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ÚVOD

V minulém roce Ústav mezinárodních vztahů (ÚMV) zahájil svoji transformaci z příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí ČR na veřejnou výzkumnou instituci. Jednání o transformaci byla zdařilá, ÚMV se bude moci i v nových podmínkách spolehnout na finanční podporu MZV ČR a bude i nadále využívat budovu v Nerudově ulici.
Minulý rok byl rovněž mimořádně úspěšný z hlediska výzkumné činnosti ústavu. Kromě pokračující práce na řešení dlouhodobého výzkumného záměru „Česká republika v mezinárodní politice“ jsme
získali další dlouhodobý projekt „Evropská integrace a zájmy České republiky“ financovaný z Národního programu výzkumu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Také se nám podařilo uplatnit čtyři články v zahraničních impaktovaných časopisech a výzkumní pracovníci publikovali dvě monografie. V hodnocení podle metodiky Rady pro výzkum a vývoj se naše postavení oproti předchozímu roku výrazně zlepšilo a odkazy na Google Scholar svědčí o akademickém vlivu naší instituce.
Aktivní jsme byli rovněž v oblasti práce s veřejností. Na půdě ÚMV se konalo několik mezinárodních konferencí a prestižní doktorandská letní škola ECPR. Vedle těchto větších akcí jsme uspořádali
také řadu dalších drobnějších seminářů, expertních diskusí a přednášek. Veřejnost rovněž oslovujeme
našimi internetovými stránkami, na nichž zpřístupňujeme řadu užitečných textů a informací. Přesto je
třeba říci, že ústav má stále rezervy v prezentaci svých výzkumných výsledků veřejnosti.
Knihovna podstatně zvýšila kvantitu i kvalitu služeb poskytovaných čtenářům. Stala se veřejnou
knihovnou se specializovaným fondem, což se promítlo v růstu návštěvnosti o jednu čtvrtinu, přičemž
i externí uživatelé nově získali možnost absenčních výpůjček. Každý den, kdy je knihovna veřejnosti
otevřená, ji navštíví průměrně šestnáct klientů. Pokračovalo se ve zkvalitňování knihovních fondů
a zlepšil se přístup do mezinárodních databází. O mezinárodním významu knihovny ÚMV svědčí i to,
že zorganizovala výroční setkání mezinárodní sítě EINIRAS (European Information Network on International Relations and Area Studies).
Ediční činnost se opět soustředila na vydávání periodik. Měsíčník Mezinárodní politika, mimo tradičních profilových témat typu Evropské integrace či Česká zahraniční politika, pokračuje v obohacování svých stránek o nová či netradiční témata. Čtvrtletník Mezinárodní vztahy je čím dál žádanější jak
mezi čtenáři, tak i mezi autory. V loňském roce vzrostl náklad i rozsah časopisu. Oproti minulosti se
výrazně zlepšila kvalita časopisu Perspectives. Periodický charakter již má vydávání ročenky o české
zahraniční politice pro MZV ČR, výrazně narostl počet publikací Rozvojového střediska. K nejvýznamnějším neperiodickým publikacím patřila monografie Vladimíra Lešky Slovensko 1993–2004.
Léta obav a nadějí a další svazek edice Dokumenty československé zahraniční politiky.
Rozvojové středisko Ústavu mezinárodních vztahů (RS ÚMV) plnilo kontaktní a koordinační funkci v oblasti koordinace zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. Zprostředkovávalo komunikaci mezi odpovědnými státními institucemi v ČR, zahraničními partnery, realizátory rozvojových projektů z nevládního a soukromého sektoru, sdělovacími prostředky a veřejností. Ke klíčový aktivitám
patřila řada činností souvisejících s řízením a koordinací projektového cyklu českých bilaterálních projektů.
Naším nejvýznamnějším partnerem bylo, jako již tradičně, Ministerstvo zahraničích věcí ČR. Dále
jsme udržovali těsné kontakty s akademickými partnery a zintenzivnili spolupráci především s mimopražskými univerzitami. Pokračovala rovněž široká spolupráce se zahraničními, především evropskými partnery.
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Rok 2006 byl posledním rokem Diplomatické akademie pod křídly ÚMV, od roku 2007 je DA součástí MZV ČR. V Akademii proběhly zásadní personální změny, během nichž se vyměnili všichni pracovníci. I v těchto náročných podmínkách DA otevřela další ročník základní diplomatické přípravy pod
vedením prof. Otto Picka a Kateřiny Joselové. Prioritou, stejně jako v předchozích letech, byla příprava pracovníků MZV ČR a pracovníků dalších rezortů státní správy na začlenění do Evropské unie. Pod
patronátem DA pokračovala i tento rok Mezinárodní letní škola EU v Horažďovicích. Akademie se aktivně účastnila Evropského diplomatického programu a zorganizovala v Praze mezinárodní seminář
studentů diplomatických akademií. V rámci rozvojové pomoci uspořádala speciální vzdělávací kurzy
pro irácké, bulharské, rumunské a chorvatské diplomaty.
Mezi nejdůležitější události minulého roku bezpochyby patří personální změny na všech úrovních.
Se zármutkem jsme přijali zprávu o smrti pana Lejskeho, který v edičním oddělení dlouhá léta připravoval sazbu našich publikací. Další personální změny naštěstí nemají tragický charakter a naopak svědčí o tom, že naše instituce není ustrnulá a žije. Asi nejviditelnější jsou odchody Radka Khola, Lucie
Königové a Víta Vaníčka. Každý z nich zásadním způsobem formoval tvář našeho ústavu. Radek Khol
svým mediálním působením a bezpečnostním výzkumem, Lucie Königová jako šéfredaktorka Mezinárodních vztahů – vlajkové lodi našeho ústavu. A Vít Vaníček to měl jako PR manager dokonce v popisu
práce.
V informačním oddělení jsme se rozloučili s Vilmou Cukrovou, z konferenčního servisu odešla Noemi Guerrero a rozloučili jsem se rovněž s Richardem Phillipsem, anglickým editorem našich textů.
Jan Hřích zůstává v ÚMV, ale po pěti letech předává vedení vědeckého oddělení Janu Karlasovi. Přivítali jsme nové pracovníky: Elsa Tulmets a Ondřej Ditrych posílili vědecké oddělení, do knihovny nastoupily Petra Pazdziorová a Jitka Pelikánová, PR přebírá Slavomír Goga a Erika Carlino má na starosti dobrou kvalitu našich anglických textů.
Tyto změny odrážejí jednak přirozený pohyb lidí a institucí a jednak naši snahu stále lépe naplňovat
naše základní poslání – sloužit výzkumnou, ediční, informační a pedagogickou činností v oblasti mezinárodních vztahů odborné veřejnosti, Ministerstvu zahraničích věcí ČR a dalším institucím doma i v zahraničí. Nové podmínky veřejné výzkumné instituce by nám tento úkol měly usnadnit. Za jeho uskutečňování náleží dík všem současným i minulým zaměstnancům a spolupracovníkům našeho ústavu.

Petr Drulák
ředitel
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I. VÝZKUMNÁ ČINNOST

Mezi nejvýznamnější výsledky ÚMV v oblasti výzkumu v roce 2006 patří udělení projektu Evropská
integrace a zájmy České republiky a několik odborných statí v zahraničních impaktovaných časopisech. Tento projekt získal ÚMV na základě veřejné soutěže v rámci druhého kola Národního programu výzkumu (NPV II) vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Mezi nejvýznamnější publikační počiny za uplynulý rok pak lze počítat několik odborných statí v renomovaných
zahraničních recenzovaných časopisech impaktovaných v databázi WOS (Web of Science). Konkrétně
šlo o časopisy European Journal of International Relations, Journal of Communist and Post-Communist Studies a Osteuropa.
Ústav mezinárodních vztahů byl v roce 2006 nositelem či účastníkem celé řady výzkumných projektů, jež představují hlavní formu organizace výzkumné činnosti (celkem 13). Jednalo se jak o projekty mezinárodní (4), tak o projekty domácí (9). Pokud jde o domácí projekty, zde šlo v šesti případech o grantové projekty MZV ČR, ve dvou o projekty Grantové agentury ČR a v jednom o projekt
administrovaný ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Zvláštní formu projektů představují
tzv. interní projekty ÚMV, které v zásadě vyjadřují hlavní zaměření výzkumných aktivit jednotlivých
pracovníků (do celkového počtu projektů nejsou zahrnuty). Mezi nejpodstatnější projekty, na nichž se
ústav podílel, v uvedeném roce patřil Evropskou komisí financovaný mezinárodní výzkumný projekt
TTSRL (Transnational Terrorism, Security & Rule of Law), projekt CONNEX nebo též projekt EU-25
Watch prováděný v rámci EU-CONSENT network of excellence.
Mezi nejvýznamnější publikace ÚMV patřily v roce 2006 i důležité monografie, jako např. ústavem (za přispění Asociace pro studium mezinárodních vztahů) vydaná publikace Slovensko
1993–2004. Léta obav a nadějí, která přináší shrnutí výsledků dlouhodobého interního výzkumného
projektu ÚMV zaměřeného na sledování aktuálního vývoje na Slovensku. V loňském roce ÚMV rovněž pokračoval v elektronickém vydávání stručných analýz aktuálních otázek (doplněných konkrétními doporučeními pro decizní sféru) vycházejících z řešených výzkumných projektů, tzv. policy papers.
Celkový přehled publikací výzkumných pracovníků ÚMV lze nalézt v Příloze 2 Aktivity pracovníků
Ústavu mezinárodních vztahů v roce 2006. Značná část publikovaných výstupů náležela mezi položky
započítávané ze strany Rady pro výzkum a vývoj (RVV) do celkového hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji (viz dokument Metodika hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v roce
2006, s. 34, www.vyzkum.cz/storage/att/A3C117C3691EE85C667592B0E6CB8B69/Metodika%
20hodnocen%c3%ad%20VaV%202006.pdf.
Důležitým cílem výzkumné činnosti je rovněž zvyšování odborné úrovně výzkumných pracovníků, jejímž výrazem je mj. získávání akademických titulů. V roce 2006 dva pracovníci obhájili své
disertační práce a získali titul Ph.D. Celá řada dalších pracovníků se v tomto roce tomuto cíli významně přiblížila.
Výzkum ÚMV současně dosahuje vysoké hodnoty a to z hlediska hned několika kritérií. Ústav
v prvé řadě zaznamenal velmi výrazné zlepšení v komplexním hodnocení výzkumu a vývoje, které provádí RVV. Stejně jako v roce 2005 se ÚMV v hodnocení provedeném v roce 2006 umístil v šedé („průměrné“) skupině, ale posunul se ze 170. na 16. místo v této skupině (RVV navíc ve srovnání s rokem
2005 zpřísnila hodnotící kritéria). V rámci tzv. indexu státního rozpočtu (tj. počet bodů získaných
z 1 mil. Kč prostředků vložených ze státního rozpočtu – stěžejní ukazatel celého hodnocení) přitom dosáhl ÚMV nadprůměrné hodnoty. O kvalitě publikačních výstupů ÚMV svědčí i citační ohlasy obsažené v databázi Web of Knowledge, resp. Web of Science (WOS). V této databázi se vyskytují citační ohla-
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sy na tituly 11 výzkumných pracovníků ústavu. Hodnota publikačních výsledků výzkumných pracovníků ÚMV vyplývá i z odkazů obsažených v odborném internetovém vyhledavači Google Scholar. Tento
vyhledavač obsahuje citační odkazy na práce drtivé většiny výzkumných pracovníků ústavu. V rámci tohoto vyhledavače dosahuje ÚMV průměru 19,7 odkazů na jednoho výzkumného pracovníka.

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU
Rada pro výzkum a vývoj, která je poradním orgánem vlády České republiky pro oblast výzkumu, provedla v roce 2006 již třetí komplexní hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků navazující na
usnesení vlády ČR č. 644 ze dne 23. června 2004, na jehož základě se mj. určuje, nakolik efektivně
jednotlivé instituce působící v tomto sektoru využívají a zhodnocují (účelové a institucionální) prostředky poskytované jim z českého státního rozpočtu (referenčním obdobím pro toto hodnocení byla
léta 2001–2005). Toto hodnocení tedy v žádném případě není soutěží o to, kdo dokázal vytvořit absolutně nejvíce výstupů uplatnitelných v databázi Registru informací o výsledcích státem podporovaného výzkumu a vývoje (RIV), ale o to, kdo jich dokázal vytvořit relativně nejvíce vzhledem k objemu
prostředků vložených na podporu výzkumných aktivit ze státního rozpočtu. ÚMV v tomto hodnocení
zaznamenal oproti roku 2005 (kdy referenční období představovala perioda 2000–2004) velmi výrazné zlepšení (byť v roce 2005 byly výsledky ovlivněny v neprospěch ÚMV neuzavřením výzkumného záměru na léta 1999–2004), a to i přesto, že v roce 2006 došlo ke zpřísnění hodnotících kritérií.
Zatímco v roce 2005 byly do žluté („podprůměrné“) skupiny zařazeny všechny výzkumné instituce,
které dosáhly výsledku horšího, než je třetina průměru, v loňském roce se do této skupiny dostaly ty
subjekty, jež nedosáhly alespoň 70 % průměru. Do šedé („průměrné“) skupiny byly při aktuálním hodnocení zařazeny instituce, které nedosáhly alespoň 130 % průměru, zatímco v roce 2005 ty, jejichž výkon se nacházel mezi jednou třetinou průměru a průměrem.

Tabulka č. 1: Výsledky ÚMV dosažené za období 2001–2005
Druh
výsledku

Článek
Článek
Odborná
v impaktovaném v recenzovaném kniha
časopise
neimpaktovaném
časopise

Kapitola Článek Celkem Neuznané
v odborné ve
výsledky
knize
sborníku

Počet1)

1,00

397,50

51,67

131,67

68,00

649,83

25,00

Body

9,65

517,50

438,33

372,50

140,00

1477,99

–

Průměrný
počet bodů
z výsledku

9,65

1,30

8,48

2,83

2,06

2,27

–

1)

Existence údajů s desetinnými čísly dána tím, že výsledky vytvořené více autory z různých institucí
se mezi tyto instituce dělí (to samé samozřejmě platí i o bodech).
Pramen: Výsledky hodnocení – Tabulka 3. Rada pro výzkum a vývoj.

O zlepšení výsledků dosažených ÚMV svědčí především skutečnost, že zatímco v roce 2005 činila jeho dosažená hodnota indexu státního rozpočtu 6,14 (při průměru za celý sektor výzkumu a vývoje
v ČR 12,4), v roce 2006 to bylo plných 23,74 (!), a to při průměru za všechny výzkumné instituce
19,15. V roce 2005 tedy výkon ÚMV činil 49,5 % dosaženého průměru, zatímco v roce 2006 to bylo
124 % tohoto průměru. Uvedeného výsledku bylo dosaženo na základě 649,83 uznaných výstupů před-
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stavujících celkem 1477,99 bodů (viz Tabulka č. 1), v průměru tedy bylo dosaženo 2,27 bodu z jednoho výstupu.
Nehledě na výše uvedený výrazný skok vzhůru, pokud jde o dosažený výsledek, však ani toto zlepšení nestačilo k tomu, aby se ústav dostal do zelené skupiny, jež zahrnuje ty instituce, které dosáhly nadprůměrných výsledků při zhodnocování prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu (k tomu bylo nutno dosáhnout hodnoty indexu státního rozpočtu přesahující 130 % průměru). Pozice ÚMV v rámci šedé skupiny však byla v roce 2006 úplně jiná: Zatímco v roce 2005 skončil někde na rozhraní mezi druhou a třetí třetinou této skupiny (170. místo z celkového počtu 258 zařazených subjektů), o rok později se umístil na 16. místě (při 173 zařazených subjektech), tedy poblíž jejího vrcholu (viz Tabulka č. 2).

