128.
Výzkumné projekty
• EU-25 Watch, projekt prováděný v rámci EU-CONSENT, network of excellence, funded by the European Commission (spoluřešitel).

63

• CEEC Debate Project, mezinárodní grantový projekt Trans-European Political Studies Association,
funded by the European Commission (spoluřešitel, hlavní řešitel Christian Franck).
• Rusko a střední Evropa: Nové pohledy na vzájemné vztahy, Interní grantová agentura Vysoké školy
ekonomické (hlavní řešitel).
• Koncept preemptivní sebeobrany v kontextu boje proti mezinárodnímu terorismu po 11. září 2001,
grantový projekt MZV ČR (spoluřešitel, hlavní řešitel Mgr. Radek Kohl).
Příspěvky na konferencích a seminářích
• Reformy prezidenta Putina: hodnocení a perspektivy. Příspěvek na konferenci Asociace pro mezinárodní otázky, Praha, 25. 5. 2005.
• Expanding Realism Readers: George Liska’s Geohistorical System of Thought in IR. Příspěvek na
World International Studies Conference, Istanbul, 24.–27. 8. 2005.
• Foreign Policy, Rhetorical Action and the Idea of Otherness: The Czech Republic and Russia (spoluautoři příspěvku Petra Cibulková a Vít Beneš). World International Studies Conference, Istanbul,
24.–27. 8. 2005.
Organizační činnost
• Příprava konference EU Enlargement One Year Out, 22.–23. 9. 2005.
• Zástupce ředitele ÚMV.
Publicistika a vystoupení v médiích
• Ústavní smlouva a tři laické omyly. Lidové noviny, 20. 1. 2005.
• BBC – Rusko-americké vztahy za nové americké administrativy, 19. 1. 2005.
• Rádio Expres – Důsledky úmrtí gruzínského premiéra, 3. 2. 2005.
• BBC – beseda Svět kolem nás, Cesta C. Rice po Evropě, 11. 2. 2005.
• Rádio Expres – Summit Bush–Putin, 23. 2. 2005.
• Rádio Expres – Smrt bývalého ukrajinského ministra J. Kravčenka, 4. 3. 2005.
• BBC – C. Rice v Moskvě, 20. 4. 2005.
• ČRo 6 – ČR v EU rok poté, 24. 4. 2005.
• ČRo 1, Radiožurnál – Kauza Chodorkovskij, 20. 5. 2005.
• ČRo, Rádio Praha – Putinovy reformy a demokratizace Ruska, ruské vysílání, 25. 5. 2005.
• Rádio Expres – Vyvrcholení Chodorkovského procesu, 31. 5. 2005.
• Rádio Expres – Jukos a Chodorkovskij, 31. 5. 2005.
• BBC – Evropská ústavní smlouva a francouzské a nizozemské „ne“, 2. 6. 2005.
• Rádio OK – Švýcarsko a schengenský systém, 6. 6. 2005.
• Rádio OK – Krach euroústavy a červnový summit EU, 7. 6. 2005.
• Rádio OK – Setkání ministrů zahraničních věcí v Lucemburku, 13. 6. 2005.
• BBC – Teroristický útok čečenských separatistů v Kabardinsko-balkarské republice, 14. 10. 2005.
Pedagogická činnost
• Kurz Teorie mezinárodních vztahů, Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické, Praha,
letní i zimní semestr.
• Kurz Teorie mezinárodních vztahů, Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů, Praha, letní i zimní semestr.
• Přednášky i semináře Rusko a evropská politická integrace Evropy; Rusko a NATO, Vysoká škola
ekonomická, Praha.
• Příležitostné přednášky o ruské zahraniční politice či evropské integraci (např. pro Hospodářskou
komoru).
Další odborná činnost
• Review editor a posléze šéfredaktor Perspectives (společně s Petrem Jehličkou).
• Člen redakční rady časopisu Mezinárodní politika.
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• Vedení několika bakalářských a diplomových prací na VŠE Praha a na Vysoké škole veřejné správy
a mezinárodních vztahů, Praha.
• Řada peer review pro Mezinárodní vztahy.
• Posudek na dizertační práci Kavkaz, Rusko a „nová velká hra“ o kaspickou ropu. Fakulta sociálních
věd Univerzity Karlovy, Praha.
• Několik konzultací pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR (především Odbor jihovýchodní a východní Evropy).
• Konzultace pro Wolfganga Junga, korespondenta tiskové agentury DPA.
• Konzultace pro Birgit Frie (německé MZV) a Lucu Di Gianfrancesco (italské MZV).
• Konzultace pro prof. Raimo Väyrynena, prezidenta Academy of Finland a velvyslance Finska Jormu Inkiho.
• Konzultace strategie zahraničních vztahů kraje Vysočina pro Krajský úřad Vysočina.
• Výzkumný pobyt, Moskva (listopad 2005).

