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Úvodní slovo
Je mi velkou ctí a zároveň potěšením uvést výroční zprávu Ústavu mezinárodních vztahů (ÚMV),
kterou právě otevíráte. Informační revoluce vytváří nové nástroje emancipace jednotlivce na
strukturách moci a na ideologiích, po nichž, řečeno s Václavem Havlem, tato moc k lidem přichází
– a oni k ní. Zároveň však dává vzniknout novým formám autoritářství, které vyhlašují jednoduchá
řešení složitých společenských problémů, a otevírá dveře různým projevům postfaktuality
– znejisťujícím, znehybňujícím a znemohoucňujícím, neboť vysávajícím ze společnosti moc jako
schopnost jednání v souladu.
Pro kompetentní a zároveň citlivou veřejnou politiku jsou v tomto prostředí dobou osvědčené
(a v tomto smyslu „tradiční“) instituce, tvořící odborně založené, prakticky využitelné, avšak
zároveň otevřené a kritické poznání o světě, snad ještě důležitější než v dobách zdánlivého bezčasí.
Ústav mezinárodních vztahů takovou institucí je a já cítím nesmírný závazek udržovat a dál rozvíjet
kulturu svobodného výzkumu, která zde byla léty a společným dílem mnoha ustavena; kulturu
neutuchající zvědavosti, intelektuální poctivosti, systematičnosti a transparence, a vstřícné
pozornosti k druhým v zájmu posouvání horizontů vědy o mezinárodních vztazích – vědy čím dál
víc díky produktivní účasti našich výzkumníků v oborových debatách nejen národní, ale
univerzální. Ani třicet let po obnově samostatné demokratické státnosti není taková kultura v nově
založených či obnovených společenských vědách samozřejmostí; někde jsou dobyté pozice dokonce
opouštěny a ustavené normy poctivého výzkumu jsou zpochybňovány. Tím více je péče o ni
důležitá.
Základní pilíře činnosti ÚMV zůstávají nezměněny. Prvním z těchto pilířů je akademický výzkum,
viditelný a respektovaný doma i v zahraničí, jehož výsledky pramení z teoretické rozmanitosti
a metodologické rigoróznosti – podstatného prostředku pro uchování veřejné důvěry v instituci,
jejímž účelem je vytvářet autoritativní vědění. Druhým pilířem je prakticky relevantní policy
výzkum spočívající na vynikajících znalostech – včetně těch, jež jsou „překládány“ z výzkumu
základního –, pokročilých analytických a výzkumných metodách a partnerském vztahu
s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, jehož je ÚMV resortní výzkumnou organizací – byť jeho
institucionální podpora loni, v návaznosti na přijetí nového systému hodnocení a financování vědy
M17+, pocházela přímo z kapitoly státního rozpočtu na vědu a výzkum –, ale i dalšími veřejnými
institucemi, které se podílejí na tvorbě a realizaci zahraniční politiky. Posláním ÚMV není činit ji
dovnitř či navenek přijatelnější, ale vytvářet pro ni pevnou a dostatečně širokou znalostní základnu.
Třetím pilířem činnosti ÚMV je účinné oslovování veřejnosti za účelem kultivace
a rozšiřování horizontů veřejné debaty o zahraniční politice, jež je základem demokratického,
veřejný zájem sledujícího procesu jejího formování.
Mohu upřímně a s potěšením říci – a následující strany této zprávy to stvrzují, – že v naplňování
těchto strategických cílů si ÚMV v loňském roce vedl velmi dobře. Na Ústavu vzniklo 16 článků
v impaktovaných časopisech vedených v renomované databázi Web of Science (8 z nich souborně
tvoří zvláštní číslo časopisu German Politics, výsledek výzkumného záměru ÚMV realizovaného
renomovaným mezinárodním týmem), další 3 v časopisech v databázi Scopus, 3 odborné
6

monografie (1 v prestižním nakladatelství Yale University Press) a 10 knižních kapitol; stejně jako
více než dvě desítky veřejných policy výstupů. Přispíváme k oborovým debatám tak, jak se na byť
menší, ale dobře zavedenou výzkumnou instituci patří – a měrou, která poměrem k velikosti
v našich končinách nesnese oborového srovnání. Naše publikace rovněž zaznamenávají
mezinárodní ohlas, doložený citacemi v respektovaných zahraničních databázích. Realizujeme
kolektivní výzkumné projekty: v uplynulém roce bylo řešeno 7 projektů základního a aplikovaného
výzkumu. Zároveň zde soustředěné výzkumné týmy vysoutěžily 2 nové projekty GA ČR a
připravovaly k zahájení několik nových projektů TA ČR. Mám obzvláštní radost, že se po delší
době ÚMV stal znovu spoluřešitelem hned 2 nových, v současnosti zahajovaných projektů
HORIZON 2020.
Mezinárodní rozměr výzkumu není na ÚMV ambicí, ale sine qua non. V loňském roce byla
internacionalizace realizována jak díky bezprecedentní mobilitě výzkumných pracovníků,
tak sjednáním nových dohod se strategickými mezinárodními partnery: Norským institutem
pro studia mezinárodních vztahů (NUPI) a jihokorejským Institutem mezinárodních vztahů
a národní bezpečnosti (IFANS).
V oblasti třetího pilíře stojí za zmínku uspořádání více než 50 veřejných akcí – to znamená
v průměru jednu akci týdně –, od panelových diskusí a přednášek na aktuální zahraničněpolitická
témata po vlajkové konference. Těmi byly jak stálice v podobě Prague European Summit (PES) a
jubilejního, desátého ročníku Sympozia české zahraniční politiky, tak Czernin Security Forum jako
vlajková loď nová.
Za všechna tato úspěšně završená díla patří velký dík všem kolegům a kolegyním, kteří se na nich
podíleli. Poděkování patří samozřejmě také všem našim partnerům, bez nichž by se realizace řady
našich činností neobešla. Těšíme se s nimi na další spolupráci!
Nakonec, v uplynulém roce prošel ÚMV i vnitřní proměnou. Přibylo několik nových výzkumných
posil a byl přijat nový systém hodnocení výzkumných pracovníků a pracovnic odrážející změny,
které do hodnocení resortních výzkumných institucí přinesla M17+. Novým organizačním řádem
byla upravena vnitřní struktura a byl zahájen proces celkové modernizace vnitřních procesů
a infrastruktury výzkumu a informačního managementu. Byla posílena působnost výzkumných
center jako prostředí pro interakci a vzájemnou myšlenkovou inspiraci, včetně nově založeného
Centra evropské integrace (CEI) a Centra mezinárodního politické ekonomie (CGPE). ÚMV
se rovněž stal hostitelem mezinstitucionální výzkumné skupiny kritických studií.
I v tomto roce chystáme řadu změn, jimiž bychom rádi vytvářeli podmínky pro ještě účinnější
naplňování poslání ÚMV.
Přejte nám úspěch!

PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. (Cantab.) Ph.D.
ředitel
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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

Hlavní aktivity
VÝZKUM
základní a aplikovaný výzkum a odborná podpora v oblasti mezinárodních studií s širokým
záběrem témat a teritorií
SPOLUPRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ
spolupráce se zahraničními i domácími univerzitami, výzkumnými institucemi a think-tanky
a jejich sítěmi, s orgány veřejné správy, institucemi Evropské unie a diplomatickými
zastoupeními; vzdělávací činnost ve společném programu doktorského studia s Metropolitní
univerzitou Praha a formou studentských stáží
VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ
organizace mezinárodních konferencí, seminářů, expertních diskusí, prezentací a propagace
výzkumu na sociálních sítích, v médiích a veřejná vystoupení
PUBLIKACE
vydávání a distribuce knih, odborných časopisů, policy paperů a policy briefů vlastním
nakladatelstvím
KNIHOVNA
služby největší specializované veřejné knihovny v oblasti mezinárodních studií v České
republice
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Vedení a struktura
Vedení
Ředitel: Prof. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D.

(do: 20. 5. 2018)

PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. (Cantab.) Ph.D.

(od: 21. 5. 2018)

Zástupce ředitele pro výzkum: Ing. Ondřej Horký-Hlucháň, Ph.D. (do: 21. 5. 2018)
Ředitel výzkumu: Doc. PhDr. Emil Aslan, Ph.D.

(od: 12. 7. 2018)

Zástupkyně ředitele pro služby: Mgr. et Mgr. Linda Flanderová
Ředitelka služeb: 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. (do: 24. 1. 2018)
Doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E. MA., Ph.D.
Doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
Mgr. Jakub Dürr
Jakub Eberle, Ph.D.
Ing. Ondřej Horký-Hlucháň, Ph.D. (od: 24. 1. 2018)
Tomáš Profant, Ph.D.
Dr. Jan Růžička
Dr. Benjamin Tallis
Doc. Ing. Štěpánka Zemanová, Ph.D.
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DOZORČÍ RADA ÚSTAVU MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ, v. v. i.

Předseda dozorčí rady:

JUDr. Petr Gajdušek, LL.M., M.St. (do: 1. 2. 2018)
Ing. Ivo Šrámek (od: 8. 2. 2018)

Místopředsedkyně 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 (do: 1. 2. 2018)
Ing. Alena Kochová (od: 8. 2. 2018)

ETICKÁ KOMISE ÚSTAVU MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ, v. v. i.

► Doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA, Ph.D. (předsedkyně)
► Ing. Linda Bergerová
► Jakub Eberle, Ph.D.
► Bc. Lenka Ženatová
KOMISE PRO PRACOVNÍ ZÁLEŽITOSTI ÚSTAVU MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ, v. v. i.
► Doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D. (předseda)
► Ing. Vít Beneš, Ph.D. (do: 25. 1. 2018)
► Ing. Ondřej Horký-Hlucháň, Ph.D. (od: 26. 1. 2018)
► Doc. Ing. Štěpánka Zemanová, Ph.D.
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Výzkum
► V průběhu roku 2018 ÚMV poprvé procházel systémem hodnocení výzkumu podle
tzv. Metodiky 17+. Začal rovněž naplňovat cíle uvedené v dlouhodobé Koncepci rozvoje Ústavu
mezinárodních vztahů na léta 2018–2022. Zároveň v květnu roku 2018 nastoupil do pozice ředitele
ÚMV PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. (Cantab.) Ph.D.
► Vznikem Centra globální politické ekonomie a rovněž Centra evropské integrace dokončil
ÚMV rozčlenění výzkumného týmu do tzv. center. Toto členění má zesílit důraz ÚMV na vybraná
klíčová témata základního výzkumu a spojená mj. s prioritami aplikovaného výzkumu MZV ČR.
Nadále však pokračoval jak individuální, tak transverzální výzkum.
► ÚMV jako součást 2 mezinárodních konsorcií úspěšně vysoutěžil 2 významné projekty
HORIZON 2020 (IDEA, SIMARGL). Dále byly úspěšné žádosti 2 projektů základního výzkumu
GA ČR, 2 projektů aplikovaného výzkumu TA ČR BETA 2, 3 zahraničních projektů zaměřených
na networking a pořádání konferencí financovaných z programů US Embassy (Small Grants
Program, v rámci konference X. Sympozium „Česká zahraniční politika“), NATO’s Public
Diplomacy Division (NATO PDD, v rámci konference Czernin Security Forum 2018) a Fund for
Bilateral Relations at National Level / EEA and Norway Grants. V roce 2018 se podařilo také získat
finanční podporu pro 3 významné mezinárodní konference (Prague European Summit, Sympozium
„Česká zahraniční politika“, 50. výročí Pražského jara) z projektů vyhlašovaných Odborem veřejné
diplomacie MZV ČR. Trvající důraz byl kladen na zapojení do dalších mezinárodních projektů,
např. COST, Erasmus+, EUCOM a projektů visegrádské spolupráce (V4 granty, Think Visegrad).
► Z akademických výstupů bylo pod hlavičkou ÚMV publikováno 16 článků v impaktovaných

časopisech vedených v databázi Web of Science, další 3 články v časopisech vedených
v databázi Scopus a 3 další odborné recenzované články. Mezi výstupy ÚMV byly rovněž 3
odborné monografie (z toho jedna v prestižním nakladatelství Yale University Press) a 10
knižních kapitol. Další knihy byly přijaty k publikaci v oborově uznávaných nakladatelstvích,
např. Routledge nebo Springer.
► ÚMV nadále potvrzuje mezinárodní dopad výzkumu svých pracovníků a pracovnic i skrze
citační ohlas v databázi Web of Science.
► Na ÚMV vzniklo 9 policy paperů, 10 policy briefů (některých ve více jazykových mutacích),
4 souhrnné výzkumné zprávy a řada dalších analýz a studií a podkladů pro veřejné instituce
podílející se na tvorbě české zahraniční politiky.
► V roce 2018 vniklo ve výzkumném oddělení také více než 303 mediálních příspěvků,
ať už vlastních článků, rozhovorů nebo vystoupení v televizi a rozhlase. Výzkumní pracovníci
a pracovnice přednesli 152 přednášek a konferenčních příspěvků, z toho 88 v zahraničí. Přehled
oblastí expertizy výzkumného týmu je součástí přílohy č. 4.
► Výzkumní pracovníci a pracovnice ÚMV podnikli řadu zahraničních výzkumných pobytů
prohlubujících internacionalizaci zde realizovaného výzkumu, mj. i díky zapojení do projektu
OPVV „Podpora hraničního výzkumu na pomezí mezinárodních vztahů a dalších vědních
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oborů“ či přes Fulbrightovo stipendium. ÚMV rovněž uvítal 3 zahraniční kolegy a kolegyně
na dočasných výzkumných pobytech. ÚMV pokračoval v aktivním zapojení do řady mezinárodních
sítí. Své zástupce měl nejen mezi řadovými členy, ale rovněž ve správních orgánech EADI, EISA,
ESIL nebo TEPSA. Doc. Veronika Bílková, vedoucí Centra mezinárodního práva, působila na postu
místopředsedkyně tzv. Benátské komise, v níž je dlouhodobě vedena jako česká zástupkyně.
► ÚMV i nadále věnoval pozornost aktivitám ve slaďování pracovního a rodinného života a
otázkám genderu, včetně úsilí zvýšit podíl žen na pracovišti, mj. díky probíhajícímu projektu OPZ
„Rovnost žen a mužů v české zahraniční politice a rozvojové spolupráci“. Na ÚMV proběhl audit
genderových a jiných nerovností, byl vytvořen akční plán reagující na jeho zjištění. V návaznosti
na genderový audit byla přijata některá opatření již v roce 2018, např. výjezdní zasedání je nyní
společné pro všechny zaměstnance a zaměstnankyně napříč sekcemi. Dále byl v návaznosti na
genderový audit podán (a následně v roce 2019 vysoutěžen) projekt s názvem „Implementace
genderového auditu na Ústavu mezinárodních vztahů“. V reakci na zjištění auditu tento projekt
plánuje zavést opatření směřující k vyšší transparentnosti odměňování (KA1), opatření přispívající
k proměně vnitřní kultury organizace (KA2) a službu příležitostného hlídání dětí zaměstnanců
(KA3). Projekt také podpoří zvyšování profesní kvalifikace jedné osoby vracející se z rodičovské
dovolené, vzdělávání zaměstnanců v oblasti rovných příležitostí žen a mužů, prevenci diskriminace
a možností slaďování pracovního a soukromého života, jakož i profesní vzdělávání zaměstnanců a
zaměstnankyň za účelem snížení horizontální a vertikální segregace práce v podniku (KA4).
Součástí projektu bude i genderový re-audit v druhé polovině roku 2021.
V roce 2018 byla též zřízena pozice koordinátorky pro genderové záležitosti, ve vnitřních
předpisech byl užíván genderově vyvážený jazyk a do inzerátů na nově otevírané pozice přidávána
formule o vítání ženských uchazeček. Důležitá jsou i členství pracovnic a pracovníků v tematických
institucích, orgánech a radách, např. Míla O’Sullivan je členkou Výboru pro institucionální
zabezpečení rovnosti žen a mužů pod Radou vlády pro rovnost žen a mužů.
► ÚMV se nesoustředí jen na tvorbu výsledků a jejich šíření, a tedy na zlepšování výzkumné
úrovně navenek, ale zároveň se snaží o zlepšování podmínek pro zaměstnance. Ve výzkumném
oddělení v roce 2018 pokračovala činnost projektového manažera, k dispozici byla týmu
výzkumného oddělení nadále i manažerka podpory výzkumu a proběhlo úspěšné výběrové řízení na
pozici referentky výzkumného oddělení, která započne svou činnost od roku 2019.

Výzkumná centra
Bylo dokončeno rozdělení výzkumného oddělení do tzv. výzkumných center a byla přijata nová
směrnice upravující jejich působnost. Posláním výzkumných center je zvyšovat potenciál
špičkového základního a aplikovaného výzkumu v tematických oblastech své působnosti a
dosahovat jeho vysoké společenské relevance účinnou vnější komunikací, posílit interakci
na mikroúrovni výzkumných týmů, které centra tvoří, a zdůraznit prvek subsidiarity v řízení
výzkumné organizace.
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Centrum evropské bezpečnosti (CEB)

Cílem CEB je zkoumání bezpečnostních otázek týkajících se Evropy, a to ze širokého
interdisciplinárního hlediska, od konvenčních vojenských hrozeb až po novější témata, jakými jsou
např. hybridní hrozby. Centrum podporuje jak klasický výzkum, tak více policy orientovanou práci
a snaží se zastřešovat různorodé metodologické přístupy včetně diskurzivní a kritické analýzy. To
se odráží taky ve velkém množství výstupů nejrůznějších formátů, od komentářů v médiích přes
policy papery až po akademické články. Stejnou pestrost vykazuje i charakter pořádaných akcí, mj.
pravidelných Security Coffee střetnutí, kterých se účastní pražská diplomatická komunita.
► Matúš Halás, vedoucí centra
► Jan Daniel, výzkumný pracovník
► Benjamin Tallis, výzkumný pracovník
► Elena Zhirukhina, výzkumná pracovnice
► Mark Galeotti, seniorní nerezidentní výzkumník
► Petr Boháček, přidružený výzkumný pracovník

Centrum mezinárodního práva (CMP)

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.
► Veronika Bílková, vedoucí centra
► Tamás Lattmann, výzkumný pracovník
► Miroslav Tůma, seniorní spolupracovník
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Centrum vztahů EU–Asie

Centrum 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.
► Rudolf Fürst, vedoucí centra
► Jan Hornát, výzkumný pracovník
► Alica Kizeková, výzkumná pracovnice
► Miroslav Nožina, výzkumný pracovník

Centrum energetické politiky (CEP)

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.
► Lukáš Tichý, vedoucí centra
► Jan Eichler, výzkumný pracovník
► Jan Mazač, přidružený výzkumný pracovník
► Nikita Odintsov, přidružený výzkumný pracovník
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Centrum globální politické ekonomie (CGPE)

Cílem CGPE je zkoumání vzájemného provázání politické a ekonomické moci v mezinárodních
vztazích, jehož pochopení je klíčové pro strategické rozhodování státních i nestátních aktérů
v současném globalizovaném světě. Činnost centra probíhá ve dvou souvisejících rovinách
mezinárodní politické ekonomie a globální spravedlnosti s ohledem ke genderovým otázkám.
Obě roviny se Centrum snaží realizovat nejen spoluprací se státní správou nebo občanskou
společností, ale také kritickými příspěvky do veřejné diskuse o směřování současné globální politiky
a ekonomiky.