Tabulka č. 2: Hodnocení institucí výzkumu a vývoje v ČR
v roce 2005 (období 2000–2004) a v roce 2006 (období 2001–2005)
Červená skupina (nulové výsledky)
Kritérium zařazení
Počet zařazených subjektů
(v %)
Žlutá skupina (podprůměrné výsledky)
Kritérium zařazení

Počet zařazených subjektů
(v %)
Šedá skupina (průměrné výsledky)
Kritérium zařazení

2005

20061)

Nedosažení žádného bodu
192
(20,2 %)

Nedosažení žádného bodu
218
(20,3 %)

Dosažený index státního
rozpočtu nižší než třetina
průměru (tj. 0,01–4,13)
295
(31 %)

Dosažený index státního
rozpočtu nižší než 70 %
průměru (tj. 0,01–13,40)
446
(41,6 %)

Dosažený index státního
rozpočtu v rozmezí třetina
průměru až průměr
(tj. 4,14–12,40)
Počet zařazených subjektů
258
(v %)
(27,1 %)
ÚMV: 170. místo
ve skupině (6,14)
Zelená skupina (nadprůměrné výsledky)
Kritérium zařazení
Dosažený index státního
rozpočtu vyšší než průměr
(tj. 12,41 a více)
Počet zařazených subjektů
(v %)

Celkem

207
(21,7 %)
Nejlepší subjekt celého
hodnocení: Univerzita J. E.
Purkyně Ústí n/L, Fakulta
životního prostředí (491,64)
952

1)

Dosažený index státního
rozpočtu v rozmezí
70 %–130 % průměru
(tj. 13,41–24,89)
173
(16,1 %)
ÚMV: 16. místo
ve skupině (23,74)
Dosažený index státního
rozpočtu v rozmezí třetina
průměru až průměr
(tj. 24,90 a více)
236
(22 %)
Nejlepší subjekt celého
hodnocení: ZPA EKOREG, s.r. o.
(481,93)
1073

V roce 2006 na rozdíl od předcházejícího roku byly do hodnocení zahrnuty rovněž fyzické osoby –
nositelé grantových projektů.
Pramen: Výsledky hodnocení – Tabulka 3 (pro rok 2006). Rada pro výzkum a vývoj. Zpráva o výsledcích hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků v roce 2005, www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?
idsekce=18756.
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V roce 2006 byl v ÚMV již druhým rokem uplatňován nový systém hodnocení, podle kterého jsou
výzkumní pracovníci hodnoceni současně na základě krátkodobých (ročních) kritérií (dosavadní
systém uplatňovaný s určitými modifikacemi již od roku 2000) a tzv. dlouhodobých kritérií, jejichž
referenčním obdobím jsou tři roky. Jejich plnění vyjadřuje, do jaké míry jednotliví výzkumní pracovníci dlouhodobě pracují na zvyšování své kvalifikace a celkové odborné úrovně (vyjádřené mj.
prestižními publikacemi) a jakým způsobem přispívají k plnění hlavních úkolů plynoucích z výzkumného záměru ÚMV. Jedná se přitom o úkoly, které je v důsledku jejich náročnosti stěží možno
hodnotit v rámci jednoho kalendářního roku, neboť jejich splnění zpravidla toto období překračuje.
Splnění dlouhodobých kritérií spočívá ve splnění alespoň dvou ze tří dále uvedených úkolů nebo
v alespoň dvojnásobném splnění kteréhokoli z těchto tří úkolů: článek v zahraničním impaktovaném časopise; zahraniční monografie – pracovník hlavní či jediný autor (nakladatelství nutno předem
konzultovat s vedením ÚMV); zvýšení vědecké či vědecko-pedagogické kvalifikace (nikoli opětovné
dosažení stejné nebo srovnatelné hodnosti), tj. dosažení hodnosti Ph.D., docentury nebo profesury.
Výše uvedená změna způsobu hodnocení si klade za cíl především vést výzkumníky k rovnováze mezi kvantitou (danou počtem jednotlivých hodnocených publikačních výstupů) a kvalitou jejich publikační činnosti.
V rámci sledování a hodnocení publikační aktivity výzkumných pracovníků ústavu byly ověřeny
bibliografické záznamy jejich prací v databázi WOS (viz Tabulka č. 3). V databázi WOS jsou zařazeny citační ohlasy na tituly jedenácti výzkumných pracovníků ústavu. Názvy prací nejsou v přehledech
citovaných referencí uvedeny (respektive zkráceny) vždy stejně, proto byly údaje ověřeny a skutečný
počet citovaných titulů upřesněn.

Tabulka č. 3: Výzkumní pracovníci ÚMV ve WOS
jméno

počet citací

počet citovaných titulů

Handl Vladimír

13

12

Barša Pavel

12

11

Drulák Petr

11

7

Tulmets Elsa

4

4

Hřích Jan

3

3

Khol Radek

3

3

Leška Vladimír

2

2

Nožina Miroslav

2

1

Ditrych Ondřej

1

1

Eichler Jan

1

1

Tesař Filip

1

1

O publikačních výsledcích výzkumných pracovníků ÚMV vypovídají i odkazy na publikace obsažené v Google Scholar (scholar.google.com/) (viz Tabulka č. 4). Jak ukazují přiložené údaje, tento vyhledavač obsahuje celkem 454 odkazů vztahujících se k ÚMV. Při počtu 23 výzkumných pracovníků
tak na jednoho výzkumného pracovníka vychází v průměru 19,7 odkazů. Nejvyšší počet odkazů na
práce jednoho výzkumného pracovníka přitom dosahuje hodnoty 98 odkazů.
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Tabulka č. 4: Výzkumní pracovníci ÚMV v Google Scholar
výzkumný pracovník

počet odkazů

Drulák Petr

98

Handl Vladimír

75

Barša Pavel

40

Khol Radek

35

Kratochvíl Petr

28

Königová Lucie

22

Hřích Jan

20

Tesař Filip

20

Nožina Miroslav

17

Fürst Rudolf

16

Karlas Jan

15

Bílková Veronika

14

Leška Vladimír

14

Eichler Jan

12

Beneš Vít

7

Bureš Jaroslav

7

Horký Ondřej

5

Gedlu Mesfin

4

Braun Mats

3

Růžička Jan

1

Tomalová Eliška

1

VÝZKUM V OBLASTI EVROPSKÉ INTEGRACE
Jedním ze základních směrů výzkumné činnosti ústavu zůstává evropská integrace a adaptace České republiky na podmínky členství v Evropské unii. Nejvýznamnější událostí v oblasti výzkumu evropské integrace a jejích důsledků pro ČR bylo červencové zahájení první etapy řešení pětiletého
(7/2006–6/2011) výzkumného projektu Evropská integrace a zájmy České republiky. Hlavním cílem
řešení uvedeného projektu je navržení komplexní integrační strategie ČR jako souhrnu dílčích strategií v oblasti vnitřního vývoje EU, vztahů ČR k ostatním členským státům a vnějšího prostředí EU. Obsahem první etapy řešení je především vytvoření nových teoretických a metodologických postupů pro
analýzu zájmů členských států EU ve vztahu k evropské integraci. V rámci této úvodní etapy ve druhém pololetí roku 2006 probíhaly mj. pravidelné interní semináře členů řešitelského týmu zapojených
již v této fázi a byla vytvořena pracovní struktura výstupů, s jejichž realizací se počítá již v první etapě. Řešitelem projektu je Petr Drulák a koordinátorem Jan Karlas.
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V oblasti evropské integrace se ÚMV v roce 2006 účastnil mezinárodního projektu EU-25 Watch,
který je součástí EU-CONSENT – Network of Excellence for Joint Reserach and Teaching. Projekt se
zabývá souvislostí mezi rozšiřováním a prohlubováním evropské integrace, přičemž na základě této
analýzy jsou vytvářeny scénáře budoucího vývoje EU. Za ústav se na tomto projektu podíleli Petr Kratochvíl a Mats Braun. Ústav byl dále zapojen i do projektu CONNEX – Network of Excellence for Joint Research and Teaching, financovaném v rámci Šestého rámcového programu EU pro vědu a výzkum a koordinovaném německou Univerzitou Mannheim. Cílem uvedeného projektu je především
výzkum způsobů a procedur vládnutí a řízení společnosti v EU. V řešitelském týmu reprezentovali
ÚMV Petr Drulák a Lucie Königová.
Problematiky evropské integrace a role České republiky v ní se v roce 2006 bezprostředně týkal jeden
(jednoletý) výzkumný projekt, který jsme získali na základě veřejné soutěže vyhlášené MZV ČR. Jednalo se o projekt s názvem Twinningové projekty: analýza zkušeností „starých“ členských států EU a zhodnocení přínosu twinningu out pro Českou republiku, jehož hlavní řešitelkou byla Lucie Königová.
Do sféry výzkumu evropské integrace spadá rovněž celá řada dlouhodobých interních projektů
ÚMV. Institucionálními aspekty evropské integrace se zabýval interní projekt Lucie Königové Twinning jako případ transnacionální interakce: Změny administrativních identit v procesu přistupování
ČR k EU a Jana Karlase Způsoby vyjednávání v EU. Do uvedené skupiny náleží rovněž interní projekt
Víta Beneše Teoretická reflexe východního rozšíření EU a společný interní projekt Petra Kratochvíla
a Víta Stříteckého Evropská politika sousedství – východní dimenze. Ekonomickými aspekty evropské
integrace se zabývá Jan Hřích, který je řešitelem dvou interních projektů, a to Obchodní politika EU
a obchodní vztahy ČR s Unií a Politiky prvního pilíře EU.
Na poli zkoumání EU publikovali pracovníci ústavu také celou řadu odborných článků, studií a příspěvků do různých sborníků (hrubým odhadem lze říci, že problematiky evropské integrace se týká přibližně polovina publikačních výstupů pracovníků ÚMV).
Některé publikační výstupy, výrazněji než jiné, přispěly k posílení pozice ÚMV v odborných kruzích, a je proto možno je považovat za úspěch celého pracoviště. Pravděpodobně nejvýznamnějším
publikačním počinem v této oblasti byl článek Michala Kořana a Jana Růžičky Totgesagte leben länger: Die Visegrád-Gruppe nach dem EU-Beitritt publikovaný v impaktovaném časopise Osteuropa vydávaném německou Společností pro studium východní Evropy.

VÝZKUM V OBLASTI MEZINÁRODNÍ BEZPEČNOSTI
Druhý prioritní směr výzkumu v ÚMV představuje oblast mezinárodní bezpečnosti a role České
republiky v mezinárodních bezpečnostních vztazích. V roce 2006 se ÚMV účastnil dvou mezinárodních projektů. Jednalo se především o velký mezinárodní projekt s rozsáhlou sítí řešitelů Transnational Terrorism, Security & Rule of Law (TTSRL) financovaný Evropskou komisí v rámci Sedmého rámcového programu. Jeho koordinátorem je nizozemská výzkumná instituce COT. Na řešení
se dále podílejí obdobné organizace ze Španělska a Dánska. Koordinátorem účasti ÚMV byl až do
svého odchodu do Bruselu na podzim 2006 Radek Khol. Po něm tuto úlohu převzala Veronika Bílková.
Stále větší význam je při analýze bezpečnostních otázek přisuzován problematice tzv. „měkkých“
(tj. nevojenských) hrozeb (organizovaný zločin, terorismus, obchod s drogami). Do této oblasti spadá
mezinárodní výzkumný projekt Colombian Cocaine Networks in the European Union: A Research on
their capabilities and functioning in the most important entry points for cocaine in Europe, v jehož řešitelském týmu ÚMV zastupuje Miroslav Nožina. Nositelem projektu, který je financován z programu
Evropské komise AGIS, je Univerzita Madrid. Na jeho řešení se dále účastní výzkumné instituce
z Francie a Belgie.
V roce 2006 pokračoval tříletý výzkumný projekt Grantové agentury ČR Vyhodnocování bezpečnostní hrozby a rizika na počátku 21. století, jehož nositelem je ÚMV a odpovědným řešitelem Jan
Eichler. Cílem projektu je mj. přesně odlišit pojmy hrozba a riziko a přispět do metodologické diskuze české bezpečnostní komunity o obou pojmech a jejich vzájemném vztahu.
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Z hlediska historické perspektivy se problematikou nedovoleného obchodu s drogami a jejich zneužívání v roce 2006 zabýval jednoletý výzkumný projekt Grantové agentury ČR Zneužívání drog
v Českých zemích v dobách rakousko-uherské monarchie a v předválečném Československu, jehož nositelem byl ÚMV a odpovědným řešitelem Miroslav Nožina. Na projektu spolupracovala rovněž Protidrogová brigáda Policie ČR.
Do oblasti výzkumu problematiky mezinárodní bezpečnosti v ÚMV náleží interní výzkumný projekt
Víta Stříteckého Středoevropská perspektiva transatlantických vztahů a východní bezpečnostní rozměr.
Odborníkem na oblast kontroly šíření zbraní, odzbrojení a konverze zbrojního průmyslu je Miroslav Tůma, jenž v ÚMV působí jako externista.
K významným publikačním výstupům v bezpečnostní oblasti za rok 2006 lze mj. řadit článek Jana
Eichlera La guerre globale contre le terorisme et ses conséquences pour les relations euro-américaines publikovaný ve francouzském recenzovaném časopise La Revue internationale et stratégique.

