Výroční zpráva
za rok 2017

Zpráva o činnosti Ústavu mezinárodních vztahů, v. v. i., za rok 2017
Zpracoval a vydal: Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i., 2018
Grafický design: Petr Manoušek
Editace: Linda Flanderová
Tisk: Petr Dvořák — Tiskárna Dobříš

Základní údaje
Název: Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.
Charakteristika: nezávislá výzkumná instituce v oblasti mezinárodních studií
IČO: 48546054
Zřizovatel: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Datum zřízení: 1. ledna 2007
Status: veřejná výzkumná organizace
Statutární orgán: ředitel Ústavu mezinárodních vztahů
Ředitel: Prof. Ing. Mgr. Petr Kratochvíl, Ph.D.
Počet zaměstnanců v průměrném přepočteném stavu za rok 2017: 32,73
Počet výzkumných pracovníků v průměrném přepočteném stavu za rok 2017: 20,41
Výnosy za rok 2016: 35 830 tis. Kč
Náklady za rok 2016: 36 083 tis. Kč
V Praze, 20. května 2018
Prof. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D.
Tuto výroční zprávu projednala Dozorčí rada ÚMV dne 24. května 2018. Rada ÚMV tuto výroční
zprávu schválila dne 6. června 2018.

OBSAH

Slovo ředitele

4

6

Vedení a struktura

Partnerská spolupráce
a vzdělávání

Nakladatelství

Naše cíle
a hlavní aktivity

10

12

Výzkum

26

Propagace

38

Knihovna

42

Příloha 1: Seznam
zaměstnanců ÚMV

22

34

Finance a personalistika 40

Příloha 2: Přehled
výzkumných pracovníků 44
a interních doktorandů

SLOVO ŘEDITELE
Slovo ředitele nese vždy – nejen ve výroční
zprávě – dvojí význam. Je výpovědí osobní i institucionální. V předchozích letech jsem usiloval
o to, aby rovina osobní byla upozaděna, a naopak
rovina institucionální získala navrch. Tentokrát
si však dovolím postupovat zcela opačně a budu
mluvit osobněji, protože chci krátce zhodnotit nejen uplynulý rok, ale celé pětileté období,
v němž jsem byl ředitelem této instituce a které
se chýlí ke svému konci.

uvažovat o společnosti (nemluvě o Evropě či
o lidstvu!) jako celku klesá úměrně s tím, jak roste kulturně i ekonomicky motivovaná frustrace.
Hermeneutika podezření (čtenář/ka promine ricoeurovský jazyk), která je našemu Ústavu vlastní a kterou by jiná doba mohla právem považovat za užitečnou kritiku, se stává cejchem: kdo se
odváží kritizovat, je zrádce. Paradoxně se tento
emocionálně vybičovaný společenský kontext
snoubí se zvláštní letargií. Degradace politického
systému a rychlost rozpadu jakékoliv solidarity je
tak prudká, že si společnost dobrovolně ordinuje
anestetikum: národovectví, zidealizovaný konzervatismus a uzavírání se v iluzorních jistotách
minulosti.

Není třeba opakovat, že ÚMV je mimořádně dynamická instituce, která v sobě ukrývá nezměrný
tvůrčí potenciál. Jde o jedno z mála akademických pracovišť v celém regionu, kde se snoubí V polistopadovém období ale právě proto nikdy
akademická excelence s teoretickou i metodolo- nebylo třeba institucí, jako je Ústav mezinárodgickou pluralitou a kde spolu komunikují a tvoří ních vztahů, více než dnes. Výzkum mezinárodvýzkumníci a výzkumnice napříč generačními ních vztahů, který v Ústavu pěstujeme, neplní
rozdíly. Jenom málokde se lze setkat s takovým služebnou roli tradiční teorie, i když by si to jistě
respektem a současně s takovou konstruktivní mnozí přáli. Jeho prvním cílem posledních pět
kritikou vůči výzkumné tvorbě, jež se nese v jiné let bylo přispívat k proměně společnosti, k vynež vlastní tradici. To všechno se každoročně tváření angažované zahraniční politiky České
odráží v množství publikací, které je na české republiky i Evropské unie, a naopak poukazovat
poměry zcela výjimečné, i v neustále rostoucím na její slabá místa a slepé skvrny. Pevně věřím,
množství citací v nejprestižnějších časopisech. že Ústav mezinárodních vztahů navzdory všem
Ústav se v posledních letech zapojil do řady me- otřesům tuto úlohu bude úspěšně plnit i nadále.
zinárodních projektů a naopak na jeho činnosti
se tak či onak podílela řada světově nejznámějších odbornic či odborníků v oboru.
V ÚMV se také stále lépe daří integrovat výzkumné oddělení a nevýzkumnou sféru. Aktivity jako
„Do práce na kole“, pikniky s dětmi zaměstnanců a zaměstnankyň, pravidelná setkávání v malostranských restauracích, neformální výjezdní
zasedání, vánoční večírky nebo pobyty na horách
se pomalu, ale jistě stávají nedílnou součástí života Ústavu. Proto patří velký dík všem kolegům
a kolegyním z ÚMV, kteří tyto aktivity iniciují
a organizují.
Kultura reflexe, dialogu a otevřenosti, kterou
v ústavu pěstujeme, se ale dostává do stále ostřej4 šího střetu s vývojem české společnosti. Znamením doby je fragmentace a polarizace. Schopnost
4 Slovo ředitele

Petr Kratochvíl

Nerudova 3: Sídlo ÚMV
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NAŠE CÍLE
A HLAVNÍ AKTIVITY
Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. (ÚMV), je
nezávislá veřejná výzkumná instituce, která
provádí výzkum v oblasti mezinárodních studií.
Jejím zřizovatelem je Ministerstvo zahraničních
věcí České republiky. Aktivity ÚMV jsou financovány z rozpočtu na vědu, výzkum a inovace
České republiky, z příspěvků Ministerstva zahraničních věcí ČR, domácích a zahraničních projektů a z prodeje publikací.
Ústav mezinárodních vztahů vytváří spojnici
mezi akademickým světem, veřejností a mezinárodněpolitickou praxí. Ve své činnosti sledujeme
tyto cíle:
►► provádět a podporovat výzkum v oblasti
mezinárodních studií,
►► napomáhat při formulaci a provádění
zahraniční politiky České republiky,
►► zvyšovat povědomí a podporovat veřejnou
debatu o mezinárodních vztazích.

Vytvářet spojnici mezi
akademickým
světem
veřejností

je

naše poslání
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mezinárodněpolitickou
praxí

Naše cíle a hlavní aktivity
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KNIHOVNA
Služby největší specializované veřejné knihovny
v oblasti mezinárodních studií v České republice

PROPAGACE
Organizace mezinárodních konferencí, seminářů,
expertních diskusí, prezentací, propagace výzkumu na sociálních sítích a v médiích, veřejná vystoupení

SPOLUPRÁCE
Spolupráce se zahraničními i domácími univerzitami, výzkumnými institucemi a think-tanky a jejich
sítěmi, s orgány veřejné správy, institucemi EU
a diplomatickými zastoupeními

Hlavní aktivity
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5

4

3

2

1

PUBLIKACE
Vydávání a distribuce knih, odborných časopisů,
policy paperů a policy briefů vlastním nakladatelstvím

VZDĚLÁVÁNÍ
Vzdělávací činnost ve společném programu doktorského studia s Metropolitní univerzitou Praha
a formou studentských stáží

VÝZKUM
Základní a aplikovaný výzkum a odborná podpora v oblasti mezinárodních studií s širokým
záběrem témat a teritorií

Naše historie
Ústav pro mezinárodní
politiku a ekonomii

1957
►

1957: Byl založen
Ústav pro mezinárodní
politiku a ekonomii se
sídlem v Lobkowiczkém
paláci.

► 1957: Bylo vydáno první
číslo časopisu Mezinárodní
politika.
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Ústav mezinárodních vztahů

1970
► 1966: První vydání časopisu Mezinárodní
vztahy, který vychází dodnes.

► 1968–1970: Většina výzkumníků Ústavu se
účastnila reformačního procesu Pražského jara
1968, což mělo za následek jeho reorganizaci
a následnou transformaci v Ústav mezinárodních
vztahů se sídlem v Nerudově ulici.

Veřejná výzkumná
instituce

Nezávislá instituce

1990

2007

► 1988: Veřejná knihovna
byla začleněna pod Ústav
mezinárodních vztahů.
► 1991: Jiří Valenta byl
v květnu jmenován
ředitelem.

2018

► 2004–2013: Ředitelem Ústavu byl
prof. Petr Drulák.
► 2007: Ústav mezinárodních vztahů se stal
veřejně výzkumnou organizací.

► 1993: Ředitelem Ústavu
se stal prof. Otto Pick.
► 1997: V rámci Ústavu mezinárodních
vztahů byla otevřena Diplomatická
akademie, která nyní spadá pod
Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

► 2013: Ředitelem Ústavu se
stal prof. Petr Kratochvíl.

► 1998: Ředitelem Ústavu byl jmenován
do roku 2004 Jiří Šedivý.
► 1999–2000: Probíhala
rekonstrukce budovy
Ústavu v Nerudově ulici.

► 2017:
Ústav oslavil
60. narozeniny.

► 2000: V rámci budování vizuální
identity bylo vytvořeno logo Ústavu.

Naše cíle a hlavní aktivity
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VEDENÍ A STRUKTURA
Vedení

►► Ředitel:
Prof. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D.

►► Zástupce ředitele pro výzkum:
Ing. Ondřej Horký-Hlucháň, Ph.D.
►► Zástupkyně ředitele pro služby:
Mgr. et Mgr. Linda Flanderová

Orgány

RADA ÚSTAVU MEZINÁRODNÍCH
VZTAHŮ, v. v. i.
►► Předsedkyně rady:
Dr. Anna Durnová, Ph.D.
►► Místopředseda rady:
Prof. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D.
►► Členové a členky rady:
Ing. Vít Beneš, Ph.D.
Doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková,
E.MA., Ph.D.
Doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
Mgr. Jakub Dürr
Jakub Eberle, Ph.D.
Tomáš Profant, Ph.D.
Dr. Jan Růžička
Dr. Benjamin Tallis
Doc. Ing. Štěpánka Zemanová, Ph.D.
DOZORČÍ RADA ÚSTAVU
MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ, v. v. i.
►► Předseda dozorčí rady:
JUDr. Petr Gajdušek, LL.M., M.St.
►► Místopředsedkyně dozorčí rady:
Mgr. et Mgr. Linda Flanderová
►► Členové a členky dozorčí rady:
Mgr. David Král
Ing. Josef Kreuter, CSc.
Mgr. Šárka Kosíková
Ing. Eva Matyášová
Ing. Miloslav Stašek
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ETICKÁ KOMISE ÚSTAVU
MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ, v. v. i.
►► Předsedkyně:
Doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková,
E.MA, Ph.D.
►► Členové a členky komise:
Ing. Linda Bergerová
Jakub Eberle, Ph.D.
Bc. Lenka Ženatová
KOMISE PRO PRACOVNÍ ZÁLEŽITOSTI
ÚSTAVU MEZINÁRODNÍCH
VZTAHŮ, v. v. i.
►► Předseda:
Doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
►► Členové a členky komise:
Ing. Vít Beneš, Ph.D.
Doc. Ing. Štěpánka Zemanová, Ph.D.
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VÝZKUM
►► V průběhu roku 2017 se ÚMV připravoval
na změnu systému hodnocení výzkumu
podle tzv. Metodiky 17+ a vytvořil Koncepci rozvoje Ústavu mezinárodních vztahů na
léta 2018–2022. Jako cíl si stanovil stát se
do roku 2022 přední politicky nezávislou
výzkumnou institucí na poli mezinárodních studií v regionu střední Evropy s důrazem na provázanost vynikajícího základního
a aplikovaného výzkumu a jeho uplatnění
v rozhodovací sféře i ve společnosti.
►►

►►

►►

►►

►► ÚMV se i nadále internacionalizoval prostřednictvím výjezdových mobilit včetně
Fulbrightova stipendia a zároveň hostil
dva přijíždějící výzkumníky. V mezinárodních sítích má nově ÚMV zástupce ve volených orgánech EADI, dále působí pracovníci ÚMV v orgánech EISA, ESIL a TEPSA.