► Daniel Šitera, vedoucí centra
► Tomáš Dopita, výzkumný pracovník
► Zuzana Fellegi, výzkumná pracovnice
► Ondřej Horký-Hlucháň, výzkumný pracovník
► Míla O’Sullivan, výzkumná pracovnice
► Tomáš Profant, výzkumný pracovník
► Miloslav Machoň, přidružený výzkumní spolupracovník
► Štěpánka Zemanová, přidružená výzkumná spolupracovnice

Centrum evropské integrace (CEI)

Centrum evropské integrace (CEI) zkoumá procesy, instituce a aktéry evropské politiky,
se zvláštním důrazem na otázky evropské integrace. Evropskou politiku chápe jako komplexní
a diferencované pole, v němž se pohybují a střetávají zájmy nadnárodních institucí, států, regionů,
korporací i celé řady dalších nestátních aktérů. Ke studiu těchto interakcí přistupuje
z interdisciplinárního pohledu, který propojuje tradiční přístupy evropských studií, politologie
a mezinárodních vztahů se studiem širších historických, sociálních a kulturních kontextů. Aktivity
CEI se opírají o několik pilířů. Prvním z nich je základní výzkum, který probíhá nejen na národní
úrovni, ale i v rámci mezinárodních konsorcií, např. Horizont 2020 a Erasmus+ – Jean Monnet
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Networks. Právě důraz na teoreticky a metodologicky podložený excelentní výzkum odlišuje CEI
od dalších podobných pracovišť. Druhým pilířem je aplikovaný výzkum, v jehož rámci CEI
poskytuje konzultace a policy advice českým i evropským veřejným institucím. Třetím pilířem
je pak veřejná debata o evropské politice, do které tým CEI přispívá vystoupeními v médiích
či na debatách a konferencích. Vlajkovou lodí CEI je každoroční mezinárodní konference Prague
European Summit.
► Jakub Eberle, vedoucí centra
► Jan Kovář, výzkumný pracovník
► Petr Kratochvíl, výzkumný pracovník
► Vladimír Handl, seniorní spolupracovník

Projekty
V roce 2018 byl v historickém srovnání řešen značný počet výzkumných projektů. Jednalo
se celkem o 14 národních a mezinárodních výzkumných projektů. Patřily mezi ně 3 projekty
základního výzkumu financované Grantovou agenturou České republiky (GA ČR). Tématem
těchto projektů GA ČR jsou alternativní ekonomické diskurzy v ČR a na Slovensku, lidská práva
a energetická bezpečnost. Již v prvním roce řešení v rámci projektů vznikla řada výsledků, které
jsou v současnosti ve fázi přípravy k publikaci.
V oblasti aplikovaného výzkumu byly na začátku roku zahájeny 2 víceleté projekty Technologické
agentury České republiky (TA ČR), které jsou řešeny ve spolupráci s Fakultou sociálních věd
Univerzity Karlovy v Praze v rámci 1. soutěže programu TA ČR ÉTA. První z těchto víceletých
projektů, ve kterém je ÚMV hlavním řešitelem, se zaměřuje na analýzu současné migrace do Evropy
a jejího okolí a souvisejících jevů, včetně potenciálních doprovodných bezpečnostních hrozeb, a
aplikačním garantem je MZV ČR. Druhý z projektů, vedený FSV UK, je tematicky zaměřen na
efektivní využití členství v klíčových mezinárodních organizacích. Aplikačními garanty tohoto
projektu jsou MZV ČR a ÚV ČR.
V rámci programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní
správy TA ČR BETA 2 pokračovalo řešení projektu analýzy české zahraniční politiky, jehož
výstupem byly 2 souhrnné výzkumné zprávy: Komplexní analýza a zhodnocení české zahraniční
politiky v roce 2016 a Komplexní analýza a zhodnocení české zahraniční politiky v roce 2017.
Na podzim roku 2018 byl spuštěn druhý projekt TA ČR BETA 2, který řeší problematiku
vyhodnocení možných variant budoucího vývoje evropské integrace a připraveno je zahájení řešení
projektu mezinárodního práva.
Do druhého roku řešení vstoupil projekt zaměřený na rovnost mužů a žen v české zahraniční politice
financovaný z operačního programu Zaměstnanost (OPZ), jehož výstupy v daném roce řešení byly
zejména genderové audity obou zúčastněných řešitelů (ÚMV, ČRA) a dále dílčí výstupy v podobě
metodiky, analýzy a studie související s řešeným tématem. Výstupy projektu jsou zveřejněny na
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webových stránkách projektu
politice-a-rozvojove-spolupraci).

(https://iir.cz/article/rovnost-zen-a-muzu-v-ceske-zahranicni-

V druhé polovině roku byla zahájena realizace projektu mezinárodních mobilit financovaného
z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) postupným výjezdem šesti
výzkumných pracovníků do zahraničí a zahájením jejich výzkumu a spolupráce s místními
univerzitami a výzkumnými instituty.
Aktivní byl ÚMV i v mezinárodních projektech zaměřených na networking. Mezi nejvýznamnější
3 projekty aplikovaného výzkumu visegrádské spolupráce patřily Think Visegrad (v jehož rámci se
ÚMV podílel jak na tvorbě dlouhodobé, tak i krátkodobých analýz), dále projekt reagující
na migrační krizi v rámci Standardních grantů IVF a nakonec projekt IVF Brexit and the V4:
Potential Impacts, Interests, and Perceptions. ÚMV byl též řešitelem projektu Erasmus+ zaměřeném
na síťování a internacionalizaci výzkumu.
Naši vědci však nejsou jen řešiteli, ale i hodnotiteli projektů. Mimo posudků v rámci ČR
(např. GA UK, ÉTA) zmiňme, že Petr Kratochvíl posuzoval projekty Marie Curie pro Evropskou
komisi.

V roce 2018 byly řešeny tyto projekty:

Základní výzkum

Poskytovatel
GA ČR
GA ČR
GA ČR

Aplikovaný výzkum

TA ČR ÉTA

TA ČR ÉTA

TA ČR BETA 2

Ostatní
projekty

TA ČR BETA 2

MPSV (OPZ)

Název projektu
Vnitřní a vnější dimenze aktérství EU v
energetických vztazích vůči Rusku
a alternativním dodavatelům
Lidská práva starších osob
Středoproudové
a
alternativní
ekonomické diskurzy v Česku a na
Slovensku
Migrace z oblasti Blízkého východu,
subsaharské Afriky a Asie: geopolitické
a bezpečnostní souvislosti, důsledky a
doporučení pro ČR
Zvyšování personálního zastoupení
České republiky v mezinárodních
organizacích
Vývoj a pilotní ověření metod
pravidelného komplexního hodnocení
české zahraniční politiky

Doba řešení
1. 1. 2018–31. 12. 2020
1. 1. 2018–31. 12. 2020
1. 1. 2018–31. 12. 2020

1. 2. 2018–31. 1. 2022

1. 2. 2018–31. 7. 2020

16. 10. 2017–31. 3. 2019

Vyhodnocení
možných
variant
1. 9. 2018–31. 8. 2020
budoucího vývoje evropské integrace
Rovnost žen a mužů v české zahraniční
politice a rozvojové spolupráci
(ve spolupráci s Českou rozvojovou 1. 10. 2017–1. 10. 2020
agenturou)
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MŠMT (OP VVV)
Think Visegrad
IVF Standard Grant

Podpora hraničního výzkumu na
pomezí
mezinárodních
vztahů
1. 7. 2018–31. 3. 2020
a dalších vědních oborů (Mobilita)
V4 Think Tank Platform
1. 1. 2018–31. 12. 2018
Civil Society Responses to Refugee
Crisis: Sharing the Best Practices
16. 6. 2017–31. 1. 2018

International
Visegrad Fund
Erasmus+ (Jean
Monet)

Brexit and the V4: Potential Impacts,
1. 5. 2017–30. 4. 2018
Interests, and Perceptions
Towards a Citizen’s Union
1. 9. 2017–31. 8. 2020

US Embassy (Small
Grants Program)

The 10th International Symposium
„The
Czech
Foreign
Policy“: 19. 9. 2018–20. 9. 2018
Rethinking the future

Akademické publikace
V roce 2018 byly odborné stati publikovány např. v oborově významných impaktovaných
odborných časopisech International Political Sociology, Politics & Gender, Europe-Asia Studies,
Advances in Complex Systems či German Politics. Ze 3 monografií 2 vyšly v zahraničních
nakladatelstvích, Yale University Press a Springer. Ucelený přehled publikací a výstupů je uveden
v příloze č. 1, níže uvádíme stručný přehled počtů jednotlivých typů akademických publikací.

Druh výsledku
Stať v impaktovaném časopise
vedeném v databázi Web of Science
Stať v časopisu vedeném v databázi
Scopus
Další odborné recenzované články
Odborné monografie
Knižní kapitoly

Počet výsledků (2017)
2018
16

(13)

3

(7)

3
3
10

(4)
(7)
(9)

Dopady výzkumu
Publikační výsledky výzkumných pracovníků a pracovnic jsou rovněž často citovány v předních
periodikách. Výsledky výzkumného týmu působícího na ÚMV v roce 2018 tak mají celkem
936 citací evidovaných v databázi Web of Science (a to bez autocitací).
Výzkumníci a výzkumnice ÚMV jsou také žádanými recenzenty rukopisů v mezinárodních
odborných časopisech. V roce 2018 se jednalo mj. o oborově respektovaná periodika Cambridge
Review of International Affairs, Journal of International Relations and Development, Comparative
Political Studies, Europe-Asia Studies, Geopolitics, International Affairs, Security Dialogue,
European Journal of International Law, Journal of History of International Law a další.
19

Petr Kratochvíl a Lukáš Tichý se stali hostujícími spolueditory speciálního čísla Energy Policy
(téma: Energy Security and Policies of the V4 Countries: Between the West and Russia).
Petr Kratochvíl rovněž působil spolu s Xymenou Kurowskou jako editor knižní řady Central
and Eastern European Perspectives on International Relations (CEEISA book series) nakladatelství
Palgrave Macmillan. I další naši výzkumníci jsou členy mezinárodních i českých edičních rad.
Například Ondřej Horký-Hlucháň je členem redakční rady časopisu Development, Environment and
Foresight, Veronika Bílková působí v Scientific Advisory Board časopisu EJIL a Mark Galeotti
zasedá v redakční radě Global Crime či Journal of Strategic Security.