VÝZKUM V OBLASTI TERITORIÁLNÍCH STUDIÍ
Dlouhou tradici mají v rámci výzkumu realizovaného v ÚMV teritoriální studia. Mezi jeho výzkumnými pracovníky dnes působí několik předních českých odborníků na některá teritoria současného světa. Do této oblasti je možno zařadit celkem čtyři grantové projekty MZV, jejichž nositelem v roce 2006
ÚMV byl. Teritoriálními studii se navíc zabývá několik interních výzkumných projektů ústavu.
Oblastí Blízkého východu a Maghribu se zabývá arabista Jaroslav Bureš, který byl v roce 2006
odpovědným řešitelem dvouletého grantového projektu MZV Možnosti regionální spolupráce na Blízkém východě zahájeného v předcházejícím roce. Uvedený projekt se zabýval problematikou vzniku široké škály kooperačních vazeb na státní i podstátní úrovni v uvedeném regionu.
Vývoj v současné Číně sleduje sinolog Rudolf Fürst, který byl odpovědným řešitelem již celé řady
výzkumných projektů z této oblasti. Jeho odborný záběr je však širší, neboť se zabývá rovněž některými dalšími zeměmi jihovýchodní Asie v kontextu různých problémů a vývojových trendů.
Teritoriálním odborníkem na Rusko a Společenství nezávislých států je zase Petr Kratochvíl, který v roce 2006 publikoval (spolu s Vítem Benešem a Petrou Cibulkovou) stať v impaktovaném časopise Communist and Post-Communist Studies s názvem Foreign policy, rhetorical action and the idea of
otherness: the Czech Republic and Russia.
Balkanista Filip Tesař byl v roce 2006 odpovědným řešitelem dvouletého a v uvedeném roce končícího grantového projektu MZV s názvem Dopady migrací v rámci území bývalé Jugoslávie. Tento
výzkumný pracovník realizuje rovněž interní projekt ÚMV na téma Osvobozenecká armáda Kosova,
který by měl vyústit do vydání monografie na dané téma.
Vladimír Leška analyzoval Slovensko a česko-slovenské vztahy již od rozdělení bývalé ČSFR
v rámci dlouhodobého interního projektu ÚMV Vývoj na Slovensku a česko-slovenské vztahy kladoucího si mj. za cíl na základě slovenské reality formulovat adekvátní doporučení ohledně dalšího rozvoje česko-slovenské spolupráce a přispívat k vytváření reálného pohledu v České republice na situaci na Slovensku. Završením tohoto projektu bylo v roce 2006 vydání (za přispění Asociace pro studium mezinárodních vztahů) monografie Slovensko 1993–2004. Léta obav a nadějí (oponentem jejího
textu byl bývalý slovenský politik Peter Weiss).
Do pestré mozaiky výzkumných aktivit realizovaných v ÚMV zapadá rovněž dlouhodobý interní
projekt Mesfina Gedlu Politika a společnost soudobé Afriky, který si všímá různých aspektů vývoje
africké společnosti na pozadí měnících se mezinárodních podmínek.
Odborníkem na Německo a česko-německé vztahy je Vladimír Handl. V roce 2006 byl tento výzkumný pracovník odpovědným řešitelem jednoletého grantového projektu MZV nazvaného Modifikace
německé zahraniční politiky po zářijových volbách 2005 se zvláštním zřetelem na česko-německé vztahy.
Odborník na oblast nedovoleného obchodu s drogami a organizovaného zločinu Miroslav Nožina je
rovněž teritoriálním odborníkem na region jihovýchodní Asie (především na Thajsko, Kambodžu
a Laos). V roce 2006 byl odpovědným řešitelem jednoletého grantového projektu MZV Zpracování
českých pramenů k moderním dějinám Kambodže s důrazem na období Rudých Khmerů. Výsledkem
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tohoto projektu je mj. reprezentativní publikace s názvem Royal Ties, jež byla vydána u příležitosti oficiální návštěvy kambodžského monarchy v ČR v září 2006 a Jeho Excelencí králem Norodomem Sihamonim, který v naší zemi strávil část svého dětství, rovněž slavnostně pokřtěna.
Odborníky na Francii jsou zase Jan Eichler a Eliška Tomalová. Uvedená pracovnice se přitom touto zemí zabývá především v kontextu její celosvětové kulturní diplomacie. Michal Kořan je vedle
svých aktivit v oblasti teorií mezinárodních vztahů odborníkem na Rakousko a Slovensko.

OSTATNÍ VÝZKUMNÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST
V ÚMV byly v roce 2006 rovněž řešeny některé projekty a realizovány další formy výzkumných aktivit, které nelze zařadit do žádné z výše uvedených tří hlavních tematických skupin. Soudobými dějinami se zabývá dlouhodobý grantový projekt MZV (jeho současná etapa pokrývá léta 2005–2007) financující postupné vydávání Dokumentů československé zahraniční politiky, jehož cílem je vytvoření
souvislé ediční řady mapující dostupné archivní dokumenty o činnosti československé diplomacie od
vzniku první republiky. Jeho řešitelem je historik a externí spolupracovník ÚMV Jan Němeček (v roce 2006 byl v rámci této edice vydán jeden svazek s názvem Od uznání československé prozatímní vlády do vyhlášení válečného stavu Německu 1940–1941. Svazek I).
Cílem uvedeného grantového projektu poněkud se vymykajícího hlavním směrům výzkumných aktivit ústavu je poskytnout důležité služby MZV, pro které ÚMV disponuje potřebnými kapacitami. Jedná se o vyrovnání určitého „informačního dluhu“ MZV vůči odborné veřejnosti zabývající se výzkumem československých, resp. českých dějin, na jehož základě se Česká republika v tomto směru postupně vyrovnává dalším evropským zemím vydávajícím obdobné edice (např. SRN, Rakousko, Francie či Velká Británie).
Do skupiny ostatních výzkumných aktivit lze zařadit rovněž badatelské úsilí Vladimíra Handla zaměřené na aktuální vývoj v Komunistické straně Čech a Moravy v kontextu vývoje podobných politických subjektů v ostatních evropských zemích, které ovšem úzce souvisejí s šířeji pojatými evropskými studii. V roce 2006 realizoval v této oblasti svých výzkumných aktivit prestižní publikaci v podobě příspěvku s názvem Die KSČM und die EU: Das Glas ist ein Drittel voll v německém sborníku
Parteien und Bewegungen. Die Linke im Aufbruch vydaném berlínským nakladatelstvím Karl Dietz.
Problematikou rozvojové spolupráce se v rámci interního projektu ÚMV Rozvojová studia, společenské a etické aspekty rozvojové pomoci a spolupráce zabývá Ondřej Horký. Úzce přitom spolupracuje s Rozvojovým střediskem působícím na půdě ústavu. Odbornicí na oblast mezinárodního práva,
a to především v kontextu humanitární spolupráce, boje proti terorismu a mezinárodních aspektů problematiky lidských práv, je Veronika Bílková (zmíněná již na jiném místě v souvislosti s koordinací
účasti ÚMV na projektu TTSRL). Tato pracovnice se dále zabývá mj. problematikou reformy OSN.
V rámci svých výzkumných aktivit se jako zpravodajka za ČR účastní mezinárodního projektu Mapping International Law Evropské společnosti pro mezinárodní právo (ESIL).
Mimo hlavní tematické směry aktivit ÚMV patří výzkumné úsilí některých pracovníků v oblasti teorií mezinárodních vztahů. Jde především o vývoj nového analytického přístupu k mezinárodní politice opírajícího se o rozbor metafor v politickém diskurzu. Petr Drulák v tomto projektu navazuje na
své výzkumy na European University Institute ve Florencii. Dále sem patří interní projekt ÚMV Teorie mezinárodních vztahů: Od realismu ke konstruktivismu, vedený Petrem Kratochvílem, a Liberalismus jako teoretický přístup v mezinárodních vztazích a jeho současný vývoj, jehož realizátorem je Jan
Karlas. Do oblasti teorie mezinárodních vztahů lze zařadit rovněž další interní projekt Jana Karlase nazvaný Institucionální forma v mezinárodních vztazích. Teoriemi mezinárodních vztahů se zabývá též
Michal Kořan, který je v této oblasti řešitelem dvou ústavních interních projektů: Proměny ideálu vědy ve společenskovědním výzkumu a v akademickém výzkumu mezinárodních vztahů a Meta-teoretické
zázemí výzkumu mezinárodních vztahů. Charakter interního projektu ÚMV má rovněž série seminářů
o problematice teorií mezinárodních vztahů vedených Pavlem Baršou.
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II. PUBLIC RELATIONS A KONFERENČNÍ SERVIS

Rok 2006 byl pro Ústav mezinárodních vztahů z hlediska kontaktu s veřejností, odborníky a státní
správou rušný. Public Relations (PR) se již v předchozím roce stala nedílnou součástí přípravy všech
aktivit ÚMV a potvrdila svoji integrační funkci, kterou plní jak z hlediska jednotnosti výstupů ÚMV,
tak z hlediska vnitřního fungování ústavu a komunikace pracovníků.
Primární funkcí pracovníka PR bylo udržování a aktualizace webových stránek. Důležitost tohoto
úkolu byla dána nárůstem jejich objemu na téměř 400 stránek textu, obsahujících přes 200 volně stažitelných PDF dokumentů, seznamujících návštěvníky s novými i staršími čísly periodik ÚMV, policy
papery, knižními novinkami, obsahy a programy akcí ÚMV a výstupy z grantů. Archivy periodik v českém jazyce byly rozšířeny dále do minulosti: Mezinárodní politika (kompletní ročníky od r. 2000), Mezinárodní vztahy (celé ročníky 2002, 2003 a 2004, resumé článků a obsahy čísel od r. 2000).
Elektronický informační systém o novinkách v činnosti ústavu stále oslovuje přes 500 adresátů.
ÚMV se stal členem distributorské sítě internetového čtvrtletníků Europe’s World, který je platformou
pro celoevropskou diskusi na akademické i politické úrovni. Databáze zaznamenala v průběhu roku
pozvolný přírůstek adresátů zejména z řad úředníků ministerstev jiných rezortů (Ministerstvo vnitra
ČR, Ministerstvo obrany ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR).
Ústav mezinárodních vztahů organizoval v průběhu roku 2006 velký počet akcí, které svým tematickým rozsahem a rozmanitostí spolupráce na institucionální úrovni korespondovaly s rozšiřujícím se
záběrem, jejž aktivity ústavu pokrývají. V tradiční sféře aktivit ÚMV se jednalo o mezinárodní konference a domácí expertní semináře z oblasti evropské integrace, sousedských vztahů EU, či bezpečnosti a transatlantické spolupráce. Mezi novější témata pak patřily otázky spojené s energetikou, migrací
a vzděláváním na mezinárodní úrovni.
Rozsahem největší byly akce s mezinárodní účastí. Ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních
věcí ČR pořádal ústav rozsáhlý seminář EU and the Mediterranean: Perspectives of future cooperation. Pro Česko-německý fond budoucnosti pořádal ÚMV výroční konferenci s tématem Vzděláváním překonávat bariéry, která je každoročním vyvrcholením spolupráce obou zemí. Na poli výzkumu bezpečnostních otázek proběhla tento rok klíčová mezinárodní konference The domestic and
international dimensions of US missile defense – implications for Central Europe, na které spolupracovalo Ministerstvo zahraničních věcí ČR a která byla podpořena ambasádou Spojených států
amerických v Praze. Největší teoreticky zaměřenou akcí roku byl odborný seminář pořádaný ve spolupráci s CEFRES Pierre Bourdieu and the discipline of International Relations, na níž se sešli přední teoretici oboru.
Osvětová činnost ÚMV se promítla i v akcích, jež poskytly prostor pro setkání odborné veřejnosti
s různými tématy. Otázky spojené s evropskou integrací byly společným jmenovatelem pro kulatý stůl
Plán D Evropské komise a postoj veřejnosti k EU pořádaný ve spolupráci s Úřadem vlády ČR a Europeem či expertní seminář German EU presidency 2007 – a test case of a new German European policy? organizovaný za podpory Nadace Friedricha Eberta v Praze. Aktuální problémy spojené s narůstajícím pohybem na území Evropy byly diskutovány na přednáškách Francie tváří v tvář islámu, přistěhovalectví a integraci, Muslimští přistěhovalci v Evropě a prezentaci knihy Pavla Barši Přistěhovalectví a liberální stát: imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě a Česku.
Vzdělávací funkci ústavu tento rok jednoznačně naplnila mezinárodní letní škola Convergence and
diversity in an enlarged Europe: the European International Relations summer school 2006, kterou
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ÚMV celkově zajišťoval v rámci členství v European Consortium for Political Research (ECPR), ve
spolupráci s CEFRES a Vysokou školou ekonomickou v Praze. Tato letní škola svedla na dva týdny
dohromady studenty doktorského studia více než deseti národností a vyučující z pěti evropských zemí.
Logistiku všech zmíněných akcí zajišťovala právě PR, což v rámci transformace potvrdilo vzrůstající připravenost ÚMV na samostatnější přístup k organizování akcí rozličného charakteru i rozsahu.

1. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
22. 5. 2006 – EU and the Mediterranean: Perspectives of Future Cooperation
Mezinárodní expertní konference. Partneři: Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Garantující výzkumný pracovník: Petr Kratochvíl.
25.–27. 9. 2006 – 16th Annual Conference of EINIRAS (European Information Network on International Relations and Area Studies)
Partneři: Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Garantující pracovník: Helena Kolátorová.
7.–8. 10. 2006 – Vzděláním překonat bariéry: Výroční konference česko-německého diskusního
fóra 2006
Mezinárodní výroční konference. Partneři: Česko-německý fond budoucnosti. Garantující výzkumný pracovník: Vladimír Handl.
19. 10. 2006 – Domácí a zahraniční dimenze americké protiraketové obrany – implikace pro
střední Evropu
Partneři: Nadace Friedricha Eberta v Praze, Velvyslanectví Spojených států amerických v ČR. Garantující výzkumný pracovník: Radek Khol.

2. EXPERTNÍ DISKUSE
9. 3. 2006 – EU and its Neighbours: Challenges for the Future
Diskuse. Diskutující: Michael Frendo, Petr Drulák. Garantující výzkumný pracovník: Petr Drulák.
27. 4. 2006 – Plán D Evropské komise a postoj evropské veřejnosti k EU
Diskuse. Diskutující: Ivo Hlaváč, Ivo Šlosarčík, Jan Karlas. Garantující výzkumný pracovník: Jan
Karlas.
7. 6. 2006 – Muslimští přistěhovalci v Evropě
Expertní debata. Diskutující: Pavel Barša, Petr Janyška. Garantující výzkumný pracovník: Petr Kratochvíl.

3. PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE A PREZENTACE
21. 2. 2006 – Evropská politika Ruska
Odborná přednáška. Přednášející: Fjodor Lukjanov. Garantující výzkumný pracovník: Petr Kratochvíl.
21. 2. 2006 – Přistěhovalectví a liberální stát. Imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě a Česku
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Prezentace knihy. Partneři: Odbor pro lidská práva Úřadu vlády ČR. Garantující výzkumný pracovník: Pavel Barša.
2. 3. 2006 – Francie tváří v tvář islámu, přistěhovalectví a integraci
Odborná přednáška. Přednášející: Petr Janyška. Garantující výzkumný pracovník: Petr Drulák.
29. 3. 2006 – Ropa a plyn v Kazachstánu: politické a bezpečnostní důsledky
Mezinárodní seminář. Panelisté: Sharip Omarov, Miloš Balabán. Garantující výzkumný pracovník:
Jan Hřích.
4. 5. 2006 – The Vulnerable Hegemon: American Preponderance in an Age of Asymmetrical Warfare
Odborná přednáška. Přednášející: Mitchell Belfer. Garantující výzkumný pracovník: Veronika Bílková.
22. 5. 2006 – Pierre Bourdieu and the Discipline of International Relations
Mezinárodní expertní teoretický seminář. Partneři: CEFRES. Garantující výzkumný pracovník: Petr
Drulák.
7. 9. 2006 – The Middle East Strategic Equations After the Lebanon Conflict
Odborná přednáška. Přednášející: Nimrod Barkan. Partneři: Velvyslanectví Státu Izrael v Praze.
Garantující výzkumný pracovník: Petr Kratochvíl.
3.–15. 7. 2006 – Convergence and Diversity in an Enlarged Europe: 7th European International
Relations Summer School 2006 in Prague
Letní škola mezinárodních vztahů v Praze. Partneři: European Consortium for Political Research
(ECPR), Standing Group of International Relations (SGIR), CEFRES, Vysoká škola ekonomická
v Praze. Garantující pracovníci: Petr Drulák, Petr Kratochvíl, Vít Vaníček.
13. 9. 2006 – German EU Presidency 2007 – A Test Case of a New German European Policy?
Mezinárodní expertní seminář. Partneři: Nadace Friedricha Eberta v Praze. Garantující výzkumný
pracovník: Vladimír Handl.
1. 11. 2006 – China-Taiwan Relations in an East Asian Security Framework
Odborná přednáška. Přednášející: prof. Lin Chong-Pin Lin a Lo Chih-cheng. Garantující výzkumný pracovník: Rudolf Fürst.
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III. PARTNEŘI ÚSTAVU MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

I v roce 2006 Ústav mezinárodních vztahů spolupracoval s celou řadou domácích i zahraničních partnerských institucí. Vedle hlavní vazby na Ministerstvo zahraničních věcí ČR se rozvíjely četné kontakty s celou řadou dalších ministerstev, např. s ministerstvem obrany a ministerstvem vnitra, ale také s Parlamentem ČR. Mezi nejdůležitější partnery v akademické sféře patřily Filozofická fakulta a Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy a Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické. Pokračovala také spolupráce s mimopražskými univerzitami (Masarykova univerzita v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci a Západočeská univerzita v Plzni), jejichž představitelé publikovali v ústavních periodicích, účastnili se konferencí a seminářů pořádaných ústavem a také odborných grémií, která v ÚMV
zasedají. Dále se rozvíjela spolupráce s Akademií věd ČR, např. Historickým ústavem AV, která byla
v roce 2005 umocněna paralelní transformací ÚMV a ústavů AV ČR na veřejné výzkumné instituce.
Zahraniční kontakty pokrývaly tematicky jak oblast evropské integrace, tak i mezinárodní bezpečnost a teritoriální studia. V oblasti evropské integrace šlo nejen o partnery mezi institucemi Evropské
unie, ale také o ústavy v jednotlivých členských zemích. Vedle bilaterální spolupráce s institucemi či
ústavy probíhala také řada multilaterálních projektů, a pro ÚMV bylo jednoznačně nejvýznamnější zapojení do profesních organizací (Central and Eastern European International Studies Association,
Trans-European Policy Studies Association či European Consortium for Political Research a jeho Standing Group on International Relations). V závěru tohoto oddílu je seznam partnerských institucí, rozdělených tematicky podle typu vzájemné spolupráce.