►► V rámci projektového managementu bylo
podáno celkem 26 přihlášek do národních
či zahraničních výzkumných grantů s 62%
úspěšností včetně tří získaných projektů základního výzkumu GA ČR, dvou
projektů programu TA ČR Éta a projektu
V rámci výsledků základního výzkumu ÚMV
mobility ze strukturálních fondů EU. Velký
publikoval 13 článků v impaktovaných
důraz je stále kladen na zapojení velkých
časopisech, 7 článků v časopisech evimezinárodních projektů Horizon 2020,
dovaných v databázi Scopus a 5 dalších
COST, Erasmus Plus, EUCOM a visegrádrecenzovaných článků uplatňovaných v daské spolupráce.
tabázi RIV. Také publikoval 7 monografií a 9 kapitol, další dvě knihy byly přijaty ►► Zvýšil se podíl výzkumných pracovnic
k publikaci ve špičkových nakladatelstvích
a posílily aktivity ve slaďování pracovního
Yale University Press a Springer.
a rodinného života, mimo jiné díky úspěšné
získanému projektu „Rovnost žen a mužů
Nárůst počtu nových citací výzkumných
v české zahraniční politice a rozvojové
pracovníků a pracovnic v databázi Web of
spolupráci“.
Science opět narostl, a ÚMV tak potvrdil
svoje přední místo mezi českými výzkumný- ►► V roce 2017 vniklo ve vědeckém oddělení
mi institucemi a univerzitami v míře dopadu
429 mediálních příspěvků, ať už vlastvýzkumu na globální úrovni.
ních článků, rozhovorů nebo vystoupení
v televizi a rozhlase. Výzkumní pracovníci
V rámci veřejně dostupných výsledků aplikoa pracovnice přednesli také 170 přednášek
vaného výzkumu vzniklo 12 policy paperů,
a konferenčních příspěvků, z toho 75
36 policy briefů včetně European Security
v zahraničí.
Spotlight i nových Mezinárodněprávních reflexí/International Law Reflections a jedna Nová dlouhodobá koncepce
operativní analýza pro ministerstvo zahra- rozvoje
ničních věcí. Zároveň probíhala intenzivní ÚMV se připravovalo na změnu systému hodnopříprava pro zapojení do nových programů cení výzkumu podle tzv. Metodiky 17+ a vytvořilo Koncepci rozvoje Ústavu mezinárodních vztahů na
Technologické agentury ČR.
léta 2018–2022.
ÚMV otevřel dvě nová výzkumná centra:
Centrum energetické politiky a Cent- Koncepce byla připravována dle principu marum vztahů EU–Asie, a posílil tak soustře- ximální participace na základě přímých vstupů
dění excelentního základního a aplikované- a diskusí výzkumných pracovníků a pracovnic
ho výzkumu v těchto důležitých oblastech. a dalších sekcí ÚMV. Výsledná verze byla dále
připomínkována a schválena Radou ÚMV a následně projednána Vědeckou radou Ministerstva
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Evropská
integrace

Pět oblastí výzkumu
Mezinárodní
bezpečnost

Globální
otázky
Zahraniční
politika
Teritoriální
studia

zahraničních věcí ČR. Připomínky členů Vě- Pro uskutečnění těchto cílů se ÚMV zaměří na
decké rady MZV ČR byly následně zohledněny další rozvoj kapacit ve třech oblastech: posílení
a Koncepce byla MZV ČR přijata 16. října 2017. výzkumného týmu tak, aby byl tematicky, metodologicky, genderově, generačně i mezinárodně
Ve své Koncepci si ÚMV vytyčil jako svůj hlavní vyvážený a vhodně doplněný sítí externích spocíl, že se „do roku 2022 stane přední politicky nezá- lupracovníků a spolupracovnic v Česku i v zavislou výzkumnou institucí na poli mezinárodních studií hraničí. Bude dále rozvíjet unikátní výzkumnou
v regionu střední Evropy s důrazem na provázanost vy- administrativní, projektovou, informační a medinikajícího základního a aplikovaného výzkumu a jeho ální infrastrukturu a vytvářet prostor pro osobní
uplatnění v rozhodovací sféře i ve společnosti“ (Koncep- rozvoj výzkumných pracovníků a pracovnic na
ce rozvoje Ústavu mezinárodních vztahů na léta mezinárodní úrovni a podporovat soustředěnou
2018–2022, s. 5). Za tímto účelem specifikoval individuální i týmovou práci doma, v rámci meÚMV dílčí cíle a odpovídající oblasti, v nichž je zinárodní mobility, a podporovat též slaďování
třeba posílit kapacity instituce:
osobního a pracovního života. I nadále bude
klíčovou složkou aktivit ÚMV vzdělávání nové
ÚMV bude v rámci základního výzkumu vytvářet generace špičkových absolventů a absolventek
excelentní výzkumné výsledky v globálním srov- postgraduálního studia s uplatněním ve výzkumu
nání s důrazem na kvalitu spíše než na kvantitu, a diplomacii a prostřednictvím stáží též studujípokračovat v internacionalizaci a klást důraz na cích nižších stupňů vzdělávání.
mezioborovou spolupráci. Na základní výzkum
bude navazovat výzkum aplikovaný, v jehož rám- Základní výzkum
ci bude na základě exkluzivních informací vytvá- Publikace
řet inovativní formy aplikovaného výzkumu uži- Výsledky výzkumu v klíčových kategoriích za rok
tečného pro rozhodovací sféru na národní i na 2017 odpovídají tomu, že v rámci institucionální
unijní úrovni. ÚMV se bude nadále soustřeďovat i projektové podpory byla navzdory obměně
na to, aby pouze nereagoval na probíhající veřej- týmu ÚMV vytvořena řada vynikajících výsledků
nou a politickou debatu, ale také aktivně stanovo- základního výzkumu, poprvé např. byla ÚMV
val její témata a prostřednictvím publikací, akcí přijata k publikaci kniha v nakladatelství třídy
a tradičních i sociálních médií poskytnul svoji A žebříčku WASS-SENSE.
expertizu na domácí a na evropské úrovni.
Výzkum
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Počet a druh výsledků
základního výzkumu
10
7

7

7
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Kapitoly
v monografiích

Monografie

Stati v recenzovaných
časopisech

Stati v impaktovaných
časopisech

Počet výsledků v r. 2017
Počet výsledků v r. 2016

►► Bourne, Mike: Powers of the gun: process
and possibility in global small arms control.
International Politics. Online: 10. října 2017.
►► Eberle, Jakub: Narrative, desire, ontological
security, transgression: fantasy as a factor in
international politics. Journal of International
Relations and Development. Online: 16. května
2017.
►► Kratochvíl, Petr–Hovorková, Jana (2017):
Papal Geopolitics: The World According to
Urbi et Orbi. The Review of Faith & International Affairs, Vol. 15, No. 4, s. 79–92.
►► Proedrou, Fillipos: Revisiting pipeline politics and diplomacy: From energy security to
domestic politics explanations. Problems of
Post-Communism. Online: 4. dubna 2017.
►► Revill, James: ‘Muddling Through’ in the
Biological and Toxin Weapons Convention.
International Politics. Online: 26. října 2017.

ÚMV se dále podílel na 5 recenzovaných článcích ►► Ruzicka, Jan: Behind the veil of good intenuplatňovaných v databázi RIV a dále na 3 odbortions: power analysis of the nuclear nonných kapitolách a také na dalších 5 odborných
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nakladatelstvích
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Dopady výzkumu
Výsledky výzkumu ÚMV zaznamenaly v roce
2017, podobně jako v letech předchozích, výrazný nárůst počtu nových citací výzkumných
pracovníků a pracovnic v databázi Web of
Science. Počet citací stoupl výrazně i v databázi
Google Scholar. Oba údaje svědčí o mezinárodní
relevanci a ohlasu excelentních výsledků základního výzkumu ÚMV.

Nové citace v databázích
450
249
346
114

169

60
2015 2016 2017

2015 2016 2017

Projekty
V roce 2017 nebyl řešen žádný projekt základního výzkumu financovaný Grantovou agenturou České republiky (GA ČR). Do soutěže GA
ČR s počátkem řešení v roce 2018 bylo podáno
celkem 7 projektových žádostí – standardní (5x),
juniorské (1x) a mezinárodní (1x). Finanční podporu získaly celkem 3 projekty s dobou řešení na
tři roky z oblasti alternativních ekonomických
diskurzů v ČR a na Slovensku, lidských práv
a energetické bezpečnosti.
V rámci přípravy zahraničních projektů s mezinárodní účastí byla v programu Horizon 2020
podpořena spolupráce s 5 velkými konsorcii,
v jejichž čele byly např. The University of Groningen, University of St. Andrews, univerzita
v Turíně, Paris Sciences & Lettres University
a v případě projektu HERA (Public Spaces) figuroval ÚMV historicky poprvé jako hlavní koordinátor konsorcia v Horizon 2020.
Spolupráce s dalšími zahraničními konsorcii byla
upevněna prostřednictvím přípravy společných

projektů v programech COST, Erasmus Plus Projekty
a EUCOM zaměřených na síťování a internacio- V roce 2017 byly řešeny tyto projekty převážně
nalizaci výzkumu.
aplikovaného výzkumu:

Aplikovaný výzkum

Publikace
V rámci veřejně dostupných výsledků aplikovaného výzkumu vzniklo 12 policy paperů
a 36 policy briefů určených rozhodovací sféře
a odborné veřejnosti doma i v zahraničí včetně
European Security Spotlight i nových Mezinárodněprávních reflexí/International Law Reflections na aktuální témata (např. Spotlight G5
Sahel Joint Force: European Strategy Should Go
Beyond Counter-terrorism nebo reflexe věnující
se situaci v Katalánsku či nové úmluvě zakazující
jaderné zbraně).