Policy výstupy
Základní akademický výzkum je na ÚMV z jeho povahy resortní výzkumné instituce rovněž
překládán a prostředkován MZV ČR a dalším relevantním veřejným institucím podílejícím
se na tvorbě a realizaci české zahraniční politiky formou cíleného policy výzkumu. Výzkumný tým
ÚMV si, spolu s přidruženými a hostujícími pracovníky, za rok 2018 připsal autorství
či spoluautorství 9 policy paperů (z toho 3 zahraničních) a 10 policy briefů, resp.
mezinárodněprávních reflexí (z toho dvou zahraničních, včetně briefu prof. Petra Kratochvíla a dr.
Zdeňka Sychry pro významnou evropskou síť policy studií TEPSA).
Policy výstupy byly zčásti výsledky probíhajících projektů a zčásti přispívaly k budování znalostní
základny u aktuálních témat zahraniční a mezinárodní politiky. V obou případech odpovídaly
na výzkumné priority MZV ČR obsažené v jeho koncepci (Koncepce výzkumu MZV na období
2017–2021). Mezinárodněprávní reflexe byly pro větší dosah zpravidla vydávány jak v českém, tak
anglickém jazyce. Kromě toho, že byly policy výstupy komunikovány MZV ČR, byly podrobeny i
odborné diskusi na workshopech a kulatých stolech.
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Partnerská spolupráce a vzdělávání
Národní spolupráce
Pracovníci a pracovnice ÚMV úzce spolupracují s MZV ČR a jednotlivými odbory ministerstva
formou projektů účelové podpory a policy analýz i neformálních ad hoc konzultací a briefingů.
V tomto směru spolupracují i s dalšími veřejnými institucemi, např. Úřadem vlády ČR. Jsou též
členy a členkami řady vědeckých a oborových rad českých univerzit. Přítomni jsou i v dalších
radách a výborech, např. Ondřej Ditrych je členem Vědecké rady MZV ČR, oborového panelu
č. 5 Společenské vědy RVVI a členem rady Orientálního ústavu AV ČR, Veronika Bílková
je členkou Národní skupiny pro implementaci mezinárodního humanitárního práva, Ondřej Horký
-Hlucháň je členem Výboru pro koordinaci pozic ČR k udržitelnému rozvoji Rady vlády pro
udržitelný rozvoj a je členem Dozorčí rady Fóra 50 % a Petr Kratochvíl dále působil jako předseda
Akademické rady Diplomatické akademie MZV ČR. Jakub Eberle byl zvolen do programové rady
Fora 2000. Míla O’Sullivan je součástí pracovní skupiny MZV ČR k agendě „Women, Peace
and Security“, Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů pod Radou vlády
pro rovnost žen a mužů či členkou pracovní skupiny Gender FoRS a dále byla spolu se Zuzanou
Fellegi v roce 2018 členkou Genderové expertní komory ČR. ÚMV je rovněž členem Českého fóra
pro rozvojovou spolupráci (FoRS). Svoji expertizu využívají pracovníci a pracovnice i jako odborní
recenzenti a hodnotitelé, mj. i jako hodnotitelé v rámci vzdáleného hodnocení M17+. Jejich
expertiza je však potvrzována i jinak. Například Veronika Bílková, kromě jmenování mezi tzv.
Královnami českého práva 2018 (vyhlašuje měsíčník Právní rádce), získala další významné ocenění
v podobě medaile Právní služby Armády České republiky za přínos k šíření mezinárodního
humanitárního práva.

Mezinárodní spolupráce
ÚMV i v roce 2018 dále posiloval trend internacionalizace a kladl důraz na zapojení do
mezinárodních sítí a projektů a navazoval nová partnerství prostřednictvím Memorand o spolupráci.
V roce 2018 se jednalo o memorandum s Norským institutem pro studia mezinárodních vztahů
(NUPI) a také s korejským Institutem mezinárodních vztahů a národní bezpečnosti (IFANS).
Zároveň byla navázána spolupráce s vídeňským Institutem věd o člověku (IWM), jejímž prvním
výsledkem bylo společné uspořádání přednášky prof. Timothyho Snydera v Černínském paláci.
Zmiňme též některé mezinárodní aktivity a úspěchy výzkumníků a výzkumnic. Pokračovalo
působení Benjamina Tallise v European International Studies Association (EISA) – byl i
programovým spolukoordinátorem European Workshops in International Studies (EWIS) 2018
a především místním organizátorem („local organizer“) prestižní 12th Pan-European Conference on
International Relations, jíž bylo ÚMV partnerem. Mark Galeotti získal Jean Monnet Fellowship na
European University Institute. Jakub Eberle byl zvolen do Executive Committee of the International
Association for the Study of German Politics (IASGP). Ondřej Horký-Hlucháň vystoupil na setkání
národních Focal Points pro koherenci politik OECD v Paříži v listopadu 2018. Veronika Bílková
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rozšířila své mezinárodní úspěchy o jmenování generální tajemnicí Evropské společnosti pro
mezinárodní právo (ESIL).
Mimo aktivit jednotlivých členů výzkumného oddělení působí ÚMV jako takový v řadě institucí
a sítí.

Think Visegrad

ÚMV je členem platformy think-tanků Think Visegrad, která vede dialog o otázkách strategického
regionálního významu. Jejím cílem je analyzovat klíčová témata Visegrádské skupiny (V4), České
republiky, Maďarska, Polska a Slovenska, a poskytovat doporučení vládám zemí V4, předsednictví
této skupiny a Mezinárodnímu visegrádskému fondu. Českou republiku zastupují dvě organizace:
Ústav mezinárodních vztahů a EUROPEUM. V únoru platforma organizovala interní konferenci
v Maďarsku a v září ÚMV zapojil platformu do 10. Mezinárodního sympozia o české zahraniční
politice. Pracovníci ÚMV byli též spoluautory 1 dlouhodobé a 3 krátkodobých studií. Daniel Šitera
se zúčastnil týdenního fellowshipu v Bruselu, Rudolf Fürst se zapojil do diskusí o čínských
investicích v Bruselu a v rámci programu Think Visegrad Fellowship hostovala na ÚMV Ruth
Ferrero-Turrión z Madridu (Universidad Complutense and Universidad Carlos III de Madrid), která
porovnávala přístupy k migraci mezi Španělskem a Českou republikou.

Nadace Anny Lindh

Nadace je mezinárodní institucí spojující 42 zemí Evropy a jižního a východního 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, mládežnických organizací,
jazykových škol a dalších subjektů. ÚMV řídil českou síť prostřednictvím koordinátorky Pavly
Začalové.
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V roce 2018 dva členské subjekty nadace – mezi nimi i ÚMV – zahájily mezinárodní projekt „New
Era New Adventure“, vedený maďarskou organizací Palantír Film a financovaný Visegrádským
fondem. Od roku 2018 také Nadace začala ve spolupráci s arabskými ambasádami v ČR
shromažďovat knihy, které byly oceněny první cenou nebo se dostaly do užšího výběru prestižní
„Arab Prize for Literature“. Knihovnička vznikající při Ústavu mezinárodních vztahů tak bude
unikátní sbírkou kvalitní moderní literatury psané v arabštině a přeložené do angličtiny
a češtiny, dostupnou pro českou veřejnost a studenty i cizince žijící v ČR.

European Association of Development Research and Training Institutes (EADI)
EADI je nejvýznamnější celoevropskou sítí akademické spolupráce v oblasti rozvojových studií.
Kromě organizace pracovních skupin a mezinárodních konferencí vydává impaktovaný časopis,
vlastní knižní řadu u Palgrave, vede celoevropské výzkumné projekty, udílí akreditace výukových
programů a podílí se na osvětě v oblasti globálního rozvoje.

European Consortium for Political Research (ECPR)
ECPR je nezávislá odborná asociace, jejímž cílem je podporovat výzkum a vzdělávání v oblasti
politických věd všude po světě, a zároveň umožňovat a posilovat mezinárodní spolupráci a sdílení
expertizy.

European Policy Institutes Network (EPIN)
European Policy Institutes Network (EPIN) je dynamicky se rozvíjející síť evropských think-tanků
a politologických ústavů soustřeďujících se na současný stav Evropské unie a na aktuální politické
a institucionální debaty. Hlavním cílem EPIN je rozšířit a prohloubit povědomí o EU a také
poskytnout nový náhled na budoucnost Evropy.

European Think-tank Network on China (ETNC)
European Think-tank Network on China (ETNC) je síť sdružující experty na čínskou problematiku
z různých evropských výzkumných institucí. Zabývá se čínskou zahraniční politikou a vztahy EU a
Číny. Organizace se snaží rozšířit chápání toho, jak se Evropa jako soustava mnoha různých aktérů
vztahuje k Číně a jak rozvoj Číny ovlivní budoucnost Evropy.
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EU Nonproliferation and Disarmament Consortium (EUNPDC)
EU Nonproliferation and Disarmament Consortium je sítí zahraničněpolitických institucí
a výzkumných organizací a center z celé EU. Jejím cílem je podpořit dlouhodobou diskusi
o zamezení šíření zbraní hromadného ničení.

The Euro-Mediterranean Study Commission (EuroMeSCo)
EuroMeSCo (Euro-Mediterranean Study Commission) je nejvýznamnější síť spojující výzkumná
centra zabývající se politikou a bezpečností v oblasti Středozemního moře. EuroMeSCo se také
snaží posílit spolupráci think-tanků a výzkumných institucí, které by pomohly posílit vztahy této
oblasti a zbytku Evropy.