PARTNEŘI V ČESKÉ REPUBLICE
Ústav spolupracuje se dvěma druhy českých institucí. Jednak jsou to ústřední orgány státu (ministerstva a obě komory Parlamentu ČR) a samospráva, jednak akademické instituce. Spolupráce s Ministerstvem zahraničí ČR nabyla na intenzitě vzhledem k připravované transformaci ÚMV na veřejnou
výzkumnou instituci, ale kromě toho ústav poskytl ministerstvu řadu podkladů a uspořádal ve spolupráci s ním množství konferencí a seminářů, jako např. mezinárodní konferenci o Evropské politice
sousedství. Dále také poskytl ministerstvu řadu konzultací a zpracoval několik grantových výzkumných projektů (viz oddíl Výzkumná činnost). Pokračovala spolupráce s Ministerstvem obrany ČR
a Ministerstvem vnitra ČR. Tato spolupráce se týkala především otázek mezinárodního terorismu,
mezinárodní kriminality a evropské bezpečnostní politiky.
Ústav také pokračoval s aktivitami nabízenými Senátu a Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
Parlamentní knihovně ÚMV poskytoval informace rešeršního charakteru, chronologické zpracování
záznamů některých oblastí zahraniční politiky ČR a posílal členům obou komor Aktualizace o činnosti ÚMV, které je nejen informovaly o pořádaných akcích, ale také obsahovaly tzv. policy papery, tedy
konkrétní formulace doporučení pro vybrané aspekty zahraniční politiky ČR.
V rámci akademických institucí vládly nejintenzivnější vztahy s Filozofickou fakultou a Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy, a dále s Fakultou mezinárodních vztahů (Středisko mezinárodních
studií Jana Masaryka) na Vysoké škole ekonomické v Praze. Dynamicky se také rozvíjela spolupráce
s Vysokou školou veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze. Výzkumní pracovníci ÚMV potom
jako pedagogové, školitelé nebo oponenti vědeckých prací působili na celé řadě dalších institucí, jako např.
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na Fakultě sociálních studií MU nebo Západočeské univerzitě, na University of New York in Prague
apod. Produktem spolupráce s badateli Historického ústavu Akademie věd ČR je historická řada Dokumenty československé zahraniční politiky. Ústav ale spolupracoval také s institucemi think-tankového typu,
jako je Asociace pro mezinárodní otázky, Europeum nebo Prague Security Studies Institute.
Z dalších partnerů je třeba jmenovat nakladatelství Portál, Ottovo nakladatelství nebo Společnost
česko-arabskou. ÚMV také spoluorganizoval semináře s celou řadou zahraničních velvyslanectví
v ČR, namátkou s ambasádou Izraele, Kazachstánu, Německa či USA. Většina akcí, které ÚMV pořádal, by se neobešla bez podpory ze strany celé řady nadací (např. Nadace Friedricha Eberta, Nadace Konrada Adenauera).

PARTNEŘI ÚMV V ZAHRANIČÍ
Pilířem zahraničních vazeb bylo členství v několika uznávaných profesních asociacích, jako např.
Central and East European International Studies Association (CEEISA), Trans-European Policy Studies Association (TEPSA) a European Consortium for Political Research (ECPR). ÚMV se
např. velmi aktivně zapojil do organizace výroční konference CEEISA v Tartu, uspořádal taktéž společně s několika partnery mezinárodní letní školu pod záštitou ECPR. Výzkumníci z ÚMV byli členy
dalších asociací (britská BISA a americké ISA), což vedlo k pevnějšímu ukotvení ÚMV v mezinárodní síti výzkumných institucí. Vzrostl též počet zahraničních partnerů, s nimiž ÚMV váží bilaterální
vztahy, ať už jde o účast na společných projektech, společné publikace nebo vědecké stáže výzkumných pracovníků. (Podrobnosti lze nalézt v částí Výzkumná činnost.) Bilaterální vztahy pokrývají
v současnosti poměrně rovnoměrně celou oblast Evropské unie, ale celá řada partnerů ÚMV působí
i v dalších částech Evropy, ve Spojených státech a jinde.
S časopisem Journal of International Relations and Development vydávaným nakladatelstvím Palgrave pokračovala i nadále intenzivní spolupráce. Již druhým rokem přispívají pracovníci ÚMV do časopisu The Europe’s World, jehož partnerem se ústav stal na podzim 2005 a který sdružuje přes 45 výzkumných institucí z celé Evropy a poskytuje společnou diskusní platformu odborníkům na mezinárodní vztahy i politickým činitelům ze všech členských zemí EU.
V ÚMV v roce 2006 působilo celkem 11 stážistů a stážistek, z nichž většina pocházela z nejrůznějších členských zemí EU. Kromě účasti na projektech výzkumných pracovníků ústavu a výpomoci
s připravováním konferencí a seminářů ÚMV tentokrát stážisté také publikovali recenze knih v ústavním čtvrtletníku The Perspectives.

SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE V ZAHRANIČÍ
Účast na společných projektech:
– Centre de recherches internationales de la Sorbonne (CRIS), Paříž, Francie
– Centre for the Study of Terrorism and Political Violence (CSTPV), University of St. Andrews, Skotsko, Velká Británie
– Danish Centre for International Studies and Human Rights (DCISM), Kodaň, Dánsko
– Defence, Security and Safety (TNO), Haag, Nizozemsko
– Energy, Water, Environment (EWE), Curych, Švýcarsko
– European Consortium for Political Research (ECPR), University of Essex, Velká Británie
– European Society of International Law (ESIL), Florencie, Itálie
– Fakulta medzinárodných vztahov pri Ekonomickej univerzite, Bratislava, Slovenská republika
– Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exteriór (FRIDE), Madrid, Španělsko
– Institution-Building Unit responsible for Twinning, DG Enlargement, European Commission, Brusel, Belgie
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– Institute des Hautes Études, Paříž, Francie
– Institut de Relations Internationales et Strategiques (IRIS), Paříž, Francie
– Institute for Security Studies, Paříž, Francie
– Institute Français des Relations Internationales (IFRI), Paříž, Francie
– Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement B.V, COT-ISSCM, Haag, Nizozemsko
– Konrad-Adenauer-Stiftung e.V, Berlín, Německo
– L’Observatoire Européen de Sécurité, Paříž, Francie
– Mannheim Universität, Mannheim, Německo
– Stredoeuropská vysoká škola, Skalica na Slovensku, Slovenská republika
– Texas A&M University, Texas, USA
– Trans-European Policy Studies Association (TEPSA), Brusel, Belgie
– Universidad de Madrid, Madrid, Španělsko
– Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovenská republika
– Würzburg Universität, Würzburg, Německo

Příspěvky do publikací:
– Centre d’Etudes et de Recherches Internationales (CERI), Paříž, Francie
– Centre National de Recherche Scientifique (CNRS), Paříž, Francie
– Center for Applied Analysis, Mnichov, Německo
– Fakulta medzinárodných vzťahov EU Ekonomickej univerzity v Bratislave (FMV EU), Bratislava,
Slovenská republika
– European Union-Consent (Programme of the European Commission), Budapešť, Maďarsko
– Hessische Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung (HFSK) / Peace Research Institute Frankfurt, Frankfurt nad M., Německo
– Institute for Security Studies, Paříž, Francie
– Journal of International Relations and Development, Ljubljana, Slovinsko
– Oxford Analytica, Oxford, Velká Británie
– Rosa Luxemburg Stiftung, Berlín, Německo
– South-East Euroepan Research Centre, University of Sheffield and CITY Liberal Studies, Thessaloniki, Řecko
– Texas A&M University, Texas, USA
– The Europe’s World, Brusel, Belgie
– The Icfai University (ICFAI), University Press, Hyderabad, India
– Universidad de Madrid, Madrid, Španělsko
– Universität Potsdam, Potsdam, Německo
– Würzburg Universität, Würzburg, Německo

Poskytnuté konzultace:
– Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between Cultures, Alexandria, Egypt
– Danish School of Public Administration (DSPA), Frederiksberg, Dánsko
– European Commisson, Brusel, Belgie
– EU External, Foreign and Commonwealth Office (Britské národní kontaktní místo), Londýn, Velká
Británie
– Europäische Akademie Nordrhein-Westfalen, Bonn, Německo
– Henry Jackson School of International Studies, University of Washington, USA
– Institute for German Studies, University of Birmingham, Velká Británie
– Institut für die Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Universität Düsseldorf,
Německo

19

– Institute of Public Administration, Dublin, Irsko
– Institute for the International Education of Students, University Freiburg, Německo
– Military Academy, Karlberg, Švédsko
– Ministerstvo pro národní sjednocení, Korejská republika
– Royal Danish Ministry of Foreign Affairs (Dánské Národní kontaktní místo), Kodaň, Dánsko
– Slovenská Agentura na podporu výzkumu a vývoje, Bratislava, Slovenská republika
– Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA), Stockholm, Švédsko
– United States Military Academy West Point, New York, USA
– University Maricopa, Tempe, USA

Účast na konferencích:
– Aleksanteri Institute, University of Helsinki, Finsko
– Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between Cultures, Alexandria, Egypt
– Atelier culturel de France, Paříž, Francie
– Centre d’Etudes et de Recherches Internationales (CERI), Paříž, Francie
– Central and East European International Studies Association (CEEISA), Wroclaw, Polsko
– College of Europe in Natolin, Waršava, Polsko
– Connecting Excellence on European Governance (CONNEX), Mannheim, Německo
– Deutsche Gesellschaft für Politikwissenschaft, Berlín, Německo
– European Association of Development Research and Training Institutes (EADI), Bonn, Německo
– European Commission’s Environment Directorate-General (DG COMM), Brusel, Belgie
– Euro-mediterranean Non-governmental Platform, Limassol, Kypr
– Faculty of Law and Administration, Warsaw University, Varšava, Polsko
– Foreign Policy Association (FPA), Mnichov, Německo
– Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), pobočka Varšava, Berlín a Praha
– Hague Academy of International Law, Haag, Nizozemsko
– History and Governance Research Institute (HAGRI), University of Wolverhampton, Velká Británie
– Institut Europeu de la Mediterránia, Barcelona, Španělsko
– Institut für Europäische Politik, Berlín, Německo
– Institut Wschodni, Forum ekonomiczne, Varšava, Polsko
– International Studies Association (ISA), San Diego, USA
– Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT), Haag, Nizozemsko
– Maison française d’Oxford, Oxford, Velká Británie
– Ministère des Affaires étrangères de France, Paříž, Francie
– Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky, Bratislava, Slovenská republika
– Organisation internationale de la Francophonie, Paříž, Francie
– Otto-Brenner-Stiftung (OBS), Frankfurt nad Mohanem, Německo
– Österreichisches Institut für Internationale Politik (OiiP), Vídeň, Rakousko
– Polski Czerwony Krzyż, Varšava, Polsko
– Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM), Varšava, Polsko
– Regional delegation of the International Comittee of Red Cross for Central and Eastern Europe, Budapešť, Maďarsko
– Ruská akademie věd, Moskva, Rusko
– Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo, Bratislava, Slovensko
– Société française pour le droit international (SFDI), Štrasburk, Francie
– Stiftung Genshagen / Berlin-Brandenburg & Institute for French-German Cooperation in Europe
– Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), Berlín, Německo
– University of Wolverhampton, Wolverhampton, Velká Británie
– Université Paris X, Nanterre, Francie
– Waldviertel Akademie, Waidhofen an der Thaya, Rakousko
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IV. EDIČNÍ ČINNOST

Činnost edičního oddělení Ústavu mezinárodních vztahů je možno rozdělit do tří oblastí.
1. Redakční a předtisková příprava tří periodik – Mezinárodní politika, Mezinárodní vztahy a Perspectives. I v roce 2006 pokračoval trend zvyšujícího se nákladu čtvrtletníku Mezinárodní vztahy. Pravidelně byla zajišťována i příprava, tisk a kompletace separátů podle požadavků šéfredaktorů Mezinárodních vztahů a Perspectives.
2. Redakční a předtisková příprava knih, publikací a dalších účelových tisků. V roce 2006 šlo především o velkou monografii V. Lešky Slovensko 1993–2004. Léta obav a nadějí, Ministerstvem zahraničních
věcí ČR jsme byli již posedmé pověřeni zpracováním české a anglické verze Zprávy o zahraniční politice
České republiky za období od ledna 2005 do prosince 2005, v rámci dlouhodobého projektu Dokumenty
československé zahraniční politiky jsme vydali další, 11. svazek: první díl titulu Od uznání československé
prozatímní vlády do vyhlášení válečného stavu Německu. Pro Rozvojové středisko jsme připravili tři, na
zpracování náročné publikace: Manuál projektového cyklu zahraniční rozvojové spolupráce ČR (ZRS ČR),
včetně CD ROM, a českou a anglickou verzi titulu Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky.
3. Kromě ediční činnosti narostl v minulém roce zájem o další služby většinou technického rázu:
dokončovací práce grantových výstupů a jejich kompletace, rozmnožování, korektury či redakční konzultace. Zajišťovali jsme i různé drobné tisky mimo ÚMV (vizitky, barevné výjezdy). Kromě toho probíhala pravidelná archivace, skartace, práce s uplatňováním starší produkce atd.
Celkový počet vydaných knih a brožur: 9 (8900 výtisků)
Celkový počet vydaných časopisů: 19 (37 500 výtisků)
Celkový počet účelových tisků bez separátů: 4 (307 výtisků)
Celkový počet CD-ROM: 2 (1050 kusů)

1. ČASOPISY
V roce 2006 vyšlo 12 čísel Mezinárodní politiky, 5 čísel Mezinárodních vztahů (4 + speciální číslo) a 2 čísla Perspectives. Vzhledem ke zvýšení výrobních nákladů došlo ke změně cen: Mezinárodní politika z 29,50
Kč na 39,50 Kč, Mezinárodní vztahy z 80 Kč na 95 Kč a Perspectives z 35/20 USD (ročník/číslo) na 50/30
USD. Zároveň s těmito změnami byla zrušena i zvláštní předplatitelská sleva pro studenty a důchodce.
Způsob prodeje časopisů je dán jejich odborným zaměřením, přímý prodej je minimální, naprostá
většina je realizována distribučními firmami na základě předplatného.
Vnitřní a zadní obálky, především Mezinárodní politiky, byly využívány k propagaci nových knih
z produkce ÚMV, k oznámení výběrových řízení apod., podařilo se nám zajistit placenou reklamu
American Information Center.