Národní projekt operačního programu Zaměstnanost (OPZ):
►► Rovnost žen a mužů v české zahraniční politice a rozvojové spolupráci (ve spolupráci
s Českou rozvojovou agenturou)
Mezinárodní projekty Visegrádského fondu:
►► Think Visegrad (V4 Think Tank Platform)
►► Civil society responses to refugee crisis: Sharing the best practices
►► Brexit and the V4: Potential impacts, interests, and perceptions

Odborná podpora
Vedení a výzkumní pracovníci a pracovnice se V průběhu roku 2017 probíhala příprava na spuštaké podíleli na neformální odborné podpoře tění programu veřejných zakázek v aplikovaném
Kabinetu ministra, Odboru politického pláno- výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy
vání a dalších odborů Ministerstva zahraničních TA ČR BETA 2. Na podzim roku 2017 byla
věcí ČR při přípravě krátkodobých i dlouhodo- v rámci programu TA ČR BETA 2 zahájena reabých stanovisek a materiálů. ÚMV ve spolupráci lizace prvního z projektů nazvaného „Vývoj a pis analytickým centrem Glopolis vypracoval roz- lotní ověření metod pravidelného komplexního hodnocení
sáhlou operativní analýzu relevance vnějšího roz- české zahraniční politiky“, jehož cílem je komplexní
měru Cílů udržitelného rozvoje jako vstup MZV analýza a zhodnocení české zahraniční politiky
pro implementaci Strategického rámce Česká s neveřejnou a veřejnou částí, jež bude publikorepublika 2030.
vána. V oblasti aplikovaného výzkumu byl ÚMV
dále úspěšný v první veřejné soutěži nově vyPracovníci a pracovnice poskytují svou expertizu hlášeného programu TA ČR ÉTA, kdy finanční
i v rámci České republiky a posilována je spolu- podporu získaly oba předpokládané projektové
práce i v zahraničí. Ondřej Horký-Hlucháň půso- návrhy s počátkem řešení v roce 2018.
bí ve výboru Rady vlády pro udržitelný rozvoj
a Míla O’Sullivan ve Výboru pro institucionální
zabezpečení rovnosti žen a mužů Rady vlády pro rovnost žen a mužů či v mezirezortní
pracovní skupině Ženy, mír a bezpečnost. Veronika
Bílková je rovněž zástupkyní ČR v tzv. Benátské
komisi a na 113. zasedání Benátské komise Rady
Evropy konaném ve dnech 8.–9. prosince 2017
byla zvolena místopředsedkyní tohoto orgánu.
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Výzkumná centra a externí
spolupráce

Centrum evropské bezpečnosti
Cílem CEB je zkoumání bezpečnostních výzev
a příležitostí pro Evropu ze širokého interdisciplinárního hlediska, od konvenčních vojenských
hrozeb až po novější témata, jakými je např. migrace. Centrum podporuje jak klasický výzkum,
tak více policy orientovanou práci a snaží se přemostit rozdíly mezi oběma pomocí inovativních
a flexibilních formátů, jakými jsou policy briefy
či policy papery, stejně jakož i prostřednictvím
pořádaných akcí, mimo jiné pravidelných Security
Coffee Mornings, kterých se účastní pražská diplomatická komunita.
Personální složení:
►► Mark Galeotti, koordinátor
►► Jan Daniel, výzkumný pracovník
►► Benjamin Tallis, výzkumný pracovník
►► Nicholas Dungey, externí spolupracovník
►► Markéta Wittichová, externí spolupracovnice
Úspěchy:
►► The Prague Insecurity Conference byla
velmi úspěšnou akcí, s účastí význačných
vystupujících a mezinárodním publikem.
►► Tento rok byli členové Centra a jeho spolupracovníci autory 5 publikací reportovaných do RIV (včetně monografie a impaktovaného článku), dále 5 tzv. Spotlightů a pak
bezpočtu dalších výstupů, např. mediálních
článků či komentářů.
►► Výzkumníci CEB se podíleli na více než 50
akcích, včetně Security Coffee Mornings, konzultací pro zahraniční úředníky, seminářů,
prezentací paperů či veřejných přednášek.
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Centrum mezinárodního práva
CMP provádí výzkum v různých oblastech mezinárodního práva. Hlavní pozornost se zaměřuje
na lidská práva, mezinárodní humanitární právo,
mezinárodní trestní právo, použití síly, boj proti
terorismu a teorii mezinárodního práva. CMP
také sleduje a analyzuje další oblasti mezinárodního práva. Výstupem činnosti Centra jsou jak
odborné publikace, tak politicky orientované studie. Studie by měly pomáhat Ministerstvu zahraničních věcí ČR formulovat jeho právní pozice.
Tyto studie mají rovněž poskytnout informace
o mezinárodním právu veřejnosti a médiím.
Personální složení:
►► Veronika Bílková, koordinátorka
►► Tamás Lattmann, výzkumný pracovník
►► Miroslav Tůma, externí spolupracovník
Úspěchy:
►► 16 Mezinárodněprávních reflexí publikovaných jak v angličtině, tak v češtině (a
rovněž v maďarštině) týkajících se různých
otázek mezinárodního práva, např. Smlouvy
o zákazu jaderných zbraní, referenda o nezávislosti Katalánska či vývoje u Mezinárodního trestního soudu.
►► Monografie Global Prohibition Regimes and International Law publikovaná
v rw&w Science&New Media. Několik
článků v českých i zahraničních odborných
recenzovaných periodikách, včetně periodik
v databázi Scopus či impaktovaných (European Journal of Interantional Law, Czech Yearbook
of Private and Public International Law, etc.).
►► Centrum rovněž získalo projekt GA ČR
Lidská práva starších osob.

►► CEP získalo projekt GA ČR: Vnitřní
a vnější dimenze aktérství EU v energetických vztazích vůči Rusku a alternativním dodavatelům ve
spolupráci s Vysokou školou ekonomickou.

Centrum energetické politiky
Primárním cílem CEP je průběžně monitorovat
a analyzovat vnější dimenzi energetické politiky
a bezpečnosti EU vůči stávajícím a potenciálním dodavatelům v regionu Blízkého východu
a severní Afriky (MENA), subsaharské Afriky,
vybraných zemí Asie, Severní Ameriky a Latinské Ameriky. V rámci těchto vnějších energetických vztahů EU se CEP zároveň zaměří na
identifikaci hlavních energetických otázek, které
přispívají či naopak brání rozvoji vzájemné energetické spolupráce. CEP se dále zaměří na monitorování a analýzu problematiky vnitřní dimenze
energetické politiky a bezpečnosti Evropské unie
a zvolených regionů.
Personální složení:
►► Lukáš Tichý, koordinátor
►► Jan Eichler, výzkumný pracovník
►► Jan Mazač, externí spolupracovník
►► Nikita Odintsov, externí spolupracovník
►► Michaela Prouzová, externí spolupracovnice
►► Jan Prouza, externí spolupracovník
Úspěchy:
►► Byly publikovány 2 české policy papery na
téma energetických vztahů mezi EU a USA
a jeden anglický policy paper na téma The
European Union must effectively develop energy relations with global producers and partners.

Centrum vztahů EU–Asie
Středisko se zaměřuje na asijský kontinent kromě
Blízkého východu. Jeho cílem je dále rozvíjet
český a evropský akademický výzkum v oblasti
asijských studií s ohledem na evropské a především EU perspektivy. Centrum podporuje
původní výzkum, který se zabývá nejdůležitějšími asijskými otázkami v globálním i regionálním kontextu; jedná se především o politickou,
bezpečnostní a ekonomickou agendu. Dosud
nejvýraznějšími výzkumnými tématy jsou Čína
v Evropě a postkomunistické členské státy EU
versus Asie. Cílem centra je rozvíjet další pracovní kontakty s evropskými a asijskými partnery.
Personální složení:
►► Rudolf Fürst, koordinátor
►► Jan Hornát, výzkumný pracovník
►► Alica Kizeková, výzkumná pracovnice
►► Miroslav Nožina, výzkumný pracovník
►► Michal Kouřil, interní student Ph.D.
►► Richard Turcsányi, externí spolupracovník
►► Martina Varkočková, externí spolupracovnice
►► Markéta Bajgerová, externí spolupracovnice

►► Byl publikován jeden článek v databázi Scopus: Terrorist Attacks on the Energy Sector as Úspěchy:
a Strategic Instrument of the Islamic State in the ►► Byl publikován další ETNC (European
Think-tank network on China) Report
Middle East and North Africa; jeden článek
(The Czech Republic: Receiving the First Reles impakt faktorem: Russian Strategy in the
vant Chinese Investments), který byl citován
Age of Dmitry Medvedev; a vydány 2 monove Foreign Policy: http://foreignpolicy.
grafie: Terorismus a energetika na Blízkém
com/2018/03/16/prague-to-czech-chinevýchodě a v severní Africe, dopady pro EU a ČR
se-influence-cefc-energy-communist-party/.
a Otevírání Íránu a jeho význam pro energetickou
bezpečnost EU.
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►► Dále vyšla kapitola v monografii publikované v Routledge (Czechia’s Relations with China:
on a Long Road Toward a Real Strategic Partnership?, in Weiqing Song (ed.): China‘s Relations
with Central and Eastern Europe From “Old
Comrades” to New Partners).

►► Křížková, Eva: Firmy v české rozvojovce: ničitel
ekonomik Jihu nebo všelék na rozvojové problémy?
►► Lukáš Tichý et al.: Evropská unie musí efektivně
rozvíjet energetické vztahy se světovými producenty
a partnery (Lukáš Tichý, Nikita Odintsov, Jan
Prouza, Jan Mazač, Michaela Prouzová).

►► U příležitosti otevření Centra byl publikován policy paper (Fürst), dále také dis- ►► Lukáš Tichý et al: The European Union must
cussion paper (Fürst), a 2 články v Mezieffectively develop energy relations with global
národní politice (Hornát, Bajgerová) a text pro
producers and partners (Lukáš Tichý, Nikita
NATOAktual (Kizeková).
Odintsov, Jan Prouza, Jan Mazač, Michaela
Prouzová).

Externí spolupráce

Aktivity ÚMV klíčovým způsobem doplňuje
spolupráce s externími spolupracovníky a spolupracovnicemi. V roce 2017 proběhla revize
sítě externích spolupracovníků a její konsolidace. Otevřel se tak prostor navázat nová partnerství a rozšířit témata i geografické působení
širšího týmu ÚMV. Institucionální a projektová
spolupráce s českými i zahraničními externími spolupracovníky a spolupracovnicemi měla
jako i v předchozích letech mezinárodní přesah.
I v roce 2017 Vám chceme názorně ukázat, ve
kterých zemích naši externisté a externistky
dlouhodobě působili.

►► Fürst, Rudolf: Partnerství EU-ČLR vyžaduje
update.
►► Tichý, Lukáš–Mazač Jan: Energetická politika
USA a význam dodávek zkapalněného zemního
plynu do EU.
►► Tichý, Lukáš–Mazač Jan: Příležitosti a překážky dodávek zkapalněného zemního plynu z USA
do EU.
Policy papery vydané mimo ÚMV
►► Galeotti, Mark: Controlling Chaos: How Russia
manages its political war in Europe. ECFR Report, 1. 9. 2017.
►► Galeotti, Mark: Crimintern: How the Kremlin
uses Russia’s criminal networks in Europe. ECFR
report, 18. 4. 2017.

Policy papery

Naši externisté, stejně jako výzkumní pracovníci
a pracovnice, byli autory či spoluautory řady policy paperů:
Policy papery vydané ÚMV
►► Eberle, Jakub–Handl, Vladimír–Lang, Kai-Olaf (2017): Česko-německé vztahy po volbách:
Jak zabránit vzájemnému odcizení.
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►► Dopita, Tomáš: The Czech Republic. In:
Ker-Lindsay, James–Armakolas, Ioannis:
Lack of Engagement? Surveying the Spectrum
of EU Member State Policies Towards Kosovo.
Prishtina: Published by: Kosovo Foundation
for Open Society – KFOS, s. 21–28, albánská verze Tomáš Dopita: Republika Çeke.
In: James Ker-Lindsay–Ioannis Armakolas
(eds.): Mungesë Angazhimi? Një Vështrim mbi
Spektrin e Politikave të Vendeve Anëtare të BE-së
ndaj Kosovës. Pristina: Kosovo Foundation
for Open Society – KFOS.