Ing. Vladimír LEŠKA
Odborná publikační činnost
• Between Emulation and Adjustment: External Influences on Programmatic Change in the Slovak
SDL. The Journal of Communist Studies and Transition Politics, 1/2005, s. 105–122 (s Vladimírem
Handlem).
• Trialog o politice vůči sousedům Evropské unie. Mezinárodní politika, 6/2005, s. 32–33.
• Politické strany ve slovenské společnosti v recenzovaném online časopisu Středoevropské politické
studie, který vydává Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, Brno, číslo 4, ročník VI,
viz: www.cespr.cz.
Citace jména a instituce v médiích
• V knize M. Tůmy a kol.: Nešíření zbraní hromadného ničení v kontextu aktuálních otázek mezinárodní bezpečnosti a boje proti terorismu. Brno: Ústav strategických studií 2004 (v předmluvě autora poděkování za konzultace).
• Dolejší, V. (s přispěním Jindřicha Šídla): Topolánek shání spojence v cizině. MF Dnes, 25. 1. 2005.
Další odborná činnost
• Monitoring slovenských deníků (tištěné SME a internetové Pravda, Hospodárske noviny, Bleskovky
a TV Markíza), internetového týdeníku Plus 7 dní a tištěného čtrnáctideníku MOSTY.

PhDr. Miroslav NOŽINA
Odborná publikační činnost
• Organized Crime in the New EU States of East Central Europe. In: Henderson, Karen (ed.): The Area
of Freedom, Security and Justice in the Enlarged Europe. London: Macmillan, 2005, s. 25–47.
• Thajské království a Česká republika – předivo bilaterálních vztahů. Mezinárodní vztahy, 3/2005,
s. 63–80 (s Jiřím Šitlerem a Janou Fajfrovou).
• Thajské království – Česká republika. Předivo jemných vztahů. Mezinárodní politika, 1/2005, s. 21–23.
• Bosna a Hercegovina: Symbióza zločinu, podnikání a politiky. Mezinárodní politika, 11/2005, s. 28–29.
• Organizovaný zločin v zemích Visegradu – I. Bulletin Národní protidrogové centrály Policie ČR,
2005, č. 4.
• Laos: mezi pěstiteli opiového máku. Bulletin Národní protidrogové centrály Policie ČR, 2005,
č. 4.
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• Jihovýchodní Asie. Regio, č. 1. Praha: ÚMV, Praha, 2005, s. 15–16.
• Vietnamese Organized Crime. The Czech Republic Case. Policy paper ÚMV.
Výzkumné projekty
• Collective Expertise on Terrorism in Europe: Cross-Fertilising Scholarly and Intelligence and LawEnforcement Approaches, mezinárodní projekt, jehož koordinátorem je Institut des Hautes Etudes de
Securité (spoluřešitel).
• Zneužívání drog v předválečném Československu, projekt Národní protidrogové centrály Policie ČR
(hlavní řešitel).
Příspěvky na konferencích a seminářích
• “Former” and “present” forms of terrorism. Příspěvek na konferenci AGIS, Paříž, 10.–13. 3. 2005.
• Mediatization of Terrorism and Changes in the Fight Against Terrorism. Příspěvek na konferenci
AGIS, Hamburg, 21. 10. 2005.
Publicistika a vystoupení v médiích
• Zažije Česko útok islamistů? Mladá fronta Dnes, Kavárna, 30. 7. 2005.
• Zpráva BIS: Zaútočí islamisté v České republice? 51 PRO, 10/2005.
• The Dragon and the Lion: Vietnamese Organized Crime in the Czech Republic. Think Magazine,
Singapore, www.think.cs/issue/44/5d.html.
• Hanzelka, Jiří–Zikmund, Miroslav–Stingl, Miroslav–Švaříček, Rudolf: Tamtamy času. Brno: Jota,
2003. Recenze knihy. Sopka: www.sopka.cz/shop_detail.php?idZbozi=644.
• Balkánská cesta vede také přes Česko. Neviditelný pes, pes.eunet.cz/clanky/2002/12/26619_1_
0_0.html.
• Vietnamese Organized Crime. The Czech Republic Case. Flot people, xuùt khùu lao dông hop tac,
Hanoi, hanoi.not.free.fr/flot–people.htm.
• ČT 1, Studio 6 – Italská mafie a její pronikání na území ČR (duben 2005).
• ČT 24, K věci – Italská mafie – zatčení Paola di Laura, 19. 9. 2005.
• ČRo 1, Radiožurnál – Zpráva BIS o terorismu, 22. 9. 2005.
• ČRo 2, stanice Praha – pořad Host do domu, Etiopie, 16. 8. 2005.
• ČRo 7, Rádio Praha – terorismus, 25. 7. 2005.
• BBC – volby a nepokoje v Etiopii, 9. 6. 2005.
• BBC – protiteroristický zákon, 7. 8. 2005.
• Rádio Impuls – Tsunami v jihovýchodní Asii, leden 2005.
• La Mafia News, www.lamafia.cz/news/214.htm.
Citace jména a instituce v médiích
• iŽurnál – Mafie v ČR, www.rozhlas.cz/izurnal/serialy/_zprava/112293.
• BBC Czech.com, www.bbc.co.uk/czech/domesticnews/story/2005/08/050806_cz-antiteror_pckg.
shtml.
• www.rozhlas.cz/izurnal/publtvt/_zprava136637.
• Glosy, www.info/anotace/periodika/mezinarodni-vztahy.
• Netsocan, www.netsocan.cz/socan/num07805/num0805.html.
• Nové zprávy, 1. 8. 2005, monitoring.aktualne.cz/news_O50801.htm##pz3.
• Radio Praha: www.radio.cz/es/noticias/68920.
Pedagogická činnost
• Bulungan, přednáška, Plzeň, 31. 3. 2005.
• Drogy a organizovaný zločin, přednáška, Policejní škola Brno, 6. 9. 2005.
• Mezinárodní organizovaný zločin v EU a Česká republika, přednáška, Vysoká škola veřejné správy,
Praha, 11. 11. 2005.
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Další odborná činnost
• Pozorovatelská mise EU na parlamentních a regionálních volbách v Etiopii (EU EOM). Analýza pro
MZV (písemně).
• Člen mezinárodního týmu expertů Organised Crime Observatory, Ženeva.
• Spolupřekladatel knihy Jack-Hergoualc’ch, Michel: Zlatý věk Siamu. Praha: Nakladatelství Lidové
noviny, 2005.
• Člen redakční rady Bulletinu Národní Protidrogové centrály Policie ČR.