MEZINÁRODNÍ POLITIKA
V roce 2006 vstoupil měsíčník Mezinárodní politika do svého třicátého ročníku. Základní charakter
i struktura jednotlivých čísel zůstaly zachovány. I nadále se přibližně 40 % všech textů týkalo ústřed-
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ního tématu, zatímco zbytek připadal na články ostatní (většinou se jednalo o texty aktuálnější povahy) nebo recenze.
V prvním čtvrtletí pokračovala Mezinárodní politika ve zveřejňování příspěvků na téma „Místo
Česka ve světě“, přičemž první takový text vyšel v listopadovém čísle předcházejícího ročníku. Cílem
této rubriky bylo oslovit zástupce parlamentních politických stran nebo významných společenských organizací, aby zformulovali své představy o prioritách a cílech české zahraniční politiky. Sérii těchto
článků ukončil text ministra zahraničních věcí Cyrila Svobody, který vyšel v dubnovém čísle.
Na stanovení hlavních témat čísel měsíčníku a jejich vymezení se ve výrazné míře podíleli členové
redakční rady časopisu, kteří se scházeli přibližně každý druhý měsíc. Složení redakční rady se během
roku prakticky nezměnilo; jednotlivých schůzí se účastnilo průměrně 12 členů (z celkového počtu 23).
Ostatní se většinou předem omluvili a své případné připomínky nebo hodnocení čísel nebo náměty na
články, popř. témata čísel oznámili redakci jinou formou (telefonicky, mailem). Na podzim roku 2006
oznámili tři členové redakční rady, že na členství v radě rezignují. Jejich místa zatím zůstala neobsazena.
Redakce v uplynulém roce rovněž pokračovala ve snaze o větší zapojení členů redakční rady do
vzniku jednotlivých čísel. Dělo se tak buď formou autorských textů, kterými do MP přispěli, nebo jejich oslovením při posuzování kvality/vhodnosti některých nevyžádaných příspěvků. Někteří členové
rady, zejména ti, kteří působí na akademických pracovištích, zprostředkovali redakci kontakty na autory statí nebo recenzí.
Šéfredaktor Mezinárodní politiky: Robert Schuster
Cena jednoho čísla byla 39,50 Kč, průměrný náklad cca 2600 kusů.

Hlavní témata jednotlivých čísel:
1 – Geopolitický odkaz Sovětského svazu
2 – Rusko a řízená demokracie
3 – Japonsko v roce 2006
4 – Blízkovýchodní konflikt
5 – Menšiny v Evropě
6 – Globalizace, energie, energetika
7 – Média a zahraniční politika
8 – Latinská Amerika
9 – Střední Evropa v roce 2006
10 – Globalizace a její výzvy
11 – Jihovýchodní dimenze Evropské unie
12 – Afrika snů a skutečností

MEZINÁRODNÍ VZTAHY
Čtvrtletník v roce 2006 pokračoval v upevňování své pozice vlajkové lodi disciplíny mezinárodní vztahy v České republice. O publikování v časopise jeví zájem stále více českých i dalších středoevropských výzkumníků a akademiků. Časopis i v roce 2006 přinášel celou řadu podnětných a kvalitních
statí, konzultací, diskusních příspěvků a recenzí, které představují kvalitní výstupy empirického i teoretického výzkumu v ČR.
Redakci se podařilo splnit svůj cíl – sloužit jako skutečné a živoucí fórum pro výměnu názorů, tedy jako periodikum, na jehož stránkách bude stále častěji probíhat polemika mezi jednotlivými autory. Důkazem tohoto vývoje je speciální číslo věnované epistemologii a metodologii společenských věd,
publikované v létě 2006 v reakci na polemiku, jež byla na stránkách čtvrtletníku Mezinárodní vztahy
zveřejněna v roce 2005. Časopisu se v neposlední řadě podařilo významně rozšířit okruh autorů a oponentů a stále častěji rovněž využívá odborných znalostí oponentů ze zahraničí.
Šéfredaktorka Mezinárodních vztahů: Lucie Königová
Cena jednoho čísla byla 95 Kč, průměrný náklad cca 1200 kusů.
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Výběr stěžejních článků:
1/2006

• Je rozhodovací procedura v Radě Evropské unie spravedlivá? Principy zastoupení a důsledky změn rozhodovací procedury navrhované ústavní smlouvou (Běla Plechanovová)
• Směřuje Evropská unie k modelu flexibilního uspořádání? Analýza vývoje a současného
postavení principu flexibility v procesu evropské integrace se zvláštním zřetelem k mechanismu bližší, respektive zesílené spolupráce (Adéla Kadlecová)
• Směrem ke snižování regionálního deficitu? Regionalizace v České republice v souvislosti se vstupem do Evropské unie (Michael J. Baun, Dan Marek)
• Lidská bezpečnost – pojetí a strategie: komparace přístupů členských států Evropské unie
angažujících se v Human Security Network (Šárka Waisová)
• Regionálna integrácia v subsaharskej Afrike. Prípad Juhoafrického rozvojového spoločenstva (Ivan Lukáš)
• Rakušané: uzavřený pracovní trh jako psychologická ochrana (Lukáš Novotný)
• Nesnesitelná snadnost suverenity – několik poznámek k suverenitě, subjektivitě a supremaci v Evropské unii (Ivo Šlosarčík)
• Příspěvek analytických center nevládních organizací k posílení mezinárodní prestiže Slovenska (Vladimír Leška)

2/2006

• Postdemokracie v Evropské unii: bezpečnost versus občanské svobody? (Radka Druláková)
• Mezinárodní organizace a přenos moci: pravidla dělby moci v bezpečnostních organizacích (Jan Karlas)
• Meziválečné Čečensko (1996–1999), wahhábismus a příčiny dagestánské invaze (Emil
Souleimanov)
• Globálna chudoba a hlavné príčiny jej pretrvávania (Michal Hönsch)
• Linie sporu v rámci Světové obchodní organizace – analýza vybraných problémů (Oldřich Krpec)
• Světová banka a vývoj jejích strategií v boji proti chudobě (Tomáš Lindner, Michal Strnad)
• Privatizace operací na udržení míru (Oldřich Bureš)

3/2006

• Federální model a evropská realita. Krize legitimity a její překonání (Vojtěch Belling)
• Hrozba globálního terorismu a její vyhodnocování (Jan Eichler)
• Islámská charita v době globalizace (Jaroslav Bureš)
• Kdo vyzbrojil Irák? (Zdeněk Kříž)
• Veřejná diplomacie – jen módní pojem nebo skutečná změna? (Jana Peterková)

4/2006

• Německá integrační politika mezi pragmatismem a europeizací (Vladimír Handl, Tomáš
Nigrin)
• Náhorní Karabach a řešení mezinárodních konfliktů podle realistické tradice (Ondřej Ditrych)
• Európska zahraničná politika – porovnanie dvoch teoretických modelov (Matúš Halás)
• Svět jako metafora (Petr Drulák)

Speciální číslo 2006
• Beztvará věda, pozitivismus a realismus v mezinárodních vztazích (Michal Kořan)
• Epistemologie a „objektivita“ sociálněvědního poznání (Ondřej Císař)
• Pozitivismus a normativismus v teorii mezinárodních vztahů. O střetu zastaralého a fiktivního (Petr Kratochvíl)
• Na cestě k bezvýznamnosti. Studium mezinárodních vztahů bez normativnosti (Jan Růžička)
• E. H. Carr a Hans Morgenthau: „hereze“ v pozitivistickém táboře (Tomáš Blažek)
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• Úloha teorie veřejné volby v mezinárodních vztazích a v evropských studiích (Jan Karlas)
• Je možná interdisciplinarita v oblasti společenských věd? (Jiří Schneider)
• Dokáže teorie veřejné volby vysvětlit rozšiřování Evropské unie? (Marek Loužek)
• Úskalí veřejné volby. Polemika ke stati Marka Loužka: Dokáže teorie veřejné volby vysvětlit rozšiřování Evropské unie? (Petr Drulák)
• Obhajoba pozitivistického přístupu – odpověď na polemiku (Marek Loužek)

PERSPECTIVES
Časopis Perspectives (Review of Central European Affairs) vychází dvakrát ročně v anglickém jazyce.
Publikuje odborné stati, které prošly dvojím anonymním recenzním řízením. V roce 2005 přikročili
editoři časopisu k dalšímu zkvalitnění recenzního řízení, přičemž hlavní změnou je požadavek, aby
alespoň jeden recenzent byl významný zahraniční odborník. V odůvodněných případech jsou navíc
o posudek nově požádáni nikoliv dva, ale tři recenzenti.
Perspectives také zahájily poměrně rozsáhlou kampaň doma i v zahraničí, jejímž cílem bylo přilákat širší okruh potenciálních autorů i čtenářů. Již na konci roku se ukázalo, že tato strategie byla úspěšná, protože počet příspěvků časopisu nabídnutých se téměř zdvojnásobil. To přirozeně umožňuje
dále zvyšovat kvalitu těch textů, které jsou nakonec publikovány.
V současnosti lze říct, že většina přispěvatelů do časopisu již pochází ze zahraničních akademických institucí a že je již požadováno, aby publikované stati nespočívaly na čistě empirickém základě,
ale aby byl patrný jejich teoretický přínos (v tomto roce do této kategorie spadají např. příspěvky zaměřené na kritickou teorii, teorii komplexních systémů, apod.).
Ústav mezinárodních vztahů přikládá časopisu mimořádnou důležitost. Nejen že je vyměňován za
podobné časopisy a publikace obdobných zahraničních pracovišť, ale především reprezentuje obor, naše odborníky zabývající se mezinárodními vztahy, a obecně i českou zahraniční politiku v zahraničí.
Editoři: Petr Kratochvíl a Petr Jehlička
Cena za ročník byla 50 USD, za jedno číslo 30 USD, průměrný náklad 600 kusů.

Hlavní články v čísle:
Perspectives 26 (Summer 2006)
• The Troublesome Concept of Sovereignty – the Czech debate on European Unity (Mats
Bran)
• The Guatemalan Civil War: The Bipolarisation of an Internal Conflict (Ivan Eckhardt)
• Neoconservatives Among Us? A Study of Former Dissidents’ Discourse (Jeni Schaller)
• The Polish-Czechoslovak Conflict over Teschen Silesia (1918–1920): a case study (Félix
Buttin)
Perspectives 27 (Winter 2006/2007)
• The European Union’s Strategic Non-engagement in Belarus (Ian Klinke)
• Conflict Transformation the Estonian Way? (Jevgenija Viktorova)
• IMF Surveillance and America’s Turkish Delight (Besma Momani)
• Legitimation Struggles in Hungarian Politics (Katalin Sárváry)

2. PUBLIKACE
Oproti předcházejícímu roku vydalo ediční oddělení ÚMV v roce 2006 téměř dvakrát tolik knih (9)
a další tituly jsou v různé fázi rozpracovanosti. Naším hlavním partnerem bylo Ministerstvo zahraničních věcí ČR.
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O našich titulech jsme pravidelně informovali ve čtrnáctideníku Svazu českých knihkupců a nakladatelů Knižní novinky, v knižní příloze Literárních novin, v nakladatelském almanachu Labyrint 2006
(knižní i internetová podoba). Námi poskytované anotace mj. využívalo oddělení public relations pro
propagaci zasíláním e-mailových zpráv dle svých databází. Struktura odbytu knih se nezměnila, kromě
spolupracujících knihkupeckých sítí (Academia, Karolinum, Kanzelsberger) a specializovaných distribučních firem nabízíme naše tituly v recepci ÚMV a část prodeje je realizováno přímo objednávkami.
Kromě knih jsme vloni připravili řadu různých interních a účelových tisků, např. Zprávu o činnosti ÚMV za rok 2005 nebo policy paper Radka Khola Protiraketová obrana a Česká republika. Argumenty namísto mýtů a emocí.

PŘEHLED VYDANÝCH PUBLIKACÍ ÚMV ZA ROK 2006

A. Evropská unie
The European Union and Its Neighbourhood: Policies, Problems and Priorities
Sborník se zabývá současnou politikou Evropské unie v jejím nejbližším okolí (tzv. Evropská politika
sousedství). Cílem ovšem není pouze podat základní informace o vývoji této politiky, ale především
poukázat na ty její prvky, které jsou obvykle opomíjeny: První kapitola zkoumá dopad různých, často
vzájemně neslučitelných interpretací Evropské politiky sousedství na budoucí vztahy mezi EU a partnerskými zeměmi, další se zabývají souvislostí mezi rozšiřováním a touto politikou, nebo jejím vztahem k barcelonskému procesu, a pozornost je věnována také vztahu EU k zemím kavkazského regionu.
Vyšlo za finanční podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR.
(brož., 100 s., ISBN 80-86506-56-8, anglicky)

B. Rozvojová pomoc
Manuál projektového cyklu zahraniční rozvojové spolupráce ČR (ZRS ČR)
Publikace rozpracovává a doplňuje Pravidla pro výběr a financování bilaterálních projektů v rámci zahraniční rozvojové spolupráce České republiky, která byla schválena usnesením vlády č. 1311 ze dne
12. října 2005.
Jejím cílem je zajistit uplatňování standardních postupů projektového cyklu v bilaterální ZRS ČR
při jeho vhodné adaptaci na specifika aktuálního stavu ZRS ČR (včetně institucionálního nastavení).
Manuál definuje účel každé z fází projektového cyklu, stanovuje postupy a role jednotlivých aktérů
v každé fázi a usiluje o standardizaci využívaných dokumentů. Přílohy obsahují mimo jiné i vzorové
projektové formuláře, které lze přímo využít v elektronické podobě v přiloženém CD-ROM.
Vypracoval kolektiv autorů pod vedením PhDr. Petra Jelínka z Rozvojového střediska ÚMV
a PhDr. Zuzany Hlavičkové z Ministerstva zahraničních věcí ČR. Vyšlo za finanční podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR.
(kroužková vazba, 122 s. + CD-ROM, ISBN 80-86506-50-9, česky)
Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky
Česká republika jako člen mezinárodního společenství demokraticky a ekonomicky vyspělých zemí
uznává princip solidarity mezi lidmi a mezi státy navzájem a přijímá svůj díl odpovědnosti při řešení
globálních problémů. Jedním z výrazů tohoto postoje je zahraniční rozvojová spolupráce, která je integrální součástí české zahraniční politiky. ČR pokládá za svůj morální závazek podílet se na koordinovaných mezinárodních aktivitách zaměřených na snižování chudoby v méně vyspělých a méně bohatých částech světa.
Připravil kolektiv autorů Rozvojového střediska Ústavu mezinárodních vztahů pod vedením Nicol
Adamcové. Vyšlo za finanční podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR.
(brož., 80 s., ISBN 80-86506-53-3, česky)
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International Development Cooperation of the Czech Republic
Anglická verze titulu Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky.
Připravil kolektiv autorů Rozvojového střediska Ústavu mezinárodních vztahů pod vedením Nicol
Adamcové. Vyšlo za finanční podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR.
(brož., 80 s., ISBN 80-86506-54-1, anglicky)