►► Burgrová, Helena: Egypt’s failing “War on Terror”. Policy Paper of Heinrich Böll Stiftung,
February 2017.
►► Eberle, Jakub–Handl, Vladimír–Lang, Kai-Olaf: Berlin–Prag: Entfremdung vermeiden
– Chancen ergreifen. SWP-Aktuell 2017/A
75, 11/2017.
Podpora výzkumu a rozvoje výzkumníků a výzkumnic
V roce 2017 pokračovala podpora dalšího vzdělávání pracovníků a pracovnic. Pokračovala
nabídka jazykových kurzů a tradičně byl o odborné přednášky obohacen program výjezdního
zasedání. Jako přínosné byly oceněny především
diskuse odborných textů výzkumných pracovnic
a pracovníků, během nichž mají možnost získat
zpětnou vazbu od svých kolegů. Rozvoj a další
vzdělávání se však týká i nevědeckých oddělení, a tak se např. vedoucí PR a Konferenčního
servisu Lucie Božková zúčastnila týdenního
workshopu TEPSA career skills trainig v Bruselu.
Pokračovaly teoreticko-metodologické a politicko-ekonomické interní semináře.
Rostoucí důraz je kladen na slaďování pracovního a rodinného života. V tomto ohledu bylo
klíčové získání projektu „Rovnost žen a mužů v české zahraniční politice a rozvojové spolupráci“, v jehož
rámci byl pro rok 2018 naplánován rovněž audit
genderových a jiných nerovností na pracovišti a především zřízení dětského koutku v budově. Možnost sladit práci i rodinu umožňuje
navíc flexibilní pracovní doba, vzdálený přístup,
režim tzv. mini-sabatiklů i nově zavedený formát
tzv. sick days.
Větší prostor pro svůj výzkum i větší flexibilitu
získávají pracovníci a pracovnice vědeckého oddělení také díky rozšiřujícímu se zapojení projektového manažera a manažerky podpory výzkumu, kteří zajišťují běžné administrativní úkoly
a úkony spojené s vyhledáváním, podáváním a
vedením projektů.

Výzkum
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PARTNERSKÁ
SPOLUPRÁCE
A VZDĚLÁVÁNÍ
Mezinárodní spolupráce

I v roce 2017 rozšiřoval ÚMV svou síť kontaktů
doma i v zahraničí a dále posiloval své zapojení
a spolupráci s mezinárodními sítěmi, zvláště s cílem zapojení do velkých evropských a mezinárodních projektů. Mezi hlavní události roku 2017
patří:
►► Ondřej Horký-Hlucháň byl zvolen členem výkonného výboru European Association
of Development Research and Training Institutes
(EADI).
►► Benjamin Tallis byl zvolen výkonným tajemníkem European International Studies Association (EISA).
►► Pavla Začalová realizovala 2 projekty financované nadací Anny Lindhové (Anna
Lindh Foundation) – Be Effective! Enhancing
Intercultural Dialogue Media Skills in Central and
Eastern Europe a Intercultural Cities.
►► Jan Kovář vedl projekt Towards a Citizens’
Union v rámci programu Erasmus+ Jean
Monet.
Institucionální členství
►► ALF – Ann Lindh Foundation
►► EADI – The European Association of Development Research and Training Institutes
►► ECPR – The European Consortium for Political Research
►► EPIN – The European Policy Institutes
Network
►► ETNC – The European Think-tank
Network on China
►► EU NON-PROLIFERATION CONSOR‑TIUM – European Network of Independent Non-proliferation Think Tanks
►► EUROMESCO – The Euro-Mediterranean
Study Commission
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►► TEPSA – The Trans European Policy Studies Association
►► Think Visegrad – V4 Think Tank Platform
Individuální členství
►► ASIL – American Society of International
Law
►► AtGender, the European Association for
Gender Research, Education, and Documentation
►► BISA – British International Studies Association
►► CCC – Cross-Border Crime Colloquium
►► CEEISA – The Central and East European
International Studies Association
►► CSCAP EU – Council on Security Cooperation in the Asia Pacific EU – Brussels/Paris
►► ECPG – ECPR Standing Group on Gender
& Politics
►► EISA – The European International Studies
Association
►► ESIL – The European Society of International Law
►► Euroacademia
►► EuroSEAS – European Association for
Southeast Asian Studies (EuroSEAS)
►► EUSA – The European Union Studies
Association
►► FIIN – Feminist Institutionalism International Network
►► Global Initiative Against Transnational Organized Crime
►► United Nations Association of Hungary
►► IASGP – International Association for the
Study of German Politics
►► ILA – The International Law Association
►► IPSA – The International Political Science
Association
►► ISA – The International Studies Association
►► PSA – Political Studies Association
►► SFDI – Société francaise pour le droit international
►► UACES – University Association for Contemporary European Studies
►► Venice Commission (Evropská komise pro
demokracii prostřednictvím práva)

V roce 2017 ÚMV přivítalo dva hostující výzkumníky. První byla Pauline Collins z australské
School of Law and Justice, University of Southern
Queensland, bez zaštiťujícího programu. Druhým
byl Michael Eric Lambert z Black Sea Institute
(former-Caucasus Initiative), který na ÚMV působil
v rámci Think Visegrad Fellowship.

Vzdělávání

S ohledem na posílení mezinárodní mobility
výzkumných pracovníků ÚMV byl v prosinci
2017 podán projekt do výzvy z Operačního programu OP VVV (MŠMT). Projekt nazvaný „Podpora hraničního výzkumu na pomezí mezinárodních
vztahů a dalších vědních oborů“, vedený Ondřejem
Horkým-Hlucháněm, získal finanční podporu
na roky 2018 a 2019.

Stáže

3 formy stáží
Nezávislý výzkumník
Výzkumný asistent
PR asistent

50 vstážistů
r. 2017

Mobilita
Internacionalizaci ÚMV podporuje i mobilita,
a to jak výjezdy pracovníků ÚMV do zahraničí,
tak i pobyty zahraničních pracovníků na ÚMV.
V roce 2017 absolvoval Pavel Barša výzkumný
pobyt na Institute for Human Sciences (IWM) ve
Vídni, Tomáš Profant strávil měsíc na Institute
of International Development, University of Vienna
v Rakousku, Jakub Eberle opakovaně působil na
německých univerzitách (Center for Transnational
Studies, Foreign- and Security Policy (ATASP), Freie
Universität Berlin a Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf), Benjamin Tallis absolvoval výzkumný
pobyt rovněž v Německu při EEGA Leibniz Science Campus in Leipzig, Rudolf Fürst získal Fudan
Fellowship na Fudan University Shanghai a Veronika
Bílková získala prestižní Fulbrightovo stipendium
a od listopadu 2017 do dubna 2018 působí na
Columbia Law School v New Yorku.

I v roce 2017 pokračoval doktorský studijní
program ÚMV a Metropolitní univerzity
Praha. Jeho přínos pro budoucí kariéru studentů se potvrdil, když se interní doktorandka, Míla
O’Sullivan, stala členkou projektového týmu výše
zmíněného klíčového projektu OPZ: „Rovnost žen
a mužů v české zahraniční politice a rozvojové spolupráci“. Výzkumní pracovníci a pracovnice ÚMV se
rovněž podíleli na výuce budoucích pracovníků
zahraniční služby v rámci Diplomatické akademie MZV, řada z nich zároveň působí jakožto
univerzitní pedagogové a rozvíjejí tak dále svou
kvalifikaci.

Ústav mezinárodních vztahů disponuje 9 místy
pro stážisty na pozici výzkumný asistent, 1–2
místy pro tzv. samostatné výzkumníky a 4–5
místy pro PR stážisty. Nově od roku 2017 je též
možnost nastoupit na stáž přímo pro jednotlivá
centra ÚMV. Bližší informace jsou k dispozici na
našich webových stránkách.
Partnerská spolupráce a vzdělávání
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Zájemců o stáže je každý rok přes 200. Celkem
bylo v roce 2017 přijato na stáž do ÚMV přes 40
uchazečů, např. z Íránu, Gruzie, Ázerbájdžánu,
Afghánistánu či Kanady a USA.

Rok 2017 byl pro Nadaci Anny Lindhové (ALF)
v ČR velmi úspěšný. Nadace se účastnila tří velkých mezinárodních projektů. V rámci prvního projektu „Be Effective“, který i koordinovala, vyškolila více než 120 představitelů občanské
společnosti z 5 evropských zemí, jak efektivně
komunikovat a vést dialog o „jinakosti“, a pro 55
lidí z 8 zemí uspořádala další školení v Olomouci.

Největší zájem byl tradičně o pozici výzkumného asistenta. Stážisté na této pozici spolupracují
s výzkumnými pracovníky na jejich projektech
a pomáhají organizovat konference a semináře V projektu „Intercultural Cities“, vedeném slovinÚMV.
ským ALFem, umožnila 5 českým organizacím,
aktivním na poli integrace v městském prostředí,
Díky programům Erasmus+ a Council on Inter- vyjet na konferenci a na výměnu zkušeností do
national Educational Exchange (CIEE) se hlásilo Ljubljaně. V rámci italského projektu „Kimiyya:
přes 100 studentů z celého světa, převážně však Women Actresses of Dialogue“ pak přivezla přední
z Evropy. Z českých vysokých škol převažova- českou novinářku zabývající se genderem a veli zájemci z Vysoké školy ekonomické v Praze doucí České ženské lobby na konferenci do Nea Univerzity Karlovy v Praze.
apole.

Nadace Anny Lindh

Úspěšně si česká pobočka vedla i v dalších aktivitách, jelikož jedna česká odbornice na kulturu
vyjela na měsíční ALFem financovanou stáž do
Tel Avivu mapovat tamní divadelní a taneční
scénu a navázat spolupráci, jedna představitelka neziskové sféry vyjela na Maltu na školení
k mezikulturnímu vzdělávání a čtyři zástupci
občanské společnosti si vyměňovali zkušenosti
a navazovali spolupráci s organizacemi ze zemí
V4 v Krakově. V mezinárodní soutěži povídek
►► Je mezinárodní institucí spojující 42 zemí A Sea of Words byla mezi nejlepších 15 vybrána
Evropy a jižního a východního Středo- i česká autorka, jejíž dílo bylo vydáno ve sbírce
moří.
spolu s dalšími povídkami autorů z celého Euro-středomoří.
►► Cílem Nadace je podporovat dialog a spolupráci v euro-středomořské oblasti,
a přispět tak k lepšímu vzájemnému porozumění, důvěře a respektu, bezpečí a míru
v regionu a na světě.
►► V České republice sdružuje téměř 50 neziskových organizací, kulturních spolků,
univerzit, organizací pracujících s mládeží,
jazykových škol a dalších subjektů. Českou
síť řídí Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.,
prostřednictvím koordinátorky Pavly Začalové.

24 Partnerská spolupráce a vzdělávání

Partnerská spolupráce a vzdělávání

25

PROPAGACE

Mediální a veřejná vystoupení

Výzkumní pracovníci a pracovnice se o svoji
►► Hlavním úkolem Konferenčního servisu je expertizu dělí s odborným a širokým publikem
zvyšovat povědomí o problematice mezi- denně prostřednictvím médií. V roce 2017 vniknárodních vztahů mezi odbornou a laickou lo ve vědeckém oddělení 429 mediálních příveřejností pořádáním odborných konferen- spěvků (419 v roce 2016), ať už vlastních článků,
cí, seminářů, expertních diskusí či pre- rozhovorů nebo vystoupení v televizi a rozhlase.
zentací.
Někteří z pracovníků a pracovnic jsou dokonce
autory pravidelných vstupů či sloupků.
►► Konferenční a PR servis aktivně propaguje veřejné aktivity výzkumných pracovníků, Výzkumní pracovníci vystupují také na veřejných
spravuje sociální sítě ÚMV a stará se přednáškách a konferencích, celkem v roce 2017
o celkovou propagaci Ústavu a jeho veške- šlo o 170 přednášek a konferenčních příspěvrých odborných výstupů a publikací.
ků (186 v roce 2016), z toho 75 bylo v zahraničí.
►► V roce 2017 konferenční servis uspořádal či
spolupořádal přes 55 akcí, na nichž vystoupilo více než 100 zahraničních expertů
a počet návštěvníků přesáhl 2500.