Partnership for Enhancing Policy Coherence for Sustainable Development (PCSD
Partnership)
PCSD Partnership je celosvětovou mezisektorovou sítí při OECD, která spojuje vlády, mezinárodní
organizace, organizace občanské společnosti, akademické instituce a think-tanky, soukromý sektor
a další organizace v posilování koherence politik pro udržitelný rozvoj jako součásti Cílů
udržitelného rozvoje a klíčového prvku pro udržitelný život na Zemi.

The Trans European Policy Studies Association (TEPSA)
TEPSA je první transevropskou výzkumnou sítí v oblastí evropských záležitostí. Síť sdružuje přední
výzkumné instituce zaměřující se na danou problematiku napříč Evropou. Cílem TEPSA
je poskytovat kvalitní výzkum evropské integrace, který je založen na tzv. přístupu tří A: analýza,
posouzení a rada (analysis, assessment and advice), čímž se snaží podpořit diskusi o možných
politických strategiích a budoucnosti Evropy.

Individuální členství
Výzkumní pracovníci a pracovnice byli v roce 2018 zároveň členy řady zahraničních profesních
společností:
ASIL – American Society of International Law
AtGender, the European Association for Gender Research, Education, and Documentation
BISA – British International Studies Association
BRISMES – British Association for Middle Eastern Studies
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CEEISA – The Central and East European International Studies Association
CSCAP EU – Council on Security Cooperation in the Asia Pacific EU – Brussels/Paris
ECPR – The European Consortium for Political Research (včetně ECPG – ECPR Standing Group
on Gender & Politics)
EISA – The European International Studies Association
ESA – European Sociological Association
ESIL – The European Society of International Law
Euroacademia
EuroSEAS – European Association for Southeast Asian Studies (EuroSEAS)
EUSA – The European Union Studies Association
GIATOC – Global Initiative Against Transnational Organized Crime
Governing council of the 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
SFDI – Société francaise pour le droit international
TSA – Transatlantic Studies Association
UACES – University Association for Contemporary European Studies
Venice Commission (Evropská komise pro demokracii prostřednictvím práva)

Výzkumné pobyty
Internacionalizaci ÚMV podporují i výzkumné pobyty, a to jak výjezdy pracovníků ÚMV
do zahraničí, tak i pobyty zahraničních pracovníků na ÚMV. V roce 2018 pokračovala Veronika
Bílková do dubna ve svém působení na Columbia Law School v New Yorku v rámci Fullbrightova
stipendia.
ÚMV se rovněž v rámci výzvy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání (MŠMT) zapojil
do projektu „Podpora hraničního výzkumu na pomezí mezinárodních vztahů a dalších vědních
oborů“. Jakub Eberle v rámci tohoto projektu hostoval na Otto-Suhr-Institute for Political Science,
Freie Universität Berlin, zatímco Ondřej Horký-Hlucháň jako své působiště zvolil International
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Institute of Social Studies, Erasmus University Rotterdam v Nizozemsku. Tomáš Dopita vycestoval
v rámci projektu na University of Graz, The Centre for Southeast European Studies, zatímco
profesor Petr Kratochvíl získal hostující pozici ve výzkumném centru CEMAS na Sapienza
Università di Roma. Benjamin Tallis působí při ANCB – The Aedes Metropolitan Laboratory,
Berlin, a Miroslav Nožina využil projektu k výzkumu v Thajsku díky působení na École française
d'Extrême-Orient (EFEO).
Kromě výše zmíněného projektu pobýval Jan Daniel v Libanonu jako přidružený výzkumník Orient
Institut Beirut a Alica Kizeková ve dvou etapách působila na australské Bond University.
V roce 2018 neprobíhaly jen výjezdy, ale ÚMV též poskytlo pozici hostujících výzkumníků celkem
4 výzkumníkům a výzkumnicím, z toho 3 zahraničním. Na ÚMV s podporou Chatham House
působil Deus Msipotwa Kibamba, Academy Robert Bosch Fellow při Chatham House, Anastas
Vangeli z Graduate School for Social Research, Warsaw, a v rámci programu Think Visegrad
hostující výzkumnice Ruth Ferrero-Turrión z Universidad Carlos III de Madrid. Na ÚMV
hostovala též česká výzkumnice Tereza Jermanová, absolventka University of Warwick.

Stáže
Ústav mezinárodních vztahů disponuje 9 místy pro stážisty na pozici vědecký asistent a 4–5 místy
pro stážisty v úseku PR. Jednotlivá výzkumná centra vypisují volné pozice v závislosti
na konkrétních projektech.
Zájemců o stáže je každý rok přes 200. Celkem bylo v roce 2018 přijato na stáž do ÚMV 42
uchazečů, např. z Albánie, ČLR, Nizozemska, Ruska, Japonska či USA. Díky programům
Erasmus+ a Council on International Educational Exchange (CIEE) se hlásilo přes 100 studentů
z celého světa, převážně však z Evropy. Z českých vysokých škol převažovali zájemci z Vysoké
školy ekonomické v Praze a Univerzity Karlovy v Praze.
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
ÚMV.
V roce 2018 byl zahájen proces revize stáží s cílem zapojit stážisty co nejúčinněji do výzkumných
a veřejných aktivit ÚMV.
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Vztahy s veřejností
► Hlavním úkolem Konferenčního servisu je zvyšovat povědomí o problematice mezinárodních
vztahů mezi odbornou a laickou veřejností pořádáním odborných konferencí, seminářů,
expertních diskusí či prezentací.
► Konferenční a PR servis aktivně propaguje veřejné aktivity výzkumných pracovníků, spravuje
sociální sítě ÚMV a stará se o celkovou propagaci Ústavu a jeho veškerých odborných výstupů a
publikací.
► V roce 2018 Konferenční servis uspořádal či spolupořádal přes 50 akcí, na nichž vystoupilo
více než 100 zahraničních expertů a počet návštěvníků přesáhl 2300.
► Mezi organizačně nejnáročnější a největší konference, uspořádané ve spolupráci
s partnerskými institucemi, patří již tradičně Prague European Summit a Mezinárodní
sympozium k české zahraniční politice. V roce 2018 proběhl první ročník bezpečnostní
konference Czernin Security Forum. Dále již podruhé proběhla konference věnující
se interkulturnímu dialogu Reaching out to the Other: Overcoming Intercultural Conflicts.
► Za účelem širší propagace činností ÚMV byl rozšířen formát akcí o snídaně s novináři
a tzv. Security Coffee, které jsou určeny pro zástupce zahraničních zastupitelských úřadů v Praze.
► Hlavní profil ÚMV na Facebooku má v současnosti přes 7000 fanoušků, což je meziroční
nárůst přibližně o 1000 fanoušků oproti roku 2017.
► Ústav mezinárodních vztahů sjednotil své profily na Twitteru, jež sleduje nyní přes
1650 uživatelů.

Mediální a veřejná vystoupení
Výzkum prezentovali naši výzkumníci a výzkumnice vědecké i širší veřejnosti rovněž skrze média.
Z více než 303 mediálních příspěvků, ať už vlastních článků, rozhovorů nebo vystoupení v televizi
a rozhlase, bylo přes 94 zahraničních, např. pro různé relace Radio Free Europe,
France 24, Moscow Times, Atlantic nebo openDemocracy. Mark Galeotti přispíval též do vlivného
časopisu Foreign Policy a působil jako spolumoderátor série podcastů RFE’s The Power Vertical.
Výzkumní pracovníci a pracovnice přednesli 152 přednášek a konferenčních příspěvků, z toho
88 v zahraničí, např. na jedné z největších oborových konferencí ISA Annual Convention
v dubnu 2018 v San Franciscu, dále na prestižní evropské výroční konferenci EISA či na řadě
dalších, např. význačné britské konferenci věnované Blízkému východu BRISMES nebo na
pravidelných setkání Benátské komise Rady Evropy.
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Nejdůležitější konference pořádané v roce 2018
12.–15. 6. 2018: Prague European Summit 2018
Prague European Summit 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.
Hlavními tématy čtvrtého ročníku byly role EU jakožto globální velmoci, brexit, populismus
a problematika migrace, průmyslová revoluce 4.0 a plán nové ekonomické strategie EU
Jeana-Claude Junckera. Na konferenci vystoupilo přes 60 odborníků včetně předsedy vlády České
republiky Andreje Babiše, který celý summit zahájil spolu s Věrou Jourovou, evropskou
komisařkou pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů. Hostem summitu byl i náměstek
ministra zahraničních věcí Spojených států amerických pro evropské a euroasijské záležitosti
A. Wess Mitchel, který hovořil na téma vztahu Spojených států a střední Evropy.
Summitu se zúčastnilo přes 400 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 3 Prague Talks, veřejné debaty v centru Prahy a tři diskusní snídaně,
a to na britském a slovinském velvyslanectví a ve Francouzském institutu. Bližší informace jsou
k dispozici na internetových stránkách http://praguesummit.eu/.

19.–20. 9. 2018: X. Mezinárodní sympozium „Česká zahraniční politika“
Již 10. ročník akce zaměřené na českou zahraniční politiku nesl pro rok 2018 podtitul Rethinking
the Future. I v roce 2018 jsme se mohli přesvědčit o vysoké prestiži této každoroční události.
Mezi významnými hosty byl např. Tomáš Petříček, nastupující ministr zahraničních věcí ČR,
Joseph M. Siracusa, profesor mezinárodní diplomacie a lidské bezpečnosti, nebo Mary
Thompson-Jones, profesorka US Naval War College, USA. Konference se konala ve Velkém sále
Černínského paláce a byla doprovázena paralelními kulatými stoly a diskusními setkáními. Akce se
účastnilo přes 250 osob – čeští a zahraniční diplomaté, akademici, studenti, novináři
a zainteresovaná veřejnost.