C. Ostatní tematika
a) Publikace pro Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Zpráva o zahraniční politice České republiky za období od ledna 2005 do prosince 2005
Další, již sedmá publikace s podrobným přehledem o aktivitách státu v zahraničněpolitické oblasti za
uvedené období s cílem přiblížit zahraničněpolitickou činnost České republiky, včetně příloh – složení parlamentních zahraničních výborů, nejdůležitější obchodní partneři, účast ČR v zahraničních organizacích, dokumenty Koncepce zahraniční politiky České republiky na léta 2003–2006 a Priority
a hlavní směřování zahraniční politiky České republiky v roce 2005 atd. Publikaci připravil kolektiv
pracovníků Ministerstva zahraničních věcí ČR.
(brož., 414 s., ISBN 80-86506-51-7, česky)
Report on the Foreign Policy of the Czech Republic between January 2005 and December 2005
Anglická verze titulu Zpráva o zahraniční politice České republiky za období od ledna 2005 do prosince 2005. Publikaci připravil kolektiv pracovníků Ministerstva zahraničních věcí ČR.
(brož., 352 s., ISBN 80-86506-52-5, anglicky)
b) Ostatní
Vladimír Leška
Slovensko 1993–2004. Léta obav a nadějí
Monografie, která vznikla s využitím produkce dostupné poměrně omezenému okruhu zájemců, chce
zprostředkovat pohled na jednotlivé etapy zápasu mladé Slovenské republiky o důstojné místo v mezinárodních vztazích. Byla to skutečně léta obav, zda se slovenským politikům podaří naplnit cíl, jímž
mnozí mj. zdůvodňovali své snahy o získání státní samostatnosti – dosáhnout plnoprávného členství
v evropských a transatlantických strukturách. Jiní však neskrývali starost, zda právě důsledky tohoto
kroku cestu do Evropy Slovákům nezkomplikují.
Vyšlo s finanční podporou Asociace pro studium mezinárodních vztahů.
(váz., 432 s., ISBN 80-86506-57-6, česky)
Dokumenty československé zahraniční politiky
Od uznání československé prozatímní vlády do vyhlášení válečného stavu Německu. Svazek I (16.
červen 1940–30. duben 1941)
Jedenáctý svazek výzkumného projektu ÚMV realizovaného s podporou Grantové agentury Ministerstva zahraničních věcí ČR ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR. Kromě vstupní stati (Od
uznání československé exilové vlády v letech 1940–1941), textu o organizační struktuře této vlády, přehledu základních vydaných děl a ediční poznámky aj. obsahuje 190 dokumentů z uvedeného období.
K vydání připravili Jan Němeček (vedoucí kolektivu), Jan Kuklík, Helena Nováčková a Ivan Šťovíček.
(váz., 422 s., ISBN 80-8650655-X, česky)
Mário Caetano João, Petr Jelínek, Aleš Knitl (eds.) a kolektiv autorů
Lusofonní Afrika 1975–2005 / África Lusófona 1975–2005
Třicet let po nezávislosti bývalých portugalských kolonií v Africe analyzují čeští, portugalští a angolští odborníci historické, politické, ekonomické, kulturní a lingvistické otázky vztahující se k lusofon-
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ní Africe. Dvojjazyčný česko-portugalský sborník shrnuje výzkumy a úvahy, přednesené na konferenci Lusofonní Afrika 1975–2005, která se konala v Praze 2. listopadu 2005. Konferenci uspořádala Česko-angolská kulturní organizace (ČAKO) se Společností přátel Afriky, Náprstkovým muzeem asijských, afrických a amerických kultur a Ústavem Blízkého východu a Afriky Filozofické fakulty UK
v Praze.
Vydáno pro Česko-angolskou kulturní organizaci (ČAKO) ve spolupráci se Společností přátel Afriky (SPA).
(brož., 207 s., ISBN 80-86506-49-5, česky, portugalsky)

D. Účelové tisky ÚMV
a) Zprávy
Zpráva o činnosti ÚMV za rok 2005
b) Účelové tisky
• Materiály k mezinárodní letní škole Convergence and Diversity in an Enlarged Europe
• Policy paper – Radek Khol: Protiraketová obrana a Česká republika. Argumenty namísto
mýtů a emocí
c) Ostatní tisky
• Telefonní seznam (leden 2006)
• Separáty článků z časopisu Mezinárodní vztahy (1–4/2006)
• Separáty článků z časopisu Perspectives (26–27/2006)
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V. ČINNOST INFORMAČNÍHO ODDĚLENÍ
(KNIHOVNA A DOKUMENTACE)

Začátek loňského roku znamenal zásadní změnu v charakteru Knihovny a dokumentace ÚMV, která
začala fungovat jako základní knihovna se specializovaným fondem poskytující služby veřejnosti.
Rozšíření služeb pro veřejnost přineslo zásah do činnosti knihovny a z pohledu pracovnic oddělení
i změny do zavedeného systému práce. Počet registrovaných externích uživatelů vzrostl o 21,5 % a počet jejich návštěv o téměř 23 %. Průměrně tedy knihovnu navštívilo ve dnech otevřených pro veřejnost
16 uživatelů. To mělo vliv nejenom na počet objednávek materiálů do studovny, ale také na větší časovou náročnost práce se čtenáři. Pracovnice knihovny zaznamenaly zvýšený zájem o bibliografickoinformační služby. Kromě dotazů k online katalogu a databázím ve studovně se jednalo především
o vyhledávání dostupnosti dalších informačních zdrojů mimo ty, které máme k dispozici v knihovně,
a vyhledávání dokumentů, které ve fondu nemáme. Případně i o jejich zajištění prostřednictvím Mezinárodní meziknihovní výpůjční služby. Od září loňského roku také došlo ke změně podmínek pro externí výpůjčky. Monografie, sborníky a drobné tisky jsou nyní na kauci půjčovány doktorandům a diplomantům.
V průběhu roku se podařilo dořešit technické i právní otázky související s budováním elektronického archivu plných textů. Došlo ke změně v katalogizaci i v archivaci elektronických médií. Do katalogizačních záznamů jsou kromě internetových adres doplňovány i odkazy na elektronický archiv
knihovny, plné texty jsou pro uživatele přístupné v rámci intranetu a ze stránek ve studovně.
V návaznosti na novou verzi knihovního systému Clavius, akceptující nejnovější verzi AACR2
(Anglo-American Cataloguing Rules, Second Edition), došlo k menším změnám při zápisu katalogizačních záznamů. V souvislosti s tím byly opraveny i některé starší záznamy. V modulu WWW katalogu Clavius byla pro pracovníky ústavu i externí evidované čtenáře aktivována možnost objednávání
materiálů z fondu knihovny a dokumentace přímo v katalogu na základě čísla čtenářského průkazu
a PIN. Online katalog je přístupný ve studovně, na intranetu i prostřednictvím internetu. Do online katalogu na stránkách ústavu bylo ve 4. čtvrtletí evidováno 5000 vstupů.
Profilově zaměřenými nabídkami výměny a konkrétními žádostmi o dary se podařilo obdobně jako
v roce 2005 bezplatně zajistit téměř 40 % nových knih a ročenek, 78 % titulů periodik a převážnou většinu dokumentačních materiálů. Materiály získávané z výměny jednoznačně odrážejí trend zahraničních výzkumných ústavů, které ve své produkci studií, výzkumných zpráv i časopisů přecházejí na
elektronická média.
Nejvýznamnější mimořádnou aktivitou informačního oddělení bylo uspořádání a kompletní zajištění mezinárodní konference, které se zúčastnili zástupci informačních center z 15 výzkumných ústavů z 9 zemí západní Evropy a z USA, dále ze 2 mezinárodních organizací a ze 3 mezinárodních informačních sítí. 16th Annual Conference of EINIRAS (European Information Network on International
Relations and Area Studies) byla věnována novým informačním technologiím, budoucímu vývoji sítě
EINIRAS a politické situaci v zemích střední a východní Evropy, program byl doplněn exkurzemi do
tří nejvýznamnějších pražských knihoven.
Vzhledem k tomu, že počet pracovnic knihovny byl v průběhu roku snížen o jednu pracovní sílu, bylo záměrem několik knihovnických činností utlumit. Vlastní provoz knihovny i další úkoly,
které byly v oddělení plněny, však naopak znamenal nárůst agendy a zvládnutí všech úkolů bylo velmi náročné.
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KNIŽNÍ FOND
Do fondu bylo zařazeno 877 titulů nových publikací (61 % bylo získáno koupí, 24 % výměnou, 15 %
darem). Převažovaly tituly v angličtině (52 %), dále bylo 19 % titulů v češtině, 18 % v němčině, po
3 % ve francouzštině a v ruštině a 5 % v dalších cizích jazycích. Do katalogizačních záznamů byly doplňovány odkazy na recenze knih v časopisech vydávaných naším ústavem a nově i ve vybraných titulech periodik získávaných do fondu. Pokračoval zápis publikací pracovníků ústavu z let 1958 až 1990
a bylo zkontrolováno a rekatalogizováno několik řad ročenek. Na zpomalení průběhu rekatalogizace
měl vliv úbytek jedné pracovní síly i časová náročnost dohledávání jmen a následně publikací bývalých pracovníků ústavu. V současné době obsahuje databáze knihovny a dokumentace 19 836 záznamů monografií, ročenek a elektronických zdrojů. V rámci obsahové revize fondu bylo navrženo na vyřazení 170 knih, které byly nabídnuty nejprve pracovníkům ÚMV a poté knihovnám a jednotlivcům.
20 knih bylo na podnět našich vědeckých pracovníků vráceno zpět do fondu. Externím zájemcům bylo jako výměna či dar předáno 20 knih.
Pravidelně jedenkrát za čtrnáct dní se uskutečňovala výstavka nových knih a dokumentačních materiálů. Jednou za dva měsíce byly kontrolovány a vystavovány na stránkách knihovny bibliografické
soupisy Přírůstky knihovny. Soupisy byly také elektronicky rozesílány spolupracujícím knihovnám.
Z těchto soupisů bylo pravidelně vybíráno cca 25 záznamů publikací vydaných především ve střední
a východní Evropě k tematice mezinárodních vztahů pro časopis Mezinárodní politika. V každém čísle časopisu Mezinárodní vztahy bylo pravidelně uveřejňováno 20 anotací vybraných cizojazyčných novinek knihovny, které byly následně zapsány do databáze.

ČASOPISECKÝ FOND A DATABÁZE
V uplynulém roce docházelo 335 titulů novin a časopisů (63 % bylo získáno výměnou, 21 % koupí,
15 % darem a 1 % vydáno v ÚMV). U 23 titulů časopisů byl kromě tištěné verze předplacen i elektronický přístup. Další stovky titulů byly dostupné v rámci databází ProQuest, EBSCO a CIAO. Byl
zajišťován přístup do 2 databází ČTK. Celkem bylo v roce 2006 za noviny, časopisy a databáze zaplaceno 803 000,- Kč, tedy o 25 % více než v roce 2005. Pro rok 2007 bylo koupí objednáno 62 titulů novin a časopisů (17 českých, 45 zahraničních) a databáze 6 provozovatelů.
Databáze knihovny a dokumentace v současné době obsahuje 453 záznamů novin a časopisů. Z toho je 244 titulů v angličtině (54 %), 85 v češtině (19 %), 65 v němčině (14 %), 23 ve francouzštině
(5 %), 19 ve slovenštině (4 %), 15 v ruštině (3 %), zbylé 1 % je v jiných cizích jazycích. U 118 titulů
časopisů jde pouze o archivní fond. U nejčastěji čtených titulů pokračovalo rozepisování archivovaných čísel starších ročníků do katalogizačních záznamů ročníků časopisů, což uživatelům zjednodušuje objednávání a následně zefektivňuje vyhledávání ve fondu. Knihovna pokračovala ve snaze zpětně
doplnit chybějící čísla nejžádanějších časopisů.
Průběžně byly aktualizovány: Seznam časopisů získávaných výměnou nebo darem, Seznam titulů
novin a časopisů s internetovými adresami včetně rozdělení podle témat a Seznam získávaných elektronických časopisů. Knihovna se zapojila do budování mezinárodního souborného katalogu elektronických časopisů EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek). Jde o katalog, který umožňuje přístup
ke všem předplaceným a vybraným bezplatným elektronickým časopisům z jednoho místa.
V průběhu celého roku probíhala časově náročná kontrola seznamu seriálů v Souborném katalogu
ČR. Národní knihovna zpětně vložila do databáze všechny záznamy seriálů, které knihovna
ÚMPE/ÚMV v uplynulých letech uváděla v seznamech každoročně odevzdávaných pro Celostátní evidenci zahraničních periodik. Seznam bylo nutné postupně zkontrolovat, některé záznamy opravit a několik set záznamů pro neaktuálnost smazat. Seznam nyní obsahuje 324 záznamů.
Pracovnice knihovny pokračovaly v systému efektivního využívání duplikátů. Bezplatně získané
duplikáty byly nabízeny přednostně výzkumným pracovníkům ústavu. Zájemci si mohli jejich pravidelné odebírání objednat. Tituly, o které nebyl zájem, byly následně nabídnuty spolupracujícím kni-
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hovnám a k volnému rozebrání návštěvníkům studovny. Byla provedena rozsáhlá obsahová revize fondu a vyřazeno 90 titulů periodik. Při vyřazování starších ročníků časopisů byl postup obdobný jako
u duplikátů.
Do studovny bylo z archivu půjčeno 305 jednotlivých čísel a 137 kompletních ročníků periodik.
Z časopisů to nejčastěji byly: Medzinárodné otázky, International Affairs a Current History, z novin:
Monde, Právo a International Herald Tribune. Absenčně bylo půjčeno celkem 282 čísel periodik.
Z českých časopisů byly nejvíce čteny: Mezinárodní politika, Zahraniční politika České republiky
a Politologický časopis. Ze zahraničních: European Voice, Foreign Affairs a Journal of Common Market Studies. Z českých novin byly nejvíce půjčovány Lidové noviny, ze zahraničních pak International
Herald Tribune. Aktuální ročník nejžádanějších časopisů je trvale k dispozici ve studovně.

DOKUMENTAČNÍ FOND
Základní výchozí činností dokumentace je sledování české zahraniční politiky a rozhodujících událostí v oblasti mezinárodních vztahů a mezinárodní bezpečnosti. Návazně potom shromažďování, kopírování, evidování, katalogizace a archivace dokumentačních materiálů k průběžně sledovaným tématům.
Do databáze knihovny a dokumentace bylo zapsáno 740 záznamů časopiseckých článků (téměř
54 % evidovaných záznamů bylo v češtině, 18 % v angličtině, po 11 % ve francouzštině a v ruštině, po
3 % v němčině a ve slovenštině), 522 záznamů drobných tisků (72 % evidovaných záznamů bylo v angličtině, 15 % v češtině, 6 % v němčině, 3 % ve francouzštině a 4 % v dalších cizích jazycích). V současnosti databáze obsahuje 17 662 záznamů. Do katalogizačních záznamů jsou doplňovány internetové adresy a odkazy na elektronický archiv, počet záznamů elektronických materiálů postupně roste.
Pokračovalo zpracování chronologie k vnitropolitickému vývoji Německa a výběrové chronologie
vztahů ČR–Německo. Byla vedena bibliografie publikací ÚMV a bibliografie prací vědeckých pracovníků ústavu včetně informační nástěnky s nejnovějšími pracemi. Do bibliografií jsou doplňovány
i materiály publikované na internetu.
Z databáze WOK (Web of Knowledge) byly získány aktuální údaje o citovanosti výzkumných pracovníků ústavu, dále podklady pro seznamy impaktovaných časopisů k vybraným tematikám za rok
2005. Získané impakt faktory byly doplněny i do Seznamu nejvýznamnějších relevantních titulů časopisů, kde jsou průběžně aktualizovány i údaje o dostupnosti plných textů v databázích.
Do archivu byly zakládány archivní exempláře produkce ústavu, informace o akcích ústavu a zprávy z pracovních cest výzkumných pracovníků. Údaje o výzkumné a publikační činnosti pracovníků
ÚMV v roce 2005 (včetně doplňků z let 2002–2004) byly zapsány do CEZ (Centrální evidence výzkumných záměrů financovaných ze státního rozpočtu ČR) a RIV (Registru informací o výsledcích státem podporovaného výzkumu a vývoje).
Čtvrtletně byla sestavována Informace ÚMV pro MZV o publikační činnosti a připravovaných akcích ústavu. Pravidelně získávané Informace MZV byly skenovány a archivovány na intranetu. Také
další materiály získávané MZV v elektronické formě jsou pravidelně ukládány na intranetu.
V souvislosti s přípravou akcí k založení ÚMPE/ÚMV byly vyhledávány materiály ve fondu knihovny a následně odpovídající zmínky v literatuře. Dále byly obstarány materiály z archivu MZV a poskytovány navazující konzultace pro budoucí autory vzpomínkové publikace.