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. Milano: Edizione Franco Angeli, 2005, s. 209–222.
• Stiglitz, Joseph: Globalization and its Discontents. Recenze. Mezinárodní vztahy, 1/2005, s. 86–90.
Výzkumné projekty
• EU-25 Watch, projekt prováděný v rámci EU-CONSENT, network of excellence, funded by the European Commission (koordinátor české účasti).
Příspěvky na konferencích a seminářích
• The Czech Capital Market – from Jungle towards Credibility. Příspěvek na konferenci Challenges to
the Financial Sector in Candidate / Acceding Countries in the Context of the Internal Market Acquis, Sofia, 7. 4. 2005.
Pedagogická činnost
• Integration of the Czech Republic into European and Euroatlantic Structures, přednáška pro letní
školu EADI, VŠE, Praha, 6. 9. 2005.
• Problems of Czech Economic Transformation, přednáška pro studenty IES (Institute for the International Education of Students) ve Freiburgu, ÚMV, Praha, 7. 11. 2005.
• Cyklus přednášek k vybraným problémům evropské integrace, VŠE, Praha, březen 2005.
• Cyklus přednášek k vybraným problémům evropské integrace, VŠE, Praha, říjen–listopad 2005.
• Instituce EU a úvod do evropského práva, přednáška pro Asociace občanských poraden (AOP), Praha, 30. 11. 2005.
Další odborná činnost
• Posudek (peer review) na článek The Hungarian big companies in East-Central Europe (Perspectives).
• Konzultace pro vědecké pracovníky Institute of North Korea Affairs (Soul) – Hoon Na, Ki Bum Han,
ÚMV, Praha, 27. 10. 2005.
• Příspěvek Úvod do práva EU pro databázi AOP (v rámci projektu Úřadu vlády ČR).