Časopis Mezinárodní politika

Online časopis Mezinárodní politika v roce 2017
publikoval 64 článků a příspěvků. V roce 2017
bylo také vydáno jedno speciální tištěné číslo
Mezinárodní politiky na téma Sociální dimenze
české zahraniční politiky a kýče a klišé v zahraniční politice, které se setkalo s pozitivním
ohlasem veřejnosti.

►► Mezi organizačně nejnáročnější a největší konference, uspořádané ve spolupráci
s partnerskými institucemi, patří již tradiční
Prague European Summit, Prague Insecurity Conference (bývalá Pražská agenda)
a Mezinárodní sympozium o české za- Administrátorský systém eviduje u článků Mezinárodní politiky vydaných v roce 2017 přes 72 000
hraniční politice.
přístupů. Čtenářsky nejúspěšnějším článkem byla
►► Za účelem širší propagace činností ÚMV analýza „Uspořádání světa podle Donalda J. Trumpa“
byl rozšířen formát akcí o snídaně s novi- od Jana Hornáta, která měla přes 2800 přístupů.
náři a tzv. security coffee, které jsou určeny pro V popularitě následoval text „Africké volby 2017.
zástupce zahraničních zastupitelských úřadů Demokratizace, či udržování statu quo?“ od Lindy
Piknerové a analýza vnímání terorismu od Vev Praze.
roniky Fajmonové. Celkový dosah příspěvků
►► Hlavní profil ÚMV na Facebooku má na facebookové stránce za rok 2017 činil takřka
přes 6200 fanoušků, což je meziroční ná- 17 000 ohlasů.
růst přibližně o 1000 fanoušků oproti roku
Na podzim roku 2017 došlo k personální vý2016.
měně na pozici šéfredaktora časopisu a novou
►► Ústav mezinárodních vztahů sjednotil pro- šéfredaktorkou se stala Linda Flanderová. Tým
fily na Twitteru, jež sleduje nyní přes 1350 Mezinárodní politiky následně rozšířil Matouš Pinkava jako její zástupce se zaměřením na oblast
uživatelů.
sociálních médií a Tereza Soušková na pozici
►► Online časopis Mezinárodní politika v roce editorky časopisu.
2017 publikoval 64 článků a příspěvků. U článků Mezinárodní politiky vydaných
v roce 2017 jsme zaznamenali téměř 72 000
přístupů.
26 Propagace

Sociální média

Facebookový profil vykazuje stálý nárůst. Na
konci roku 2017 měl hlavní profil ÚMV přibližně o 1000 fanoušků více než v roce 2016, tedy
6200. Z celkového počtu našich fanoušků na Facebooku kolem 92 % aktivně sleduje a vyhledává
naši stránku ÚMV, což je přibližně o 7 % více než
v roce minulém. I přes globální změnu algoritmu,
třídícího obsah jednotlivých uživatelů, vykazuje
Facebookový profil vynikající dosah příspěvků.

jsou k dispozici záznamy nejvýznamnějších konferencí a rozhovory s výzkumnými pracovníky
a hosty ÚMV. Ke konci roku 2017 tento komunikační kanál zaznamenal již 78 798 zhlédnutí (nárůst téměř o 18 000 oproti roku 2016)
a 420 odběratelů, čímž se ÚMV řadí k nejsledovanějším institucím svého druhu v České republice.

Ústav mezinárodních vztahů dále používá Youtube kanál, aby mohl zajistit maximální přístupnost
Ústav mezinárodních vztahů aktivně využívá svého výzkumu a jeho výsledků. Na Youtube
profil na Twitteru, a to v obou relevantních jsou uloženy celé záznamy našich nejvýznamjazycích – českém i anglickém. Twitterový kanál nějších konferencí: „The Prague Agenda 2016“,
sleduje přes 1350 fanoušků (nárůst oproti roku „9. Mezinárodní sympozium – ‚Česká zahranič2016 o více než 200 sledujících). Statistiky též ní politika‘ “, „Vědecká kavárna na Týdnu vědy
ukazují, že se v roce 2017 dařilo lépe distribuovat a techniky“, „pětiminutovky“ (krátká populárněobsah mezi sledující, a to v porovnání s minulým -naučná videa) či speciální konference k 50. výrorokem až třikrát (zobrazení z 530x na 1500x). čí našeho odborného časopisu Mezinárodní vztahy.
Samozřejmostí je využívání live-tweetingu a fo- Ke konci roku 2016 kanál Youtube zaznamenal
toreportů.
již 60 216 zhlédnutí (nárůst téměř o 17 000 oproti roku 2015) a 420 odběratelů, čímž se ÚMV
Kvantitativní i kvalitativní nárůst jsme zazname- řadí k nejsledovanějším institucím svého druhu
nali zejména u videí, kde sledovanost i dosah v České republice.
vykazují nárůst o desetinásobky. Videa prezentujeme na Facebooku a i nadále na Youtube kanále, aby byl zajištěn maximální a komfortní přístup k výstupům našeho výzkumu. Na Youtube

6200
fanoušků

IIR.Prague

www.iir.cz

Vždy
v kontaktu

IIR_Prague

1350
sledujících
78 798
zhlédnutí

IIRPrague

108 000
návštěv
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Nejdůležitější konference
v roce 2017
12.–15. 6. 2017:
Prague European Summit 2017
Platforma k pravidelné strategické debatě na nejvyšší úrovni o směřování Evropské unie organizuje Ústav mezinárodních vztahů a Institut pro
evropskou politiku EUROPEUM. Záštitu této
akci poskytlo Ministerstvo zahraničních věcí ČR,
Úřad vlády ČR a Zastoupení Evropské komise
v ČR.
Hlavním tématem již třetího ročníku byla radikalizace v Evropě. Na konferenci vystoupilo přes
70 odborníků, včetně ministrů zahraničních věcí
České a Slovenské republiky, Lubomíra Zaorálka
a Miroslava Lajčáka, a stálého představitele Rakouska při OBSE Clemense Koji, který vystoupil také u příležitosti rakouského předsednictví
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OBSE. Summit byl zaměřený na širokou škálu
aktuálních témat, jako je vliv Ruska, USA a Číny
na střední Evropu, budoucnost společného trhu
a bankovní unie EU, potřebu změn zakládajících
smluv EU, brexit či digitální jednotný trh. Akce
se zúčastnilo přes 500 osob. Zastoupeni byli
jak přední představitelé české akademické obce,
ministerstev, dalších orgánů státní správy, poslanci, senátoři, tak diplomaté, zahraniční novináři
a přední zahraniční odborníci.
Debaty a diskuse na Prague European Summit
mají několik formátů. Kromě běžných plenárních panelů se uskutečnily i tři Prague Talks,
veřejné debaty v centru Prahy, tři diskusní snídaně, a to na britském a slovinském velvyslanectví
a ve Francouzském institutu. Bližší informace
jsou k dispozici na internetových stránkách
praguesummit.eu

4.–5. 10. 2017:
IX. Mezinárodní sympozium „Česká
zahraniční politika“
Již 9. ročník akce zaměřené na českou zahraniční
politiku nesl pro rok 2017 podtitul „Responsibility
in a Leaderless World“. Jednoznačně se potvrdilo
postavení Sympozia jako jedné z nejprestižnějších a nejrozsáhlejších akcí věnovaných české
zahraniční politice. Mezi významnými hosty byl
např. Lubomír Zaorálek, ministr zahraničních
věcí ČR, Sławomir Dębski, ředitel Polish Institute for International Affairs, nebo Joachim Bitterlich, profesor na ESCP Europe. Konference
se konala ve Velkém sále Černínského paláce
a provázely ji paralelní kulaté stoly a diskusní setkání. Akce se účastnilo přes 300 osob – čeští
a zahraniční diplomaté, akademici, studenti, novináři a zainteresovaná veřejnost.

Propagace
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30. 11.–1. 12. 2017:
Prague Insecurity Conference
Ve dnech 30. listopadu a 1. prosince 2017 proběhla v Černínském paláci konference „Prague
Insecurity Conference“. Konference nabídla novou
kritickou platformu pro diskusi o bezpečnosti
a výzvách spjatých s tímto tématem. Koncept
konference vznikl v návaznosti na předcházející
konferenci „Pražská agenda“, která měla přímou
vazbu na funkční období Baracka Obamy na postu prezidenta USA.
Hlavními organizátory konference byl Ústav mezinárodních vztahů a Ministerstvo zahraničních
věcí České republiky. Koordinátorem akce byl
Dr. Benjamin Tallis, výzkumný pracovník ÚMV
a šéfredaktor časopisu New Perspectives. Na akci
spolupracovala nadace Friedrich Ebert Stiftung
v České republice, dále Institute for Democracy
21, VR Musashi, Pavel Kopp Production, News
Perspectives a zahraniční ambasády v Praze, konkrétně velvyslanectví Rakouska, Francie, Finska,
Německa, Itálie, Norska, Švédska a Velké Británie.
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Konference se zúčastnilo přes 35 řečníků, mezi
jinými to byl např. profesor James Der Derian
z University of Sydney nebo profesor Andrew
Moravcsik z Princetonské univerzity. Zájem
o účast na konferenci byl vysoký a každý den
konference návštěvnost přesahovala přes 150
účastníků, kteří reprezentovali zástupce odborné veřejnosti, státní sféry, neziskového sektoru
a akademické obce.
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Coffee break při konferenci Prague European Summit

Další uspořádané akce

Níže uvádíme seznam proběhlých akcí v roce
2017 podle tematických oblastí výzkumu. Reporty a videozáznamy většiny z nich jsou zveřejněny
na webu ÚMV a YouTube kanálu.
Globální otázky a mezinárodní právo
►► 5. 5. 2017 – ESIL Prague – Nottingham
Symposium: Non-UN Sanctions and International Law
►► 17. 5. 2017 – The Rise of the Radical Right
in Central and Eastern Europe
►► 25. 5. 2017 – Promítání: Sociální dimenze
v mezinárodní politice, akce časopisu Mezinárodní politika

►► 31. 5. 2017 – Energetická politika USA
a vztahy s EU, význam pro V4
►► 13. 12. 2017 – Význam severní Afriky pro
energetickou bezpečnost
Bezpečnostní otázky, terorismus, jaderné zbraně
►► 10. 1. 2017 – Russia’s ‘Hybrid War’: What
Does it Really Mean, And How Should the
West Respond?
►► 13. 2. 2017 – The Small State and Asymmetric Warfare – the Slovenian Experience
►► 8. 3. 2017 – Státní terorismus a legitimizace
IS v Iráku a Sýrii

►► 26. 6. 2017 – Why Popular Culture Matters
(for Contemporary Geopolitics)

►► 11. 4. 2017 – EU Security in an Unpredictable World

►► 7. 8. 2017 – Lidská práva a každodenní realita LGBT + lidí od Ria přes Moskvu, Dillí
a Šanghaj do Kapského Města (doprovodná
akce Prague Pride)

►► 19. 4. 2017 – Úmluva o zákazu chemických
zbraní včera, dnes… zítra?