29.–30. 11. 2018: Czernin Security Forum
V roce 2018 vznikl nový formát bezpečnostní konference s názvem Czernin Security Forum.
Konference, která se uskutečnila v Zrcadlovém sále Černínského paláce, nesla podtitul Moving
Sands in Global Politics and European Security: Resilience and Beyond a nabídla novou kritickou
platformu pro diskusi o bezpečnosti.
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Hlavními organizátory konference byl Ústav mezinárodních vztahů a Ministerstvo zahraničních
věcí ČR. Koordinátorem akce byl dr. Matúš Halás. Na akci se podílela i nadace Friedrich Ebert
Stiftung v České republice, dále FSV UK, NATO a Velvyslanectví Finska v Praze.
Na Fóru vystoupilo ke třem desítkám řečníků, mj. to byl např. Martin Povejšil, náměstek ministra
zahraničních věcí ČR pro řízení sekce bezpečnostní a multilaterální, nebo profesor Dimitar Bechev
z Univerzity Sofia. Zájem o účast na konferenci byl vysoký, návštěvnost přesahovala přes 150
účastníků v každém ze dvou konferenčních dnů. Byli mezi nimi zástupci odborné veřejnosti, státní
sféry, neziskového sektoru a akademické obce.
Kromě níže uvedeného seznamu akcí pro širokou veřejnost, jež se konaly v roce 2018 (reporty
a videozáznamy většiny z nich jsou zveřejněny na webu ÚMV a YouTube kanálu), pořádal ÚMV i
konference a semináře menšího rozsahu. Vyniká mezi nimi přednáška prof. Timothyho Snydera,
profesora historie Yaleovy univerzity, na téma „The Nation State and Europe, 1918 and 2018“, která
se uskutečnila ve Velkém sále Černínského paláce ve spolupráci s vídeňským IWM.

Konference, semináře a debaty organizované v roce 2018
Leden
17.
Narativy a praxe terénního výzkumu
Únor
16.
Implementation of the Women, Peace, and Security Agenda
21.
Česko-německé vztahy + česká politika a společnost po volbách
Březen
8.
Aktuálně k jadernému odzbrojování
13.
Brexit, Evropa po brexitu a V4: Možné dopady, zájmy a vjemy
21.
Mezinárodní souvislosti roku 1968: české a slovenské perspektivy
26.
Gender Equality and Women’s Empowerment as a Fundamental Prerequisite
for the SDGs’ Fulfilment
28.
Elections in Africa: Democracy through Technology?
Duben
4.
A Turning Point for Iran?
10.
Diskuse o budoucnosti Sýrie
16.
Public Lecture – Energy Security
18.
Book presentation: Chinese Assertiveness in the South China Sea
25.
Vědecká kavárna k Blízkému východu: křest knihy a diskuse
Květen
3.
The Russian Mafia, at Home and Abroad
10.
Fit for Purpose? Ekonomická diplomacie a nové výzvy českého hospodářského modelu
16.
Whither Democracy? Taking Stock of Democratic Governance in Central Europe
24.
A Portrait of a Syrian Torturer
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25.
Making Fieldwork Work: Even in Insecure & Secure Places and with Difficult or Powerful
People
29.
USA jako světový lídr v těžbě plynu a ropy: od energetické závislosti k hegemonii
Červen
7.
Česko-ruské diskusní fórum
14.
Kulatý stůl k Balkánu
18.–21. Prague European Summit
25.
Globální obrana, kosmopolitismus a role malého státu
25.
Gender and NATO: From Military Operations to Defence in the Baltics
Červenec
10.
Think Tanks and Intellectuals in the New Relations between China and Central-East
and Southeast Europe
24.
Kulatý stůl: Korejský poloostrov
30.
Vernisáž k výstavě plakátů „Future of Europe – 2018“
Srpen
15.
Current Trends and Prospects for the Middle East Peace Process
30.
Debata a promítání: Mezinárodní souvislosti roku 1968: české a slovenské perspektivy
Září
6.
Budování vztahů s Putinem 4.0
11.
Workshop mladých výzkumníků EISA
12.
Expertní kulatý stůl: Ženy v diplomacii
13.
Prezentace knihy: „The Politics of Intimacy – Rethinking the End-of-Life Controversy“
19.–20. X. Mezinárodní sympozium: „Česká zahraniční politika“
Říjen
8.
Does India view China as a Revisionist Power?
17.
Security coffee
27.–28. Den otevřených dveří MZV
Listopad
7.
Reaching out to the Other: Overcoming Intercultural Conflicts
15.
Between Internal Challenges and Strategic Autonomy
16.
Expert Round Table at the AAU: Academic Freedom, Gender and Democracy
21.
„Nation State and Europe, 1918 a 2018“, přednáška Timothyho Snydera
28.
Security Coffee
29.–30. Czernin Security Forum
Prosinec
5.
Saúdská Arábie mezi reformami a represí
7.
The Informal QUAD Alliance: A New Balance of Power in the Indo-Pacific?
13.
Untangling the Mayhem: Crises and Prospects of the Middle East
28.
Security Movie Night
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Sociální média
Statistika návštěvnosti
Web ÚMV:
FB:
Twitter:
YouTube:
Instagram:

95000 návštěv
7000 fanoušků
1650 fanoušků
94 366 zhlédnutí
546 sledujících

Facebookový profil vykazuje stálý nárůst. Koncem roku 2018 se počet fanoušků blížil k 7000,
což je nárůst o téměř 1000 uživatelů oproti předchozímu roku. Náš PR tým včetně stážistů
se snaží neustále sledovat nové trendy a pracovat na zlepšení příspěvků tak, aby měly kvalitní obsah
a co nejširší dosah.
Ústav mezinárodních vztahů aktivně využívá profil na Twitteru. V zájmu sjednocení komunikace
došlo ke spojení obou jazykových mutací. Twitterový kanál sleduje přes 1650 fanoušků (nárůst
oproti roku 2017 o více než 300 sledujících). Statistiky též ukazují, že se v roce 2018 dařilo lépe
distribuovat obsah mezi sledující, počet zobrazení a reakcí na Twitteru tak meziročně opět vzrostl.
ÚMV se i v roce 2018 dařilo zachovávat kvalitu videopříspěvků. Udrželi jsme vysokou laťku
z minulého sledovaného období a zásobovali jsme naše video kanály stálé kvalitnější produkcí, ať
se již jedná o záznamy z konferencí či edukační videa. Nejsledovanějším videem se stal záznam
přednášky Timothyho Snydera, který ke konci roku shlédlo přes 4500 osob. Ke konci roku 2018
tento komunikační kanál zaznamenal již 94 366 zhlédnutí (nárůst o více než 15 000 oproti
roku 2017) a přes 500 odběratelů, čímž se ve svém oboru ÚMV stále řadí k nejsledovanějším
institucím svého druhu v České republice.
V roce 2018 také došlo k rozšíření dosahu ÚMV na sociální síť Instagram, která během prvních
6 měsíců získala zájem přes 500 sledujících.
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Nakladatelství
I v roce 2018 lze činnost nakladatelství ÚMV rozdělit do tří oblastí.
► Zajišťování předtiskové přípravy a distribuce dvou časopisů, které vydává Ústav mezinárodních
vztahů, čtvrtletníku Mezinárodní vztahy / Czech Journal of International Relations a třikrát ročně
vydávaného časopisu New Perspectives: Interdisciplinary Journal of Central and East European
Politics and International Relations.
► Vydávání knih (kromě předtiskové přípravy a tisku zajišťovalo rovněž jejich prodej) v režimu
malého, vědeckého nakladatelství. Jediným titulem, nicméně velice náročným, bylo další vydání
ročenky o české zahraniční politice, tentokrát v poněkud pozměněné podobě, s novou editorkou
a především v anglickém jazyce: Czech Foreign Policy in 2017: Analysis, jež byla opět rozšířena o
statistickou a přehledovou část (cca 100 tiskových stran), kterou připravilo a dodalo MZV ČR.
► Oblastí, která prošla velmi dynamickým vývojem a stala se podstatnou částí práce nakladatelství,
byly jednak jazykové a grafické korektury a náhledy výstupů výzkumníků z jednotlivých center
ÚMV (policy papery, policy briefy a reflections), jednak kontrola textových výstupů pro
Konferenční servis a další složky ÚMV. Dále byla zajišťována výroba drobných tisků, vázání textů
atd. a poskytování konzultací, nejen redakčních (jazykových atd.), ale i kalkulačních nebo
technicko-výrobních.
Větší část časopisů ÚMV byla přímo distribuována předplatitelům. Dále bylo možno časopisy
a knihy ÚMV zakoupit přes e-shop, recepci ÚMV, v sítích prodejen Academia, v Karolinu,
ve fakultních prodejnách atd. Níže uvádíme stručný přehled vydaných publikací a tisků, ucelený
přehled vydaných publikací za rok 2018 je obsažen v příloze č. 2.