Mgr. Vít STŘÍTECKÝ
Příspěvky na konferencích a seminářích
• Autonomie jako příčina konfliktu – případ Gruzie, příspěvek na konferenci Kavkazský region ve světové politice, Mezinárodní politologický ústav MU, Brno, 5. 5. 2005.
Publicistika a vystoupení v médiích
• Gruzie bez premiéra. Respekt, 7/2005.
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Mgr. Filip TESAŘ
Odborná publikační činnost
• Úvod – mezinárodní terorismus. Regio, č. 1. Praha: ÚMV, 2005, s. 5–6.
• Balkán. Regio, č. 1. Praha: ÚMV, 2005, s. 17–18.
• Míč je na domácí polovině. Mezinárodní politika, 11/2005, s. 4–7.
• Vztahy České republiky se Srbskem a Černou Horou. Recenze knihy Dienstbier, Jiří (ed.): Vztahy
České republiky se Srbskem a Černou Horou. Mezinárodní politika, 4/2005, s. 34–35.
• Bosenské odpovědi. Recenze knihy Hladký, Ladislav: Bosenská otázka v 19. a 20. století. Mezinárodní politika, 11/2005, s. 31–32.
• Rovná, Lenka: Kdo vládne Británii? Recenze. Mezinárodní vztahy, 2/2005, s. 117–120.
• Nuti, Domenico Mario–Uvalic, Milica (eds.): Post-communist Transition to a Market Economy. Lessons and Challenges. Recenze. Mezinárodní vztahy, 3/2005, s. 134–138.
• Evropské Portoriko aneb v Kosovu je plno. Zahraniční politika. Listy SFPA, 3/2005, s. 6–8.
Výzkumné projekty
• Integrace balkánských států do EU a zájmy ČR, grantový projekt MZV ČR (hlavní řešitel).
• Otázka řešení statusu Kosova, grantový projekt MZV ČR (hlavní řešitel).
• Působení mezinárodních islámských organizací na Balkáně, grantový projekt MZV ČR (hlavní řešitel).
• Dopady migrací v rámci území bývalé Jugoslávie, grantový projekt MZV ČR (hlavní řešitel).
Příspěvky na konferencích a seminářích
• Aktivní účast na konferenci Assessing Developments in the W. Balkans: Problems of Today, Ideas for
the Future pořádané SFPA (za účasti albánského prezidenta, poradce srbského prezidenta a zvláštního vyslance EU pro Makedonii), Bratislava, 20. 5. 2005.
Organizační činnost
• Příprava kulatého stolu Česká republika a budoucí status Kosova, ÚMV, Praha, 16. 6. 2005.
Publicistika a vystoupení v médiích
• Spasitel Makedonie. Respekt, 10/2005, s. 12.
• Georg Sørensen – Stát a mezinárodní vztahy. Lidové noviny (Orientace), 19. 9. 2005.
• Bosna. Lidé a Země, 1/2005, s. 4–5.
• ČRo 6 – Srebrenica, 12. 7. 2005.
• BBC – České zprostředkování na Kosovu, 16. 11. 2005.
• Svobodná Evropa, redakce jihoslovanských jazyků – Co se změnilo po sametové revoluci, 17. 11. 2005.
Pedagogická činnost
• Balkan 2005 – pred dverami EU, přednáška pro Nadaci Pontis, Bratislava, 19. 5. 2005.
Další odborná činnost
• Konzultace pro MZV ve věci rozvojové pomoci pro Bosnu a Hercegovinu.
• Konzultace s Irenou Götzovou z MZV před jejím odjezdem na misi do Bosny a Hercegoviny.
• Konzultace s Jiřím Jílkem při jeho nástupu na OJVE MZV.
• Písemné podklady pro MZV k problematice statusu Kosova.
• Oponentský posudek na diplomovou práci Jany Ryntové, Filozofická fakulta Západočeské univerzity.
• Peer review na článek Přeměna Jugoslávské lidové armády (Mezinárodní vztahy).
• Oponentský posudek na grantovou studii MZV, Zdeněk Macháček: Reislamizace balkánských společností a působení mezinárodních islámských organizací na Balkáně.
• Anotace internetových adres: Organizace podporující propagaci amerických hodnot ve světě, Mezinárodní politika, 4/2005.
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Mgr. Eliška TOMALOVÁ
Odborná publikační činnost
• Francouzská zahraniční kulturní politika. In: Sborník západoevropských studií. Praha: Karolinum,
2005, s. 5–80.
Příspěvky na konferencích a seminářích
• Francouzská kulturní výjimka, příspěvek na konferenci Evropská integrace a její dilemata k výzkumnému záměru IMS FSV UK, Praha, 5. 11. 2005.
Pedagogická činnost
• Přednášková činnost v rámci magisterských kurzů Kulturní politiky západoevropských států, Séminaire d’actualité, Belle Epoque, IMS FSV UK, Praha (zimní semestr 2005/2006).
• Transformation of the Czech Society after 1989, CREEES, Stanford University, USA (květen 2005).
Jiná odborná činnost
• Odborná příprava Atelier en Sciences sociales (spolupráce CEFRES, FSV UK, Praha).

JUDr. Miroslav TŮMA
Odborná publikační činnost
• Kritický význam zajištění bezpečnosti zbraní hromadného ničení v Ruské federaci a některých dalších zemích Společenství nezávislých států. Vojenské rozhledy, 1/2005, s. 78–92.
Další odborná činnost
• Příprava studie o překonávání důsledků studené války v některých oblastech obranné politiky Československa a České republiky pro stockholmský ústav SIPRI.
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