Evropská integrace
►► 11. 5. 2017 – Konference k výročí nedožitých 80 let Jiřího Dienstbiera
►► 26. 9. 2017 – Kulatý stůl: proměny německé
zahraniční politiky: ČR, Evropa, Svět
►► 11. 10. 2017 – XI. ročník studentské konference k Balkánu, odborná konference
„Západní Balkán na rozcestí mezi Západem
a Východem: česká a evropská perspektiva“

►► 21. 4. 2017 – The Disappearence of the
Battlefield in the Age of Global Targeting
►► 23. 5. 2017 – Private Military and Security
Companies: A Model for Control
►► 1.–2. 6. 2017 – Resilience Capacity Building:
Best Practices, konference z programu SPS
NATO (Science for Peace and Security)
Teritoriální studia
►► 9. 1. 2017 – The Arctic: Emerging Importance of the Region for the Czech Republic

►► 14. 11. 2017 – Deutschland und Tschechien
nach den Wahlen… ?

►► 9. 2. 2017 – Budoucnost Iráku: přednáška
iráckého ministra zahraničních věcí

►► 23. 11. 2017 – The Impact of Brexit on the
Czech EU Policy

►► 13. 3. 2017 – Experiencing Afghanistan:
Perspectives on Security and Implications
for Foreign Assistance and Migration

Energetická politika
►► 21. 2. 2017 – Energetické vztahy EU-Irán:
příležitosti, překážky a perspektivy
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►► 25. 4. 2017 – Blízký východ po pádu tzv. Islámského státu: scénáře možného vývoje

►► 9. 5. 2017 – Debata: Ruská mediální propaganda v Pobaltí?
►► 25. 5. 2017 – Afrika jako partner a doprovodné akce (promítání filmu, trhy a mezinárodní konference)
►► 7. 11. 2017 – Reporting on the Other: Media
and Intercultural Dialogue
►► 15. 11. 2017 – Palestine: 100 Years from Balfour Declaration
►► 5. 12. 2017 – Americká politická kultura
a Trumpův kabinet
Křest knih a nových center
►► 18. 1. 2017 – Prezentace a křest knihy Íránská jaderná dohoda a širší mezinárodní souvislosti
►► 31. 1. 2017 – Křest knihy War, Peace and International Security: From Sarajevo to Crimea
►► 18. 5. 2017 – Otevření nového Centra vztahů EU–Asie
►► 29. 8. 2017 – Křest knihy Muslimské bratrstvo
v současnosti
►► 1. 9. 2017 – Večer s českou diplomacií a prohlídkou Černínského paláce
►► 5. 9. 2017 – Slavnostní zahájení Centra energetické politiky a křest knihy
Teorie, metodologie a reflexe mezinárodních studií
►► 26. 6. 2017 – Capturing Geographical Imaginations: Methodological Reflections
►► 12. 10. 2017 – The Other Europe in Search
of a Voice: Between Eurocentrism and Relativism

Propagace

33

NAKLADATELSTVÍ
►► Nakladatelství se zabývá produkcí periodických i neperiodických publikací ÚMV
a jejich odbytem. Zajišťuje editaci, korektury, grafické zpracování a veškeré další fáze
přípravy před samotným tiskem.
►► Nakladatelství vydalo jako každý rok čtyři
čísla časopisu Mezinárodní vztahy a tři čísla
časopisu New Perspectives. Interdisciplinary Journal of Central and East European Politics and
International Relations.
►► Nejdůležitějším a nejnáročnějším titulem
bylo již desáté vydání ročenky o české zahraniční politice Česká zahraniční politika
v roce 2016. Analýza ÚMV, jež byla opět
rozšířena o statistickou a přehledovou část,
kterou připravuje a dodává MZV ČR.
►► Celkový počet vydaných knih a brožur
(s ISBN): 4 (1350 kusů)
►► Celkový počet vydaných časopisů: 7 (2520
kusů)
►► Celkový počet vydaných účelových tisků
bez separátů a policy paperů: 1 (200 kusů)

vydání ročenky o české zahraniční politice Česká
zahraniční politika v roce 2016. Analýza ÚMV, která
byla opět rozšířena o statistickou a přehledovou
část (cca 100 tiskových stran), kterou připravuje
a dodává MZV ČR, a překlad devátého vydání
do angličtiny: Czech Foreign Policy in 2015: Analysis.
Rukopisy aspirující na vydání procházejí dvoukolovým schvalovacím řízením, v němž desetičlenná Ediční rada nakladatelství ÚMV posuzuje
nejprve návrhy na recenzenty a poté recenzní
posudky. V roce 2017 se ediční rada vyjádřila ve
dvou kolech ke čtyřem položkám. Každá kniha
musí být recenzována dvěma odborníky a obsahovat anglické résumé a další náležitosti.
Tou třetí bylo zajišťování výroby drobných tisků, vázání textů atd. a především poskytování
konzultací, nejen redakčních (jazykových atd.),
ale i kalkulačních nebo technicko-výrobních.
V roce 2017 výrazně narostla spolupráce (jazykové korektury a náhledy) textových výstupů výzkumníků ÚMV (Centrum mezinárodního práva,
Centrum evropské bezpečnosti).
Jako asistentka nakladatelství, jejímž úkolem
je komunikace s potenciálními autory a pomoc
s administrativními a technickými úkoly spojenými s předtiskovou přípravou knih, pokračovala
výzkumnice Míla O’Sullivan.

Pro nakladatelství ÚMV i v roce 2017 platilo, že
lze jeho činnost rozdělit do tří oblastí. Tou první Větší část časopisů ÚMV byla přímo distribuovábylo zajišťování předtiskové přípravy a distri- na předplatitelům, dále je možno časopisy a knibuce dvou časopisů, které vydává Ústav mezi- hy ÚMV zakoupit přes e-shop, recepci ÚMV,
národních vztahů: čtvrtletníku Mezinárodní vztahy v sítích prodejen Academia, v Karolinu, v proa třikrát ročně (tedy o číslo více než v roce 2016) dejnách nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk
vydávaného časopisu New Perspectives. Interdiscipli- a ve fakultních prodejnách atd.
nary Journal of Central and East European Politics and
International Relations. Nakladatelství se podílelo Knihy
na formální podobě časopisů, kromě externích Nejdůležitějším počinem nakladatelství ÚMV a
grafiků využívalo (v případě Mezinárodních vztahů) zároveň edičně nejsložitějším, jako každý rok, je
příprava ročenky o české zahraniční politice,
i externí redaktorku.
tentokrát jubilejní desáté vydání: Česká zahraTou druhou bylo vydávání knih (kromě předtis- niční politika v roce 2016. Analýza ÚMV (ed. Michal
kové přípravy a tisku jsme také zajišťovali jejich Kořan), a anglická verze devátého vydání: Czech
prodej) v režimu malého, dynamického, čistě Foreign Policy in 2015: Analysis (ed. Michal Kořan).
vědecké nakladatelství. Nejdůležitějším a nejná- Příprava ročenky zahrnuje široky autorský kolekročnějším titulem bylo, jako pravidelně, již desáté tiv (26 osob), editor musí zachovat individuální
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styl příspěvků, současně však sjednocovat jak B. Ostatní tematika
odborné termíny, tak i psaní různých výrazů, a to ►► Lukáš Tichý a kol.; Terorismus a energetii ve zpracování Příloh, tedy informačních a překa na Blízkém východě a v severní Africe,
hledových části, které připravuje MZV ČR, atd.
dopady pro EU a ČR (brož., ISBN 978-8087558-29-4, 303 s.)
Pokračovali jsme při procesu předtiskové přípravy ve využívání externistů pro grafické práce ►► Lukáš Tichý a kol.; Otevírání Íránu a jeho
a zlom, redakční proces jsme zajišťovali sami.
význam pro energetickou bezpečnost
Kromě redakční přípravy knih v roce 2017 pokraEU (brož., ISBN 978-80-87558-31-7, 241 s.)
čovala účast na zpracování policy paperů, popř.
discussion paperů, a výrazně narostla jazyková či C. Další tisky
korektorská práce na dalších materiálech ÚMV a) Zprávy
(Mezinárodněprávní reflexe v ČJ a AJ. atd.) pro ►► Zpráva o činnosti ÚMV za rok 2016
Konferenční servis, vědecká centra ÚMV a především pro projektového manažera a manažerku b) Účelové tisky
podpory výzkumu a korektur různých tisků. Pro – Policy paper
vědecké pracovníky a pracovníky dalších odděle- ►► Česko-německé vztahy po volbách: Jak zabránit
ní Ústavu byly podle potřeby poskytovány různé
vzájemnému odcizení (Jakub Eberle, Kai-Olaf
konzultace, předběžné kalkulace, a dále byly zaLang a Vladimír Handl)
jišťovány drobné tisky, editace ad hoc, vazby atd.
►► Energetická politika USA a význam dodávek
Každá kniha byla minimálně jednou anoncována
zkapalněného zemního plynu do EU (Lukáš Ti(celostránkově) ve čtvrtletníku Mezinárodní vztachý a Jan Mazač)
hy, knihy v anglickém jazyce i v New Perspectives.
Knihovně a Konferenčnímu servisu byly do- ►► Evropská unie musí efektivně rozvíjet energetické
dávány podklady ke každé knize (obálka a blok
vztahy se světovými producenty a partnery (Lukáš
knihy v pdf, ikona, anotace), aby mohly být dále
Tichý, Nikita Odintsov, Jan Prouza, Jan Maknihovnicky či propagačně využívány. Oznamozač a Michaela Prouzová)
vací povinnost ze zákona byla zajišťována smlouvou se čtrnáctideníkem Knižní novinky a anotace ►► Firmy v české rozvojovce: ničitel ekonomik Jihu nebo
byly dále zasílány do agentury ISBN v Národní
všelék na rozvojové problémy? (Eva Křížková)
knihovně ČR. Pokračovala pravidelná kontrola
archivu, vyřazování rukopisů a skartace.
►► Partnerství EU–ČLR vyžaduje update (Rudolf
Fürst)
Vydané publikace za rok 2017
A. Zahraniční politika České republiky
►► Příležitosti a překážky dodávek zkapalněného zem►► Michal Kořan a kol.; Česká zahraniční
ního plynu z USA do EU (Lukáš Tichý a Jan
politika v roce 2016. Analýza ÚMV (váz.,
Mazač)
ISBN 978-80-87558-30-0, 523 s.)
►► The European Union must effectively develop energy
►► Michal Kořan a kol.; Czech Foreign Polirelations with global producers and partners (Lukáš
cy in 2015: Analysis (váz., ISBN 978-80Tichý, Nikita Odintsov, Jan Prouza, Jan Ma87558-28-7, 571 s.)
zač and Michaela Prouzová)
– Discussion Paper
►► Collective Defence in the Age of Hybrid Warfare
(Benjamin Tallis, Michal Šimečka)
Nakladatelství
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►► Invented Traditionalism vs. Entrenched Informal
Institutions: Viability of Hybrid Governance and
Democratization Prospects in Botswana, Lesotho
and Swaziland (Tamar Lagurashvili)
►► Principles of Russian Military Thought (Nicolà
Fasola)

Mezinárodní vztahy mají mezi českými i dalšími
středoevropskými výzkumníky renomé prestižní platformy, nabízející velmi kvalitní výstupy
vědecké práce. Nemalou měrou k tomu přispívá
i kvalitní a poměrně přísné recenzní řízení s dlouholetou tradicí.