EXTERNÍ KONTAKTY
V databázi knihovny a dokumentace je evidováno 1400 záznamů institucí podobného zaměření. Záznamy o institucích, s nimiž máme výměnu, byly aktualizovány a doplňovány o nové údaje. Průběžně
byla kontrolována a vyhodnocována efektivnost výměny s institucemi odebírajícími Perspectives. Na
vyžádání zahraničních partnerů byly v rámci výměny vyplňovány dotazníky o činnosti a fondu knihovny a dokumentace ústavu a knihovny a dále o činnosti a úkolech ÚMV, včetně aktualizace perso-
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nálního obsazení. Aktivní spolupráce probíhala s 300, především zahraničními institucemi, kterým byly zasílány časopisy Perspectives (159 institucím), Mezinárodní vztahy (73 institucím) a Mezinárodní
politika (30 institucím). Vybraným institucím byly rozeslány publikace: Report on the Foreign Policy
of the Czech Republic between January 2004 and December 2004; Zpráva o zahraniční politice České republiky za období od ledna 2005 do prosince 2005; Československá zahraniční politika a vznik
Malé dohody 1920–1921, sv. 2 (Dokumenty československé zahraniční politiky); Evropská integrace
a evropská veřejnost / European integration and European public; Protiraketová obrana a Česká republika (Radek Khol); Argumenty namísto mýtů a emocí; Manuál projektového cyklu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky; Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky; International
Development Cooperation of the Czech Republic. Všechny tři tituly časopisů ÚMV byly předávány
v požadovaném množství knihovně MZV (Perpectives a Mezinárodní politika po 19 ks, Mezinárodní
vztahy po 13 ks), Diplomatické akademii po 3 ks a vedoucím činitelům MZV podle stanoveného a pravidelně aktualizovaného rozdělovníku. Na zastupitelské úřady ČR bylo poskytováno 44 ks Mezinárodní politiky, 39 ks Mezinárodních vztahů a 49 ks Perspectives (10 zastupitelských úřadů dostávalo
po dvou výtiscích). Všechny publikace ÚMV byly zaslány také Inštitútu pre verejné otázky v Bratislavě. Recipročně byla získána více než polovina všech přírůstků fondu. Pravidelně dostáváme dohodnuté tituly periodik a několika řad. Některé instituce pravidelně zasílají své nabídky duplikátů. Vzrostl
počet zahraničních partnerů požadujících akceptování výměny publikací elektronickou formou. Byla
zvýšena četnost našich individuálních žádostí o konkrétní tituly, odpovídající tematickému profilu fondu a výzkumným potřebám pracovníků ÚMV, s cílem zastavit pokles počtu knih posílaných spolupracujícími institucemi. Nejvíce kvalitních publikací jsme v uplynulém roce získali z německých (zejména Deutsche Gesellschaft für auswärtige Politik, Berlin), polských (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa; Stefan Batory Foundation, Warszawa) a amerických institucí (Library of Congress, Washington; University of Pittsburg–Library; Council on Foreign Relation, New York), dále pak
ze Stockholm International Peace Research Institute a Institute for Security Studies EU, Paris. V rámci ČR jsme měli nejaktivnější výměnu materiálů s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity, Brno; Agenturou vojenských informací a služeb Ministerstva obrany, Praha; Centrem
pro studium demokracie a kultury, Brno.
Kromě standardní výměny bylo zajišťováno zasílání periodik ÚMV do institucí, které je indexují
a abstraktují do svých databází. Časopis Perspectives je zasílán do databází EBSCO a Perspectives
a Mezinárodní vztahy do databáze Central and Eastern European Online Library. Pokračovala spolupráce s Anglo-americkou vysokou školou v Praze. V rámci spolupráce se Štátnou vedeckou knižnicou
v Prešově byla získána většina slovenských knih. Pokračovala spolupráce s Evropským dokumentačním střediskem. Byla aktualizována a prodloužena Smlouva o spolupráci s Parlamentní knihovnou ČR.
Rešerše, které pro knihovnu zpracováváme, jsou hodnoceny velmi kladně.
V rámci zahraničních kontaktů oddělení pokračovala spolupráce v síti EINIRAS včetně prací v projektu Euro-Tezauru. Byla zajištěna konečná redakce prvních deseti kapitol tištěné verze a zpracovány
podklady pro jednání European Thesaurus Development Group. Pokračovalo předávání záznamů článků do databáze EDN (European Database Network) provozované na serveru Council of Europe. Bylo
zajištěno jednání Steering Committee of EINIRAS.

SLUŽBY
Studovna byla vybavena pátým počítačem s napojením na internet, u dalších jedenácti míst je po dohodě s pracovnicí knihovny možné používat vlastní notebook. Byla vyměněna jedna ze tří kopírek, které mají uživatelé k dispozici, a zakoupen skener.
Prostřednictvím online katalogu na internetových stránkách ústavu jsou zpřístupňovány záznamy
monografií, ročenek, titulů novin, časopisů a dokumentačních materiálů. Přístup do kompletní databáze knihovny a dokumentace je možný ze všech počítačů sítě ÚMV, pro externí uživatele byl tento přístup možný ze čtyř počítačů ve studovně. Součástí záznamů časopisů a dokumentačních materiálů jsou
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webové adresy, v záznamech článků a dokumentačních materiálů jsou odkazy na plné texty v elektronickém archivu knihovny, v záznamech knih a ročenek jsou informace o jejich recenzích v časopisech.
Internetové stránky knihovny, které mají čtenáři k dispozici na počítačích ve studovně, byly průběžně aktualizovány. K dispozici jsou rozsáhlé soubory informací a tematicky odpovídajících odkazů.
Vystavovány jsou přírůstky a odpisy knihovny, odkazy na stránky institucí zabývajících se mezinárodními vztahy apod. Je zde nastaven vstup do elektronických verzí kupovaných zahraničních časopisů
a do plnotextových případně bibliografických databází: CEEOL (Central and Eastern European Online Library), CIAO (Columbia International Affairs Online), EBSCO, EDN (European Database Network), FIRST (Facts on International Relations and Security Trends), ProQuest. Pro potřeby uživatelů byl zajištěn zkušební přístup do databází: Scopus, Deutsche Biographische Enzyklopädie (Dictionary of German Biography) a Oxford Dictionary of English Online. Knihovna dále využila možnost volného přístupu do databází Cambridge Scientific Abstracts, Project MUSE a v rámci databáze EBSCO
do Legal Collection. Uživatelé mají k dispozici průběžně aktualizované návody na práci s těmito elektronickými zdroji i další informační materiály. Ve studovně jsou dále přístupné informační prameny
získané na CD-ROM (databáze, encyklopedie, atlasy, slovníky, ročenky atp.).
Pracovnice knihovny vystavily 361 čtenářských průkazů. Novým uživatelům byly poskytnuty
vstupní informace včetně základních postupů vyhledávání v online katalogu knihovny a dokumentace
a v databázích ve studovně. Návštěvy interních uživatelů včetně posluchačů Diplomatické akademie
dosáhly počtu 1589. Návštěvy externích čtenářů za deset měsíců dosáhly počtu 2008. Počet kopií
z fondů knihovny, které si externí uživatelé zhotovili na kopírkách ve studovně, dosáhl v uplynulém
roce 25 408 ks. Na základě požadavků českých knihoven bylo z fondu knihovny půjčeno 37 titulů. Jednorázové tematické rešerše zpracovávané z databáze knihovny a dokumentace byly poskytovány ve
formě elektronických i tištěných výstupů. Pro potřeby výzkumných pracovníků ústavu bylo zpracováno 41 rešerší z interních i externích zdrojů. Nejčastěji zadávaná témata se týkala Evropské unie (včetně tématu česká politika ve vztahu k EU), mezinárodního terorismu, evropské bezpečnostní a obranné
politiky, teorie mezinárodních vztahů, vztahů ČR a Německa, zahraniční politiky USA a Ruské federace. Rešerše byly doplňovány odkazy na plné texty. Pro externí uživatele bylo pracováno 35 rešerší
z interních zdrojů. Většinou se jednalo o pravidelné rešerše dohodnuté v rámci meziknihovní spolupráce. Na základě požadavků pracovníků ústavu bylo zdarma zajišťováno více než 30 článků ze spolupracujících knihoven v Praze a institucí v rámci EINIRAS. Prostřednictvím Meziknihovní výpůjční
služby v ČR bylo objednáno 57 publikací, což bylo o 58 % více než v roce 2005. Prostřednictvím Mezinárodní meziknihovní výpůjční služby to bylo 49 publikací pro naše pracovníky a nově i 10 pro externí uživatele. Výzkumným pracovníkům byly pravidelně distribuovány časopisy ÚMV.
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Graf 1: Přírůstek knih a ročenek za rok 2006 podle způsobu nabytí
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Graf 2: Přírůstek knih a ročenek za rok 2006 podle jazyka
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Graf 3: Přehled titulů novin a časopisů docházejících v roce 2006 podle způsobu nabytí

výměna

1%
16 %

koupě
62 %

dar

21 %
vlastní

33

Graf 4: Přehled titulů novin a časopisů docházejících v roce 2006 podle jazyka
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Graf 5: Srovnání počtu návštěv uživatelů ve studovně v letech 2005 a 2006
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VI. DIPLOMATICKÁ AKADEMIE

Diplomatická akademie se v roce 2006 věnovala jak vzdělávání českých diplomatů, tak spolupůsobila
na poli mezinárodního diplomatického vzdělávání. Soustředila se na rozvíjení vztahů se zahraničními
partnerskými institucemi, účastnila se přípravy a organizace IV. modulu 6. ročníku Evropského diplomatického programu a organizovala mezinárodní Letní školu evropských studií v Horažďovicích. Již
tradičně DA v měsíci září zahájila základní diplomatickou přípravu pro juniorní diplomaty a dále ve
shodě se svým pověřením zabezpečovala další moduly vzdělávání pro české diplomatické pracovníky.

ZÁKLADNÍ MODULY VZDĚLÁVÁNÍ
V roce 2006 organizovala Diplomatická akademie šest tradičních modulů vzdělávání:
1. základní diplomatickou přípravu (DA1),
2. vyšší diplomatickou přípravu (DA2),
3. individuální diplomatickou přípravu (DA IN),
4. školení v oboru výpočetní techniky,
5. diplomatickou přípravu ekonomických diplomatů (DA EK),
6. vzdělávání v evropských záležitostech.

1. Základní diplomatická příprava (DA1)
V září 2006 nastoupilo do základní diplomatické přípravy 11 nových studentů, kteří byli vybráni ve
dvoukolovém výběrovém řízení (viz A, Příloha 1). Během intenzivní 5měsíční teoretické přípravy posluchači absolvují přednášky a semináře zaměřené na doplnění znalostí z oblasti mezinárodních vztahů, diplomacie, bezpečnostní politiky, ekonomie a praktické kurzy zaměřené na osvojení komunikačních, negociačních a psychologických dovedností. Dále se frekventanti DA1 účastnili kurzu přežití diplomata v teritoriích s vyššími bezpečnostními riziky, pořádaného ve spolupráci s Armádou ČR, a zahraničních exkurzí do Vídně a Bruselu.

2. Vyšší diplomatická příprava (DA2)
Diplomatická akademie v roce 2006 organizovala již osmý ročník DA2. Do tohoto bylo na základě přihlášek v roce 2006 nově zařazeno 12 diplomatických pracovníků MZV. Vedle kurzů manažerských
a negociačních dovedností a kurzu veřejné diplomacie se frekventanti DA2 zúčastnili i přednášek
o mezinárodním právu, bezpečnostní politice a světové ekonomice. V roce 2006 ukončilo vyšší diplomatickou přípravu 16 frekventantů (viz B, Příloha 1). Od zahájení vyšší diplomatické přípravy v roce
1999 ji úspěšně absolvovalo již 229 diplomatických pracovníků.

3. Individuální diplomatická příprava (DA IN)
Diplomatická akademie pokračovala ve vzdělávání diplomatů čtvrtým ročníkem kurzu DA IN, který
se stal nejnavštěvovanějším kurzem DA. V roce 2006 se do DA IN nově přihlásilo 44 a přípravu ukon-
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čilo 47 diplomatů (viz C, Příloha 1). Celkem od zahájení v roce 2003 DA IN úspěšně ukončilo 98 diplomatů.

4. Školení v oboru výpočetní techniky
V roce 2006 probíhaly kurzy výpočetní techniky. V dopoledních kurzech bylo vyškoleno 401 osob,
v odpoledních kurzech 102 osob. V počítačových kurzech bylo vyškoleno celkem 503 pracovníků
MZV a ZÚ. V roce 2006 se uskutečnilo 11 individuálních konzultací.

5. Kurz pro ekonomické diplomaty
Již počtvrté připravila DA speciální přípravný modul pro ekonomické diplomaty. Kurz proběhl ve
dnech 19. 4.–12. 7. 2006 a zúčastnilo se ho 12 zaměstnanců MZV a 24 pracovníků MPO.

6. Vzdělávání v evropských záležitostech
Ve spolupráci s Diplomatickou akademií ve Vídni a nizozemským Institutem mezinárodních vztahů
v Clingendaelu připravila IV. modul 6. ročníku Evropského diplomatického programu, který se konal
v Praze ve dnech 8.–10. 3. 2006 za účasti více než 50 diplomatů ze členských zemí EU a z obou kandidátských států. Ústředním tématem tohoto ročníku byly „Transatlantické vztahy“, přičemž pražský
IV. modul byl zaměřený na simulaci vyjednávání v Evropské komisi.
Diplomatická akademie dále uspořádala Letní školu evropských studií s ústředním tématem „The
European Union in Search of Constitution“ pro české i zahraniční diplomaty a pro juniorní zaměstnance české státní správy, která se konala ve dnech 21.–25. 8. 2006 v Horažďovicích. Kurz byl určen
zejména pracovníkům se zájmem o evropskou problematiku a odbornou konverzaci v anglickém jazyce. Letní školy rovněž využily zahraniční partnerské diplomatické akademie a instituce a do Horažďovic zavítali dvě pracovnice bulharského ministerstva zahraničních věcí, pracovnice chorvatského ministerstva zahraničních věcí a student DA z Peru. Kurzu se zúčastnilo také 25 zástupců z jiných institucí (pracovníci MZV, MF, MO, MPSV, MŠMT, MŽP, Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu
ČR).
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VII. ROZVOJOVÉ STŘEDISKO ÚSTAVU
MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

Rozvojové středisko Ústavu mezinárodních vztahů (RS ÚMV) je podpůrným odborným pracovištěm
Ministerstva zahraničních věcí ČR (MZV ČR) v oblasti koordinace zahraniční rozvojové spolupráce
ČR (ZRS ČR). V září 2001 bylo RS ÚMV k tomuto účelu zřízeno MZV ČR na základě dohody s Ústavem mezinárodních vztahů (ÚMV) v návaznosti na aktivity projektu Rozvojového programu OSN
(UNDP) „Posilování národních kapacit pro mezinárodní rozvojovou spolupráci“ probíhajícího od roku 1999.
Rozvojové středisko ÚMV plní v systému ZRS ČR důležitou kontaktní a koordinační funkci a zprostředkovává komunikaci mezi odpovědnými státními institucemi v České republice, zahraničními partnery, realizátory rozvojových projektů z nevládního a soukromého sektoru, sdělovacími prostředky
a veřejností. Odborné i široké veřejnosti poskytuje konzultace týkající se rozvojové spolupráce. Rozvojové středisko také spravuje a aktualizuje unikátní databázi projektů ZRS realizovaných v období
1996–2006 a expertů aktivních v oblasti ZRS.
Rozvojové středisko ÚMV postupně rozšiřuje své funkce tak, aby v oblasti zahraniční rozvojové
spolupráce komplexně plnilo hlavní úkoly vyplývající z realizace ZRS ČR, což MZV ČR umožní soustředit se na koncepční řízení a zahraničněpolitickou koordinaci rozvojového programu České republiky.
K 31. 12. 2006 působilo v RS ÚMV 9 pracovníků.