Celkový počet vydaných knih a brožur (s ISBN)
Celkový počet vydaných (tištěných) časopisů

1 (400 kusů)
6 (1500 kusů)

Celkový počet vydaných účelových tisků (bez výstupů
center či propagačních brožur)
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2 (200 kusů)

1. Časopisy
Mezinárodní vztahy / Czech Journal of International Relations
► Odborný čtvrtletník Mezinárodní vztahy / Czech Journal of International Relations (MV)
v roce 2018 kromě češtiny vycházel i v angličtině. Začal uplatňovat principy otevřeného přístupu a
zavedl poskytování unikátních digitálních identifikátorů (tzv. Digital Object Identifier – DOI), jakož
i možnost urychlené elektronické publikace (online first) před tiskem.
► Časopis zůstává věrný své ambici zachovávat pluralitu, pokud jde o témata, metodologii
či teoretické přístupy.
► Číslo 4/2018 bylo prvním číslem vydaným výhradně v angličtině.
► Časopis se připravuje na vstup do Emerging Sources Citation Index v roce 2019.
Mezinárodní vztahy / Czech Journal of International Relations 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.
V roce 2018 bylo publikováno speciální číslo o energetické politice a bezpečnosti Evropské unie.
Redakce časopisu uspořádala dvě panelové diskuse na téma New Approaches to Foreign Policy
Analysis in Central Europe na X. Sympoziu české zahraniční politiky u kulatého stolu 20. 9. 2018
v Černínském paláci.
Časopis je nadále zařazen do prestižní citační a bibliografické databáze Scopus společnosti Elsevier.
Nově byl časopis zařazen i do databáze DOAJ. V rámci hodnocení výsledků vědy
a výzkumu vládní Radou pro vědu a výzkum tak jsou články v MV zařazeny do kategorie
Jsc. Pokračovala spolupráce s plnotextovými databázemi ProQuest, Ebsco a CEEOL.
Redakční rada byla v roce 2018 rozšířena o dosavadního šéfredaktora Víta Beneše, jinak zůstala
beze změn. Nadále v ní působili Pavel Barša, Jozef Bátora, Oldřich Bureš, Ondřej Císař,
Jan Drahokoupil, Petr Drulák, Tim Haughton, 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 2018 sešla celkem třikrát,
předsedá jí Jan Karlas. Časopis od začátku roku funguje s novým redakčním týmem.
Bližší informace o časopise naleznete na jeho internetových stránkách http://mv.iir.cz/.
► Šéfredaktor Mezinárodních vztahů / Czech Journal of International Relations: Tomáš Dopita
► Zástupce šéfredaktora Mezinárodních vztahů / Czech Journal of International Relations:
Jan Kovář
► Editorka recenzí Mezinárodních vztahů / Czech Journal of International Relations:
Míla O’Sullivan

33

► Koordinátor odborných akcí Mezinárodních vztahů / Czech Journal of International Relations:
Jan Daniel

New Perspectives
► Odborný časopis New Perspectives s podtitulem Interdisciplinary Journal of Central & East
European Politics and International Relations je recenzovaný odborný časopis ÚMV vycházející
v angličtině.
► Odborné zaměření New Perspectives je primárně na interdisciplinární výzkum politiky
a mezinárodních vztahů ve střední a východní Evropě.
► Facebookový profil CEE NewPerspectives má přes 1800 sledujících, což je nárůst
o 200 uživatelů oproti minulému roku. Blog ceenewperspectives.iir.cz zaznamenal přes 29 110
návštěv a Twitterový kanál CEENewP sleduje přes 1000 aktivních uživatelů.
► Za rok 2018 byl časopis stažen více než 2000 čtenáři, což znamená nárůst 75 % oproti roku 2015.
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. Redakční rada časopisu zahrnuje přes 70 výzkumníků světové úrovně
z relevantních vědeckých oborů ze střední Evropy i zemí mimo tento region.
V roce 2018 byly otištěny články od světově uznávaných odborníků v oboru mezinárodní
a bezpečnostní politiky (Matthew Kroenig), mezinárodního práva (např. Kjersti Lohne) či kulturní
historie (Derek Sayer). 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 jeho internetových stránkách http://newperspectives.iir.cz.
► Šéfredaktor New Perspectives: Benjamin Tallis

Mezinárodní politika
► Časopis Mezinárodní politika je on-line periodikem ÚMV, které navazuje na mnohaletou tradici
stejnojmenného tištěného časopisu.
► Mezinárodní politika v roce 2018 publikovala 50 článků a příspěvků, u kterých jsme
zaznamenali téměř 70 tisíc přístupů.
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► Oproti roku 2017 měly příspěvky týkající se Mezinárodní politiky na Facebooku
o 50 000 ohlasů větší dosah. Celkový dosah příspěvků na facebookových stránkách za rok 2018
činil přes 67 000 ohlasů. Nově se také v roce 2018 začaly příspěvky propagovat na instagramovém
profilu ÚMV.
Během roku 2018 byly vytvořeny dva „speciály“, a sice speciál s titulem Africa matters a speciál
zaměřený na prezidentské volby v Brazílii. V minulém roce se časopisu podařilo více propojit
výstupy pracovníků ÚMV a navázat spolupráci se stážisty ÚMV, kdy jako jeden z výstupů stáže je
požadován publikovaný článek v Mezinárodní politice. Díky tomu dochází k propojení mladých
začínajících vědců a seniorních výzkumných pracovníků v jedné platformě, což přispívá k
polemikám a diskusím, které rozšiřují záběr české veřejné debaty o mezinárodních vztazích.
Bližší informace o časopise naleznete na internetových stránkách https://iir.cz/list/mezinarodnipolitika.
► Šéfredaktorka Mezinárodní politiky: Mgr. et Mgr. Linda Flanderová
► Zástupce šéfredaktorky Mezinárodní politiky: Matouš Pinkava
► Editorka Mezinárodní politiky: Tereza Soušková

2. Knihy
Nejdůležitějším počinem nakladatelství ÚMV a zároveň edičně nejsložitějším je příprava ročenky
o české zahraniční politice. V roce 2018 došlo ke změně editora (ed. Alica Kizeková), k proměně
autorského týmu, částečně i obsahu. A především, poprvé vyšla tato analýza primárně v anglickém
jazyce: Czech Foreign Policy in 2017: Analysis. Kolektiv autorů představoval 27 výzkumníků
z ÚMV a dalších odborných pracovišť, každý článek musel projít vícestupňovitou anglickou
korekturou, součástí byly i Přílohy, tedy informační a přehledové části, které připravuje MZV ČR.
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 2018 se ediční rada vyjádřila ve čtyřech kolech k šesti položkám. Každá kniha musí být
recenzována dvěma odborníky a obsahovat anglické résumé a další náležitosti.
Kromě redakční přípravy ročenky v roce 2018 výrazně narostla spolupráce se všemi odděleními
ÚMV na jejich výstupech, jak vědeckých, tak propagačních či organizačních (Konferenční servis,
projektový manažer a manažerka podpory výzkumu), korektury, náhledy atd. Pro výzkumné
pracovníky a pracovníky dalších oddělení ústavu byly podle potřeby poskytovány různé konzultace,
předběžné kalkulace, a dále byly zajišťovány drobné tisky, editace ad hoc, vazby atd.
Obecně jsou knihy několikrát anoncovány (celostránkově) ve čtvrtletníku Mezinárodní vztahy,
knihy v anglickém jazyce i v New Perspectives. Oznamovací povinnost ze zákona byla zajišťována
smlouvou se čtrnáctideníkem Knižní novinky a anotace byly dále zasílány do agentury ISBN
v Národní knihovně ČR.
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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).
K 31. 12. 2018 obsahovala elektronická databáze knihovny více než 86 900 záznamů jednotlivých
informačních pramenů. Knižní fond obsahoval 56 832 záznamů monografií, sborníků a ročenek.
Během roku bylo do fondu knihovny zařazeno 507 nových titulů.
Knihovna v uplynulém roce získala dotace Ministerstva kultury ČR na samostatný projekt v rámci
programu Veřejné informační služby knihoven – Provoz oborové brány IReL a její připojení
k CPK (Centrální portál knihoven). IReL se tak připojil k portálu Knihovny.cz, který 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.
Dále je knihovna zapojena do dvou projektů, jejichž nositeli jsou Národní knihovna ČR a Národní
technická knihovna.
Knihovna též v roce 2018 začala digitalizaci dokumentačního fondu a rekatalogizaci starších čísel
časopisů ÚMV.

Knižní fond
► Do fondu knihovny bylo zařazeno 507 nových titulů.
► Z knihovního fondu bylo vyřazeno 6 publikací.

Časopisecký fond a databáze
► Knihovní fond obsahuje 355 titulů periodik.
► Za uplynulý rok byla doplňována nová čísla u 135 titulů časopisů.
► Plné texty řady dalších odborných časopisů jsou dostupné v rámci kupovaných databází
(EBSCO, JSTOR), které knihovna nově nakupuje přes projekt CzechElib.
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Dokumentační fond a elektronické zdroje
► Databáze obsahovala 30 080 záznamů článků, drobných tisků a elektronických zdrojů.
► V rámci dokumentace bylo zapsáno o 15 % více dokumentů než v roce 2017.
► Knihovna začala digitalizaci nezapsaného dokumentačního fondu. V první fázi byla zpracována
sekce Evropská unie.
► V rámci rekatalogizace starších čísel časopisů ÚMV bylo zapsáno celkem 175 článků
z let 1993–1996.

Spolupráce s knihovnami
► Knihovna aktivně spolupracuje s 95 institucemi – výzkumné instituce, knihovny, vysoké školy,
ambasády, spolky, redakce časopisů, i ministerstva.
► Reciproční výměny publikací, nejčastěji se zahraničními institucemi.

Služby
► Návštěvníci kulturních akcí v knihovně tvořili 20 % všech návštěvníků studovny, oproti roku
2017 se jedná o 33% nárůst. Počet návštěvníků vzrostl na úroveň roku 2016.
► Knihovna začala se vzdělávacími akcemi pro interní uživatele.
► Rešeršní činnost se začala zaměřovat na tematické rešerše podle potřeb uživatelů, převážně
interních.
► Pravidelně jsou zveřejňovány knižní novinky s odkazem na tematicky zajímavou nejnovější
publikaci vydanou v ÚMV.