Mezinárodní
vztahy
3/2017

3/2017

Mezinárodní vztahy

V roce 2017 bylo publikováno speciální číslo
►► Střet o politiku vůči ČLR v roce 2016: Aktéři čes- o konfliktních hranicích v postsovětském prostoké politiky na Dálném východě a veřejná a mediální ru. Mezinárodní vztahy se podílely na uspořádání
debata (Rudolf Fürst)
panelové diskuse na toto téma na 9. sympóziu
české zahraniční politiky 4. října 2017 v Černínc) Ostatní tisky
ském paláci.
►► Separáty a další tisky podle potřeb (či spolupráce na nich)
Časopis je nadále zařazen do prestižní citační
a bibliografické databáze SCOPUS společČasopisy
nosti Elsevier, hodnota scientometrického indi►► V roce 2017 jsme vydali čtyři čísla čtvrtletní- kátoru SCImago Journal Rank (SJR) se za rok
ku Mezinárodní vztahy a tři čísla New Perspec- 2016 zvýšila na úroveň 0,187. Nově byl časopis
tives.
zařazen i do databáze ERIH Plus. V rámci hodnocení výsledků vědy a výzkumu vládní Radou
Mezinárodní vztahy
pro vědu a výzkum tak jsou články v MV zařazeny do kategorie Jsc. Pokračovala spolupráce
s plnotextovými databázemi ProQuest, Ebsco
a CEEOL.

KONFLIKTNÍ HRANICE
V POSTSOVĚTSKÉM PROSTORU
Církve v kavkazské politice
Ruská geopolitika
Fragmentace Ukrajiny

ÚSTAV
MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ
PRAHA

►► Čtvrtletník Mezinárodní vztahy si v roce 2017
udržel svoji pozici vlajkové lodi disciplíny
mezinárodních vztahů v ČR.
►► Časopis zůstává věrný své ambici zachovávat
pluralitu, pokud jde o témata, metodologii či
teoretické přístupy.
►► Časopis se v roce 2017 připravoval na
budoucí publikování v angličtině a s tím
spojený vstup do globální akademické
komunity.
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Redakční rada zůstávala v roce 2017 beze změn,
nadále v ní působili Pavel Barša, Jozef Bátora,
Oldřich Bureš, Ondřej Císař, Jan Drahokoupil,
Petr Drulák, Tim Haughton, Bořek Hnízdo, Ondřej Horký-Hlucháň, Jan Hřích, Vincenc Kopeček, Zuzana Lehmannová, Dan Marek, Markéta
Pitrová, Jan Růžička, Jiří Šedivý, Šárka Waisová,
Tomáš Weiss, Jiří Zemánek a Štěpánka Zemanová. Redakční rada se v roce 2017 sešla celkem čtyřikrát, předsedá jí Jan Karlas. Časopis se na konci
roku 2017 připravoval na změnu redakčního
týmu, plánovanou na začátek následujícího roku.
Bližší informace o časopise naleznete na webové
stránce časopisu: mv.iir.cz.
►► Šéfredaktor: Vít Beneš
►► Zástupkyně šéfredaktora:
Martina Varkočková
►► Editor recenzí: Tomáš Dopita

New Perspectives

hů (např. James Der Derian a Iver Neumann).
Díky mnoha kvalitním příspěvkům podléhajícím
recenznímu řízení, zlepšující se mezinárodní reputaci a redakčnímu týmu v čele s šéfredaktorem
Benjaminem Tallisem je časopis již plně etablován v oboru mezinárodních vztahů a těší se dobré pověsti inovativního a zajímavého periodika.
Bližší informace o časopise naleznete na webové
stránce časopisu: newperspectives.iir.cz.

►► Časopis New Perspectives s podtitulem Interdisciplinary Journal of Central & East European
Politics and International Relations je anglickojazyčný recenzovaný odborný časopis ÚMV.

►► Šéfredaktor: Benjamin Tallis
►► Asistent šéfredaktora: Matyáš Viktora

►► Odborné zaměření New Perspectives je primárně na interdisciplinární výzkum politiky
a mezinárodních vztahů ve střední a východní Evropě.
►► Facebookový profil CEENewPerspectives
má přes 1600 sledujících, což je stoprocentní nárůst oproti minulému roku, blog
ceenewperspectives.iir.cz zaznamenal přes
24 000 návštěv a Twitterový kanál CEENewP
sleduje přes 918 aktivních uživatelů.
Časopis je zaměřen na politiku a mezinárodní
vztahy ve střední a východní Evropě v jejich široké definici a k této problematice přistupuje
z mezioborové perspektivy. Repertoár klíčových
disciplín, kterými jsou mezinárodní vztahy, bezpečnostní studia a mezinárodní politická ekonomie, se tak rozšířil také o témata zabývající
se politickou sociologií, antropologií, historií či
politickou a sociální geografií. Časopis zároveň
výrazně rozšířil svoji redakční radu, která nyní
zahrnuje přes 70 výzkumníků světové úrovně
z relevantních vědeckých oborů ze střední Evropy i zemí mimo tento region.
V minulém roce byly otištěny články od světově
uznávaných odborníků v oboru politické filozofie (Peter Sloterdijk) nebo mezinárodních vztaNakladatelství
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KNIHOVNA
►► Knihovna poskytuje informační, knihovnické, výpůjční, bibliografické i rešeršní služby.
►► Spolupracuje s řadou českých, ale zejména
zahraničních odborných knihoven a informačních institucí.
►► Je členem Evropské informační sítě mezinárodních vztahů a regionálních studií
(EINIRAS).

Knihovna aktivně spolupracuje s Centrálním
portálem knihoven, jehož portál Knihovny.cz
nabízí čtenářům z celé ČR pohodlné vyhledávání, objednávání a půjčování knih i fulltextové vyhledávání v elektronických zdrojích zapojených
českých knihoven. Na rozdíl od Souborného
katalogu ČR nabízí širší záběr zdrojů a služeb.
Oproti jednotným oborovým branám má všechny záznamy u sebe a tak je prohledávání rychlejší
a je možné řazení dle relevance. Nyní obsahuje
téměř 14 mil. záznamů. Ambicí portálu je propojit v blízké době většinu knihoven v České
republice.

►► K 31. 12. 2017 obsahovala elektronická databáze knihovny více než 85 600 záznamů Knižní fond
jednotlivých informačních pramenů. Knižní ►► Do fondu knihovny bylo zařazeno 474 nofond obsahoval 56 313 záznamů monových titulů.
grafií, sborníků a ročenek. Během roku
bylo do fondu knihovny zařazeno 474 no- ►► V průběhu roku 2017 bylo zrekatalogizovávých titulů.
no 238 knih, ročenek a drobných tisků.
►► Knihovna je zapojena do tří projektů, jejichž ►► Z knihovního fondu bylo vyřazeno 247 punositeli jsou Národní knihovna ČR (NK
blikací.
ČR) a Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE (CIKS VŠE).
Časopisecký fond a databáze
►► Knihovní fond obsahuje 360 titulů perio►► Knihovna spravuje tzv. Jednotnou infordik. Plné texty řady dalších odborných čamační bránu pro mezinárodní vztahy
sopisů jsou dostupné v rámci kupovaných
(IReL), která umožňuje vyhledávání v licendatabází (EBSCO, JSTOR, ProQuest).
covaných i volných elektronických zdrojích.
►► Za uplynulý rok byla doplňována nová čísla
Jednotná informační brána pro mezinárodní
u 148 titulů časopisů.
vztahy (IReL) zároveň obsahuje odkazy na plné
texty publikací vydaných Ústavem, na vybrané Dokumentační fond a elektronické
zahraniční a české odborné plnotextové a bib- zdroje
liografické zdroje, odkazy na relevantní webové ►► Databáze obsahovala 28 999 záznamů článstránky. Brána evidovala v průběhu roku 1439
ků, drobných tisků a elektronických zdrojů.
návštěv uživatelů, kteří ve Vyhledávači položili
13 463 dotazů.
►► Do katalogu bylo zapsáno 451 časopiseckých článků, což je nárůst o 128 % oproti
Knihovna v uplynulém roce získala dotace MK
roku 2016.
ČR na samostatný projekt v rámci programu
Veřejné informační služby knihoven (VISK) – Spolupráce s knihovnami
Provoz a aktualizace oborové brány Mezinárodní ►► Knihovna spolupracuje s 530 institucemi.
vztahy (IReL).
►► Reciproční výměny publikací, nejčastěji se
zahraničními institucemi.
38 Knihovna

Služby
►► Návštěvníci akcí v knihovně tvořili 15 %
všech návštěvníků studovny.

Počet záznamů
pod hlavními
klíčovými slovy:

29 540

►► Meziknihovní výpůjční služby. Oproti roku
2016 měli zaměstnanci ÚMV o 55 % větší zájem o vnitrostátní výpůjčky z jiných
knihoven.
►► Rešeršní činnost byla zaměřena na vyhledávání záznamů v katalogu knihovny, na vyhledávání citací v databázích WOK, Scopus
a EBSCO a dále na vyhledávání informací
o odborných časopisech v databázích JCR
(WOK), Scopus a ERIH a zpracování rešerší
pro portál IReL.

14 188

15 045

►► Pravidelně jsou zveřejňovány knižní novinky
s odkazem na tematicky zajímavou nejnovější publikaci vydanou v ÚMV.
Studovna
►► Počítače s přístupem do interního online
katalogu knihovny a elektronických zdrojů.

Mezinárodní Ekonomika Mezinárodní
bezpečnost
(včetně
vztahy
mezinárodní)

Knihovna
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FINANCE
A PERSONALISTIKA
►► Hospodaření ÚMV skončilo ztrátou ve výši
253 tis. Kč
►► Výnosy byly ve výši 35 830 tis. Kč, náklady
dosáhly 36 083 tis. Kč
►► 32,73 zaměstnanců (v průměrném přepočteném počtu)
►► 20,41 výzkumných pracovníků (v průměrném přepočteném stavu)
►► 152 externistů
►► 4 interní doktorandi
Výnosy tvořily především veřejné finanční prostředky: příspěvek na dlouhodobý koncepční
rozvoj od Rady pro výzkum a vývoj (9960 tis.
Kč), příspěvek MZV ČR na provoz (14 753
tis. Kč), prostředky Technologické agentury
ČR (481 tis. Kč), účelové prostředky MZV ČR
na Sympozium ČZP a setkání programové rady
PES (426 tis. Kč), prostředky od MPSV ČR na
projekt OPZ Gender (722 tis. Kč). Dále pak
prostředky MK ČR (144 tis. Kč), výnosy z prodeje publikací (131 tis. Kč) a ze zahraničních projektů (3189 tis. Kč, především z Nadace Anny
Lindh, z Mezinárodního visegrádského fondu
a projektu NATO Resilience) a výnosy získané
další činností. V roce 2017 byly vyčerpány prostředky z Fondu účelově určených prostředků ve
výši 1785 tis. Kč.
Ostatní

Výnosy v roce 2017 (v tis. Kč)
Položka
Částka
Institucionální prostředky
9 960
Příspěvek MZV na provoz
14 753
Účelové prostředky – projekty
1 629
z toho: TA ČR
481
účelové prostředky MZV
426
OPZ Gender
722
Prostředky Ministerstva kultury ČR
144
Prodej publikací
131
Metropolitní univerzita Praha
330
Zahraniční projekty
3 189
z toho: A. Lindh
2 114
NATO Resilience
654
Erasmus
12
MVF Visegrad
409
Ostatní příjmy
3 909
Fond účelově určených prostředků 1 785
(čerpání)
Výnosy celkem
35 830
Celkové náklady dosáhly 36 083 tis. Kč. Největší
podíl představovaly mzdové náklady a s tím související sociální náklady (66 %). Nezanedbatelný
podíl na celkových nákladech tvořily náklady vynaložené na služby (22 %).
Po rozvahovém dni nenastaly žádné významné
skutečnosti, které by ovlivnily výroční zprávu za
rok 2017. V oblasti pracovně právních vztahů se
instituce řídí právními předpisy platnými v ČR.
Institucionální
prostředky:
28 %

příjmy:
18 %

Účelové
prostředky
(projekty):
13 %

Příspěvky MZV
na provoz:
41 %
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Výnosy
v roce 2017

Náklady v roce 2017 (v tis. Kč)
Ostatní
provozní náklady

Položka
Materiál
z toho publikace
kancel. + hyg. potřeby
dr. hm. majetek (do 40 tis.)
PC materiál, tonery
PHM
Energie
Opravy a údržba
Cestovné
Občerstvení konference
Služby
z toho databáze, SW
telefon + internet
ediční náklady
poštovní poplatky
ostatní provozní náklady
(včetně konferencí)
Mzdy
OON
SP, ZP, tvorba SF
Odpisy
Ostatní náklady
Náklady celkem

1 317
441
440
310
112
14
649
591
740
319
7 404
427
598
533
77
5 769
14 206
3 067
5 739
39
383
34 454

79
677

677

743
130

1 629

Celkem
1 317
441
440
310
112
14
649
591
740
398
8 081
427
598
533
77
6 446
14 206
3 810
5 869
39
383
36 083

Ostatní
náklady:
1%

Provozní
náklady:
11 %

Služby:
22 %

Projekty

Náklady
v roce 2017

Personální
náklady:
66 %
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Příloha 1:
SEZNAM
ZAMĚSTNANCŮ
ÚSTAVU
MEZINÁRODNÍCH
VZTAHŮ, v. v. i.
►► Ředitel:
Prof. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D.
►► Zástupce ředitele pro výzkum:
Ing. Ondřej Horký-Hlucháň, Ph.D.
►► Zástupkyně ředitele pro služby:
Mgr. et Mgr. Linda Flanderová
I. Výzkumné oddělení
►► Vedoucí oddělení:
Ing. Ondřej Horký-Hlucháň, Ph.D.
►► Administrativní pracovníci oddělení:
Ing. Kristýna Tamchynová – manažerka
podpory výzkumu
Mgr. Petr Burda – projektový manažer
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►► Výzkumní pracovníci oddělení:
Prof. PhDr. Pavel Barša, M.A., Ph.D. (0,33)
		 (do: 31. 12. 2017)
Ing. Vít Beneš, Ph.D.
Doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA,
Ph.D.
Mgr. Jan Daniel, Ph.D.
Mgr. Tomáš Dopita, Ph.D.		
(0,5)
Jakub Eberle, MLitt. Ph.D.
Doc. PhDr. Jan Eichler, CSc.
Ing. Rudolf Fürst, Ph.D. 		
Prof. Mark Galeotti, Ph.D.		
(0,33)
Mgr. Barbara Gaweda, Ph.D.
		 (od: 1. 10. 2017)
Mgr. Jan Hornát, PhD.		
(0,5)
		 (od: 1. 10. 2017)
PhDr. Michal Kořan, Ph.D.
		 (do: 31. 5. 2017
Mgr. Jan Kovář, Ph.D.
Mgr. Alica Kizeková, Ph.D.
		 (od: 1. 10. 2017)
JD Tamás Lattmann, Ph.D.
PhDr. Miroslav Nožina, Ph.D.
Mgr. Miloslava O’Sullivan		
(0,5)
		 (od: 1. 10. 2017)
Mgr. Tomáš Profant, Ph.D.		
(0,5)
Michal Šimečka, M.Phil., Ph.D.
		 (do: 31. 10. 2017)
Benjamin Tallis, M.A., Ph.D.
Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý, Ph.D.

II. Oddělení správy a služeb
►► Vedoucí oddělení: 
Mgr. et Mgr. Linda Flanderová

►► Zastoupení Nadace Anny Lindh v ČR:
Mgr. Pavla Začalová, M.Sc 		
(0,35)

►► Sekretariát:
Mgr. Jan Hrubín
Alena Jakobcová
►► Konferenční servis:
Mgr. Lucie Božková
Bc. Jiří Mach			
		 (od: 9. 1. 2017)

(0,75)

III. Interní doktorandi ÚMV:
Mgr. Sabina Domaskina
Mgr. Bc. Michal Kouřil
Mgr. Míla O’Sullivan
Mgr. Jan Blažek
		 (do: 1. 9. 2017)

►► Nakladatelství:
PhDr. Vladimír Trojánek
►► Knihovna:
PhDr. Helena Kolátorová
Jana Kubátová, DiS.			
(0,5)
		 (do: 31. 5. 2017)
Mgr. et Mgr. Kristýna Kaucká
(0,5)
		 (do: 15. 6. 2017)
Mgr. Eva Husáková
Monika Müllerová			
(0,5)
		 (od: 1. 5. 2017, do: 31. 12. 2017)
Mgr. Petra Mierzwová
		 (do: 31. 1. 2017)
Bc. Lenka Ženatová
►► Úseky:
Ekonomický úsek:
Ing. Eva Matyášová
Dagmar Červinková			
		 (do: 5. 6. 2017)
Personálně-právní úsek:
JUDr. Petr Kaňka
		 (do: 28. 3. 2017)
Mgr. Šárka Kosíková		
		 (od: 9. 2. 2017)

(0,8)

(0,6)

Technický úsek:
Ing. Karel Vacek
Provozní úsek:
Mgr. Karel Rosecký 		

(0,62)
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Příloha 2:
PŘEHLED VÝZKUMNÝCH
PRACOVNÍKŮ A
PRACOVNIC INTERNÍCH
DOKTORANDŮ A
DOKTORANDEK ÚMV

Tomáš Dopita

dopita@iir.cz
►► Bezpečnost a evropská integrace západního
Balkánu
►► Česká zahraniční politika vůči západnímu
Balkánu
►► Genderová rovnost v rozvojové spolupráci
a zahraniční službě

Jakub Eberle

K 31. 12. 2017

eberle@iir.cz
►► Česká zahraniční politika
►► Německá zahraniční politika
►► Německá politika

Pavel Barša

Jan Eichler

barsa@iir.cz
►► Přistěhovalecké politiky a multikulturalismus v západních zemích
►► Islám v západní Evropě
►► Blízkovýchodní (izraelsko-palestinský) konflikt
►► Americká zahraniční politika

Vít Beneš

benes@iir.cz
►► Rozšiřování EU
►► Evropská integrace
►► Evropská dimenze zahraniční politiky ČR
►► Vztahy Turecka a EU

Veronika Bílková

bilkova@iir.cz
►► Mezinárodní právo, mezinárodní humanitární a trestní právo
►► Lidská práva
►► Použití síly v mezinárodních vztazích a terorismus
►► Mezinárodní sankce
►► Česká zahraniční politika v oblasti lidských
práv a demokratizace

Jan Daniel

daniel@iir.cz
►► Mírové operace OSN
►► Blízký východ (Sýrie, Libanon, Irák)
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eichler@iir.cz
►► Transatlantické vztahy
►► Mezinárodní bezpečnost a ozbrojené konflikty
►► Terorismus

Rudolf Fürst

furst@iir.cz
►► Čína a východní Asie
►► Vztahy Číny s ČR, střední a východní Evropou a EU
►► Postkomunistická transformace
►► Soft power

Mark Galeotti

galeotti@iir.cz
►► Ruská domácí a zahraniční politika a bezpečnost
►► Historie Ruska a Sovětského svazu
►► Transnacionální a organizovaný zločin
►► Tajné a výzvědné operace
►► Vojenské a nevojenské bezpečnostní výzvy

Barbara Gaweda

gaweda@iir.cz
►► Postkolonialismus a nacionalismus
►► Postsovětská politika a postsocialistická
transformace
►► Střední a východní Evropa
►► Feministický institucionalismus
►► Sexualita a politika

Ondřej Horký-Hlucháň

horky@iir.cz
►► Globální a udržitelný rozvoj, chudoba
►► Rozvojová spolupráce a humanitární pomoc
►► Globalizace a vztahy mezi globálním Severem a Jihem
►► Gender v rozvoji, mezinárodních vztazích
a zahraniční politice
►► Subsaharská Afrika

Jan Hornát

►► LGBT + problematika v mezinárodních
vztazích

Tamás Lattmann

lattmann@iir.cz
►► Mezinárodní právo
►► Základní lidská práva a mezinárodní humanitární právo
►► Moderní mezinárodní kriminální prostředí
►► Instituce a právo Evropské unie

Miroslav Nožina

hornat@iir.cz
►► Vnitřní a zahraniční politika USA
►► Transatlantické vztahy a vztahy USA s Asií
a Tichomořím
►► Mezinárodní organizace
►► Teritoriální spory – Jihočínské moře/Východočínské moře/Arktická oblast
►► Geopolitika regionu Indického oceánu

nozina@iir.cz
►► Drogová problematika
►► Organizovaný zločin a mezinárodní šíření
antisociálních jevů
►► Etnická problematika
►► Aktuální vývoj v oblasti pevninské jihovýchodní Asie

Alica Kizeková

Míla O’Sullivan

kizekova@iir.cz
►► Česká, čínská a ruská zahraniční politika
►► Velmocenské vztahy a bezpečnost ve Střední Asii, Asii a Tichomoří
►► Multi-track diplomacie
►► Evropská bezpečnost
►► Střední Evropa

Jan Kovář

kovar@iir.cz
►► Česká evropská politika
►► Migrační, azylová politika EU a fungování
Schengenu
►► Brexit
►► Reforma EU a fungování institucí
►► Vnitřní bezpečnost a zahraniční politika EU

Petr Kratochvíl

kratochvil@iir.cz
►► Česká zahraniční politika
►► Evropská integrace, institucionální reforma
a rozšiřování EU
►► Ruská zahraniční politika a politické vztahy
v postsovětském prostoru
►► Náboženství a katolická církev v mezinárodních vztazích

osullivan@iir.cz
souběžně interní doktorandka ÚMV
►► Genderový rozměr míru a bezpečnosti v teorii a v praxi
►► Genderové hledisko rozvojové spolupráce
►► Gender mainstreaming
►► Postavení žen v mezinárodní politice
►► Role žen v budování míru a postkonfliktní
rekonstrukci

Tomáš Profant

profant@iir.cz
►► Rozvojová spolupráce
►► Politická ekonomie EU
►► Rasismus a (neo)kolonialismus
►► Udržitelnost a životní prostředí
►► Vztahy mezi globálním Jihem a Severem
a globalizace

Benjamin Tallis

tallis@iir.cz
►► Zahraniční a bezpečnostní politika EU, politika sousedství EU a politika spravedlnosti
a vnitřních věcí EU
►► Migrace, hranice a Evropská unie
►► Kritická geopolitika a politická geografie
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►► Politika střední a východní Evropy, postkomunismus a politika transformace
►► Kulturní politika, především architekturní
a materiální politika paměti

Lukáš Tichý

tichy@iir.cz
►► Energetická bezpečnost (Evropa, Rusko
a Střední Asie)
►► Energetická bezpečnost Afriky (konflikty
o zdroje, politika světových aktérů v Africe)
►► Geopolitika přepravních tras
►► Vztahy mezi EU a Ruskem
►► Bezpečnostní a strategická kultura Ruska
►► Teroristické útoky na energetický sektor

Interní doktorandi
a doktorandky:
Sabina Domaskina

domaskina@iir.cz
►► Masová média a propaganda
►► Informační válka
►► Nacionalismus
►► Řešení konfliktů
►► Diverzní politika

Michal Kouřil

kouril@iir.cz
►► Thajsko, jeho historie, společnost a kultura
►► Vnitrostátní ozbrojený konflikt v Barmě
►► Drogová problematika oblasti Zlatého trojúhelníku

46 Příloha 2

Naše budova v Nerudově ulici – detail
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Kontakty
Nerudova 3, 118 50 Praha 1
251 108 111
iir@iir.cz
www.iir.cz
IIR.Prague
IIR_Prague
IIRPrague
institute-of-international-relations-prague