Studovna
► Počítače s přístupem do online katalogu knihovny a elektronických zdrojů.
Počet záznamů pod hlavními klíčovými slovy:
Mezinárodní bezpečnost

14 504

Ekonomika (včetně mezinárodní)

15 128

Mezinárodní vztahy

30 297
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Finance
► Hospodaření ÚMV skončilo ziskem ve výši 27 tis. Kč
► Výnosy byly ve výši 41 996 tis. Kč, náklady dosáhly 41 969 tis. Kč
Výnosy tvořily především veřejné finanční prostředky: dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj
výzkumné organizace (25 152 tis. Kč), prostředky Technologické agentury ČR (2599 tis. Kč),
prostředky Grantové agentury ČR (1581 tis. Kč), účelové prostředky MZV ČR
(1901 tis. Kč), prostředky od MPSV ČR na projekt OPZ Gender (2527 tis. Kč), prostředky
MŠMT na projekt Mobilita (2077 tis. Kč). Dále pak prostředky MK ČR (104 tis. Kč), výnosy
z prodeje publikací (126 tis. Kč) a ze zahraničních projektů (683 tis. Kč, především z Mezinárodního
visegrádského fondu a projektu NATO) a výnosy získané další činností (4 916 tis. Kč).

Výnosy v roce 2018
(v tis. Kč)
Položka

Částka

Institucionální prostředky

25 152

Účelové prostředky – projekty

10 685

z toho TA ČR

2 599

GA ČR

1 581

účelové prostředky MZV

1 901

OPZ Gender

2 527

Mobilita MŠMT

2 077

Prostředky Ministerstva kultury ČR

104

Prodej publikací

126

Metropolitní univerzita

330

Zahraniční projekty

683

z toho NATO

306

Erasmus+

49

Visegrad

328

Ostatní příjmy

4 916

Výnosy celkem

41 996
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Výnosy v roce 2018
Institucionální prostředky
Účelové prostředky - projekty

0%
0%

2%
1%

12 %
Prostředky Ministerstva kultury ČR
Prodej publikací
Metropolitní univerzita

25 %

Zahraniční projekty

60 %
Ostatní příjmy
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Náklady v roce 2018
(v tis. Kč)
Položka

Ost. prov.
náklady

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

1 310
492
248
411
154
5
581
273
1 098
93
4 719
385
597
346
60
3 331
15 476
1 438
5 769
30
497
31 284

Projekty

Celkem

56
33
17
6

1 987
252
3 031

3 031
2 576
1 548
1 124
111
10 685

1 366
525
265
411
160
5
581
273
3 085
345
7 750
385
597
346
60
6 362
18 052
2 986
6 893
30
608
41 969

Celkové náklady dosáhly 41 969 tis. Kč. Největší podíl představovaly mzdové náklady a s tím
související sociální náklady (66 %). Nezanedbatelný podíl na celkových nákladech tvořily náklady
vynaložené na služby (19 %).
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Náklady
v roce 2018
Materiál

0%

Energie

3% 1%

16 %

2%

1%

Opravy a údržba

7%

Cestovné

1%

Občerstvení konference

7%

19 %

Služby
Mzdy
OON
SP, ZP, tvorba SF
Odpisy
Ostatní náklady

43 %

Finance ÚMV jsou též jedním z bodů jednání Dozorčí rady ÚMV (DR). Ta se sešla v roce 2018 dle
jednacího řádu DR na dvou prezenčních zasedáních. Na zasedání konaném dne 24. 5. 2018 byly
projednány a schváleny tyto dokumenty: výroční zpráva ÚMV za rok 2017, výsledky účetní závěrky
ÚMV za rok 2017 ověřené auditorem, návrh rozpočtu ÚMV na rok 2018. Na tomto jednání členové
DR rovněž projednali a přijali zprávu o činnosti DR v roce 2017. Na zasedání konaném dne 3. 12.
2018 se členové zabývali informací o čerpání rozpočtu ÚMV za první tři čtvrtletí roku 2018 a
projednali rozpočtový výhled ÚMV do konce roku 2018. Dále byli informováni o hlavních
aktivitách ÚMV do konce roku 2018.
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Personalistika
► 38,7 zaměstnanců (v průměrném přepočteném stavu)
► 27,35 výzkumných pracovníků (v průměrném přepočteném stavu)
► 138 externistů
► 3 interní doktorandi
Rok 2018 přinesl změny ve vedení Ústavu mezinárodních vztahů, v. v. i. K 20. 5. 2018 skončilo
funkční období ředitele ÚMV Prof. Mgr. Ing. Petra Kratochvíla, Ph.D., a následně byl, na základě
výběrového řízení, do funkce ředitele Ústavu mezinárodních vztahů, v. v. i., jmenován
PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. (Cantab.) Ph.D. Další výraznou změnou bylo zvolení Doc. PhDr.
Emila Aslana, Ph.D., do funkce Ředitele výzkumu od 12. 7. 2018.
Obecně lze shrnout, že fluktuace zaměstnanců a zaměstnankyň je v ÚMV minimální
a z dlouhodobého hlediska je personální situace v ÚMV stabilizovaná. Výše je uveden stručný
přehled zaměstnanosti, ucelený přehled zaměstnanosti je uveden v příloze č. 3.
I v roce 2018 bylo soustavně podporováno vzdělávání zaměstnanců a zaměstnankyň ÚMV. Změny
též doznal program výjezdního zasedání, které bylo nad rámec odborné diskuse doplněno o týmové
aktivity. Dále pokračovaly společné diskuse výzkumníků nad odbornými texty, během nichž měli
možnost získat zpětnou vazbu od svých kolegů. ÚMV se rovněž stal hostitelem pravidelného
semináře kritických studií a pokračoval i zavedený seminář k politické ekonomii.
Rozvoj a další vzdělávání se však netýkal jen výzkumných pracovníků, ale také zaměstnanců
a zaměstnankyň v oddělení správy a služeb. Dokladem toho je týdenní workshop TEPSA PONT
Career Skills Training v Bruselu, kterého se zúčastnila manažerka podpory výzkumu. Pracovník
konferenčního úseku Jiří Mach absolvoval školení Základní pravidla pro mediální komunikaci
ve státní správě a další pracovníci a pracovnice se rovněž pravidelně účastní školení a kurzů
v oblasti své expertizy (školení zaměřená např. na specifika určitých projektových programů,
personální problematiku, specifické aspekty knihovnické činnosti, VaVaI a M17+ apod.).
ÚMV se zaměřuje i na rozvoj studentů a začínajících výzkumníků. Nadále tak pokračovala
spolupráce s Metropolitní univerzitou Praha, kdy vybraný student doktorského studia působí
na ÚMV a má tak možnost se již v průběhu studia včlenit do etablované výzkumné komunity.
Rostoucí důraz je též kladen na pokračující slaďování pracovního a rodinného života. Zaměstnavatel
umožňuje všem zaměstnancům a zaměstnankyním využívat flexibilní pracovní dobu, home-office
a vzdálený přístup, sick days. V budově byl také vybudován dětský koutek, odrážející aktivní přístup
v otázce podpory rodičovství. Díky získání projektu „Rovnost žen a mužů v české zahraniční
politice a rozvojové spolupráci“ proběhl v roce 2018 audit genderové rovnosti na pracovišti.
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► 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
Matúš Halás
halas@iir.cz, https://www.iir.cz/static/matus-halas
► Teorie odstrašení
► Strategická studia
► NATO a evropská bezpečnost
► Kritická geopolitika
► Teorie her
► Komplexní systémy
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Ondřej Horký-Hlucháň
horky@iir.cz, https://www.iir.cz/static/ondrej-horky-hluchan
► 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
Alica Kizeková
kizekova@iir.cz, https://www.iir.cz/static/alica-kizekova
► 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, https://www.iir.cz/static/jan-kovar
► 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, https://www.iir.cz/static/petr-kratochvil
► 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
► LGBT+ problematika v mezinárodních vztazích
Tamás Lattmann
lattmann@iir.cz, https://www.iir.cz/static/tamas-lattmann
► Mezinárodní právo
► Lidská práva a mezinárodní humanitární právo
► Mezinárodní zločin
► Instituce a právo Evropské unie
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Miroslav Nožina
nozina@iir.cz, https://www.iir.cz/static/miroslav-nozina
► Drogová problematika
► Organizovaný zločin a mezinárodní šíření antisociálních jevů
► Etnická problematika
► Aktuální vývoj v oblasti pevninské jihovýchodní Asie
Tomáš Profant
profant@iir.cz, https://www.iir.cz/static/tomas-profant
► Rozvojová spolupráce
► Politická ekonomie EU
► Rasismus a (neo)kolonialismus
► Udržitelnost a životní prostředí
► Vztahy mezi globálním Jihem a Severem a globalizace
Daniel Šitera
sitera@iir.cz, https://www.iir.cz/static/daniel-sitera
► Střední a východní Evropa
► Evropská integrace (ekonomické aspekty)
► Globální ekonomika

Benjamin Tallis
tallis@iir.cz, https://www.iir.cz/static/b-tallis
► 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
► Politika střední a východní Evropy, postkomunismus a politika transformace
► Kulturní politika, zvlášť architekturní a materiální politika paměti
Lukáš Tichý
tichy@iir.cz, https://www.iir.cz/static/lukastichy
► 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
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Elena Zhirukhina
zhirukhina@iir.cz, https://www.iir.cz/static/elena-zhirukhina
► Boj proti násilným nestátním aktérům (boj proti terorismu a odbojovým hnutím)
► Nelineární konflikty
► Mikrodynamika politického násilí
► Databáze s velkým množstvím dat
► Mezinárodní právo
► Mezinárodní kriminalita
► Rusko, Střední Asie, Kavkaz

Interní doktorandi a doktorandky
Sabina Domaskina
domaskina@iir.cz, https://www.iir.cz/en/static/sabina-domaskina
► Masová média a propaganda
► Informační válka
► Nacionalismus
► Řešení konfliktů
► Diverzní politika
Michal Kouřil
kouril@iir.cz, https://www.iir.cz/static/michal-kouril
► Thajsko, jeho historie, společnost a kultura
► Vnitrostátní ozbrojený konflikt v Barmě
► Drogová problematika oblasti Zlatého trojúhelníku
Míla O’Sullivan (souběžně projektová výzkumná pracovnice ÚMV)
osullivan@iir.cz, https://iir.cz/static/mila-o-sullivan
► 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
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