SPOLUPRÁCE NA PŘÍPRAVĚ KONCEPČNÍCH DOKUMENTŮ
Rozvojové středisko ÚMV nicméně spolupracuje s MZV na přípravě vybraných koncepčních a strategických dokumentů. V roce 2006 se podílelo na přípravě návrhu věcného záměru zákona o rozvojové
spolupráci a participovalo také na přípravě vládního materiálu k poskytování stipendií ke studiu na českých veřejných vysokých školách pro občany z rozvojových zemí v období 2008–2012.

PŘÍPRAVA JEDNOTNÉ METODIKY PROJEKTOVÉHO CYKLU
BILATERÁLNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČR
Rozvojové středisko bylo aktivně zapojeno do přípravy jednotné metodiky řízení projektového cyklu
české bilaterální ZRS a usilovalo o rozšíření znalosti těchto pravidel. V roce 2006 Rozvojové středisko finalizovalo a ve spolupráci s edičním oddělením ÚMV vydalo tzv. Manuál projektového cyklu ZRS
ČR, který rozpracovává Pravidla pro výběr a financování bilaterálních projektů v rámci ZRS ČR schválená vládou České republiky v říjnu 2005. Pro zavedení pravidel a postupů obsažených v Manuálu RS
uspořádalo sérii interaktivních školení, kde byla pravidla prezentována a důkladně s účastníky procvičena. Pěti dvoudenních a jednoho třídenního školení se zúčastnilo celkem 77 osob ze soukromého, neziskového i veřejného sektoru.
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ZAPOJENÍ DO PROJEKTOVÉHO CYKLU ZRS ČR
Rozvojové středisko ÚMV se v mezích daných institucionálním nastavením ZRS ČR podílí na všech fázích projektového cyklu české rozvojové spolupráce (programování, identifikace, formulace, monitoring, evaluace), přičemž v roce 2006 se jednalo o všechny fáze s výjimkou fáze první (programování).
Pokud jde o fázi identifikace, středisko ÚMV posuzovalo spolu s nezávislými externími experty témata rozvojové spolupráce navrhovaná partnerskými institucemi v neprioritních zemích české ZRS
k realizaci v roce 2007.
Na základě požadavků příslušných jednotlivých ministerstev se RS ÚMV podílelo na přípravě zadávací dokumentace pro výběrová řízení na realizátory vybraných projektů v prioritních i neprioritních
zemích.
V roce 2006 také provedlo analýzu zpráv o realizaci projektů ZRS v roce 2005 i průběžných zpráv
za první pololetí 2006, přičemž závěry těchto analýz následně komunikovalo s odpovědnými ministerstvy.
V roce 2006 RS ÚMV ve spolupráci s nezávislými experty, zástupci odpovědných ministerstev nebo zástupci MZV provedlo komplexní vyhodnocení 15 projektů ZRS 11 v zemích (evaluace). Základními kritérii pro hodnocení projektů jsou relevance, efektivita, efektivnost, udržitelnost a dopady příslušného českého projektu bilaterální ZRS.

SPOLUPRÁCE S NEVLÁDNÍM SEKTOREM
Rozvojové středisko ÚMV úzce spolupracuje s českými nevládními organizacemi aktivními v oblasti
rozvojové spolupráce, zejména s těmi sdruženými v asociaci „České fórum pro rozvojovou spolupráci“ (FoRS), která vznikla v roce 2002 a v současné době sdružuje 26 členů působících v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, včetně rozvojové výchovy a zvyšování povědomí o rozvojové spolupráci. Vedle průběžné komunikace a informační výměny RS ÚMV organizuje pro
nevládní organizace celou řadu seminářů a školení, zapojuje je do připomínkování koncepčních materiálů rozvojové spolupráce a je rovněž hlavním administrátorem dotačních programů, které jsou pro
nevládní organizace vyhlašovány MZV ČR.

SPOLUPRÁCE SE SOUKROMÝM SEKTOREM
Rozvojové středisko v roce 2006 zaměřilo informační aktivity na soukromý sektor s cílem dosáhnout
zapojení vyššího počtu soukromých firem (zejména malých a středních podniků) do ZRS ČR a multilaterální rozvojové spolupráce. V kooperaci se Svazem průmyslu a dopravy uspořádalo celou řadu seminářů zaměřených na jednotlivé prioritní země a sektory ZRS ČR.

VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ
Rozvojové středisko ÚMV je aktivní na poli informování široké veřejnosti o českém vládním programu rozvojové spolupráce. V roce 2006 vydalo ve spolupráci s edičním oddělením ÚMV reprezentativní publikaci Zahraniční rozvojová spolupráce ČR, a to v české i anglické verzi.
Provozuje také vlastní webové stránky www.rozvojovestredisko.cz a příležitostně vydává elektronickou poštou šířený zpravodaj. Spravuje a aktualizuje příruční knihovnu s informačními materiály
o rozvojové spolupráci, která je k dispozici odborné i široké veřejnosti.
Zahraniční rozvojovou spolupráci ČR prezentovalo RS ÚMV i mezinárodně, když bylo pověřeno
ministrerstvem zahraničních věcí zajištěním prezentace České republiky na tzv. Evropských rozvojových dnech, které se konaly v Bruselu v listopadu 2006.
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SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČNÍMI PARTNERY
Rozvojové středisko ÚMV úzce spolupracuje s celou řadou zahraničních organizací. Tento fakt mj.
souvisí se skutečností, že RS ÚMV vzniklo a do konce roku 2004 fungovalo jako jeden z projektů
Rozvojového programu OSN (UNDP) v České republice.
Za dobu své existence si RS ÚMV vybudovalo silné vztahy s celou řadou bilaterálních i mezinárodních dárcovských institucí a dalších organizací s vazbou na realizaci mezinárodní rozvojové spolupráce. Z národních agentur pro mezinárodní rozvoj RS ÚMV v roce 2006 intenzivně spolupracovalo
především s Kanadskou agenturou pro mezinárodní rozvoj (CIDA, Canadian International Development Agency) a lucemburskou agenturou Lux-Development, a to zejména v oblasti trilaterálního programu spolupráce pro třetí země (mj. v Mali). Úzká komunikace s národními rozvojovými agenturami
ve vyspělých dárcovských zemích a v nových členských státech EU přispívá prostřednictvím sdílení
zkušeností z praxe rozvojové spolupráce ke zlepšování kvality českého vládního programu ZRS.
V roce 2006 patřily mezi významné zahraniční partnery RS ÚMV Rozvojový program OSN
(UNDP), Evropská komise (EK), Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Rada Evropy a další.
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VIII. PERSONÁLNÍ A FINANČNÍ
ZAJIŠTĚNÍ ÚSTAVU MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

Činnost Ústavu mezinárodních vztahů zabezpečovalo 51 zaměstnanců (v průměrném přepočteném stavu), zařazených do odborných oddělení a útvarů a kolem 180 externistů, spolupracujících ve vědecké
radě ústavu a redakčních radách ústavních publikací nebo plnících různá zadání od vedoucích zaměstnanců ústavu. Externí spolupracovníci zastupovali relevantní státní orgány, státní a veřejnoprávní instituce, tuzemská a zahraniční vědecká a pedagogická pracoviště, nadace, občanská sdružení a další
subjekty činné ve výzkumu mezinárodních vztahů a v oblasti tvorby české zahraniční politiky. Na činnosti ústavu se částečně podílelo též 12 českých a 8 zahraničních stážistů.
Hospodaření ÚMV skončilo ziskem ve výši 22 042 Kč. Příjmy tvořily finanční prostředky z rozpočtové kapitoly MZV ČR, prostředky získané vlastní činností, granty z Grantové agentury ČR, projektu MŠMT ČR a ze zahraničních zdrojů.

STRUKTURA PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ÚMV ZA ROK 2006
Příjmy (v tis. Kč)

Výdaje (v tis. Kč)

institucionální prostředky
(výzkumný závěr) .............................14 274
účelové prostředky na
výzkumné projekty .........................3 379
Rozvojové středisko ÚMV ...........14 551
příspěvek na provoz ...........................21 824
příjem za časopisy a publikace ..............858
zahraniční projekty .............................6 402
ostatní příjmy .........................................365
Celkem .............................................61 653

Hospodářský výsledek (v tis. Kč)

osobní náklady ...................................18 760
povinné zákonné odvody .....................6 069
FKSP + ostatní sociální náklady ............488
cestovní náklady:
ÚMV ...............................................1 513
Rozvojové středisko ÚMV ..............2 757
účelové prostředky .............................633
odpisy ..................................................1 706
tisk časopisů ........................................1 403
ostatní provozní náklady:
Rozvojové středisko ÚMV.............11 794
zahraniční projekty.......................... 6 402
ÚMV .............................................10 106
Celkem ..............................................61 631

Příjmy ..................................61 653
Výdaje ................................–61 631
Hospodářský výsledek ...............22

V porovnání s rokem 2005 došlo k nárůstu příjmů i výdajů o cca 13 %.
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Centrum regionálních
studií

Centrum bezpečnostních
analýz

Centrum evropských
analýz

VÝZKUMNÉ
ODDĚLENÍ

Vědecká rada

Dokumenty
a odborné publikace

Účelová produkce

Edice:

Perspectives

Mezinárodní vztahy

Mezinárodní politika

ô asopisy:

EDIČNÍ
ODDĚLENÍ

Statutární zástupce
ředitele

Dokumentace

Knihovna

INFORMAČNÍ
ODDĚLENÍ

ŘEDITEL

Středisko výpočetní
techniky

Provozní

Ekonomický

Personální a právní

Referáty:

ODDĚLENÍ
SPRÁVY A SLUŽEB

Útvar vedení

Rozvojové středisko

Výzkumní asistenti

Styk s veřejností

Konferenční servis

Sekretariát

DIPLOMATICKÁ
AKADEMIE

Zástupce ředitele
Ředitel Diplomatické akademie

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚSTAVU MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

PRACOVNÍCI

A. VEDENÍ ÚSTAVU
Ředitel: Doc. Ing. Petr Drulák, Ph.D.
Statutární zástupce ředitele: Ing. Mgr. Petr Kratochvíl, Ph.D.
Útvar vedení:
Ing. Slavomír Goga (od 1. 12.)
Mgr. Noemi Guerrero
Mgr. Petr Halaxa
Mgr. Daniel Hnízdo, LLM (od 7. 8.)

Alena Jakobcová
Ing. Milan Kuchta (od 8. 3.)
Richard Andrew Phillips (do 11. 8.)
PhDr. Mgr. Vít Vaníček

B. VÝZKUMNÉ ODDĚLENÍ
Vedoucí oddělení: Ing. Jan Hřích, CSc.
Zástupce vedoucího oddělení: PhDr. Mgr. Jan Karlas, Ph.D., M.A.
Výzkumní pracovníci:
Prof. PhDr. Pavel Barša, Ph.D., M.A.
Ing. Vít Beneš
PhDr. Mgr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA
Mats Braun, M.A.
PhDr. Jaroslav Bureš
PhDr. Ondřej Ditrych (od 13. 11.)
Doc. PhDr. Jan Eichler, CSc.
Ing. Rudolf Fürst
Ing. Mesfin Gedlu, Ph.D.
JUDr. Vladimír Handl, CSc.
Ing. Ondřej Horký

Mgr. Radek Khol (do 30. 11.)
Mgr. Lucie Königová
Mgr. Michal Kořan
Ing. Vladimír Leška
PhDr. Miroslav Nožina
Jan Růžička, M.A.
Mgr. Vít Střítecký
Mgr. Filip Tesař
Mgr. Eliška Tomalová
Elsa Tulmets, Ph.D. (od 1. 9.)

C. EDIČNÍ ODDĚLENÍ
Vedoucí oddělení: PhDr. Vladimír Trojánek
Šéfredaktor Mezinárodní politiky: Mgr. Robert Schuster
Pracovníci:
Dagmar Červinková
Irena Krejčová
Miroslav Lejske (do 2. 12.)

Milena Strejčková
Marie Vimerová
Mgr. Iva Weidenhofferová
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D. INFORMAČNÍ ODDĚLENÍ
Vedoucí oddělení: PhDr. Helena Kolátorová
Zástupkyně vedoucí oddělení: PhDr. Ivana Litošová
Pracovnice:
Vilma Cukrová (do 30. 6.)
DiS. Mgr. Hana Heringová (do 15. 10.)
Eva Husáková
Bc. Petra Pazdziorová (od 9. 10.)

Jana Pojslová
PhDr. Ivona Řezanková, CSc.
Olga Zimmermannová

E. ODDĚLENÍ SPRÁVY A SLUŽEB
Vedoucí oddělení: JUDr. Petr Kaňka
Pracovníci:
Ekonomický úsek: Václav Viktora
Technický úsek: Ing. Karel Vacek
Provozní úsek: Lukáš Hanus
Mgr. Karel Rosecký

Petr Liška
Alena Trifunovičová

F. DIPLOMATICKÁ AKADEMIE
Pověřeni zastupováním neobsazené pozice ředitele: Bc. Linda Štucbartová, DES (do 31. 3.)
Prof. Dr. Otto Pick (od 1. 4.)
Zástupkyně ředitele: Mgr. Kateřina Joselová (od 1. 6.)
Odborní pracovníci v oblasti přípravy a vzdělávání:
Veronika Hirzel, M.A. (od 17. 5.)
Mgr. Ondřej Pometlo (do 31. 5.)
Mgr. Barbora Jiroušková (do 31. 5.)
Mgr. Tomáš Sláma (do 31. 3.)
Mgr. Kateřina Joselová (1. 2.–31. 5.)
Sekretariát: Valerie Kuthanová (do 23. 6.)

Jana Svobodová, DiS. (od 5. 6.)

Posluchači:
Mgr. Jan Blažek (od 4. 9.)
Ing. Petr Brandel (od 4. 9.)
PhDr. Barbora Ešnerová (od 1. 10.)
Mgr. Lucie Lachoutová (od 11. 9.)
PhDr. Mgr. Marie Mrázková (od 4. 9.)
Tibor Opěla (od 1. 10.)

Ing. Radka Páťalová (od 4. 9.)
Ing. Lenka Skalická (od 4. 9.)
JUDr. Zuzana Stiborová (od 4. 9.)
Ing. Marina Šternová (od 4. 9.)
Mgr. Jana Zelingerová (od 4. 9.)
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VĚDECKÁ RADA
Vědecká rada je poradním orgánem ředitele Ústavu mezinárodních vztahů. Je složena z renomovaných
reprezentantů akademické obce ČR a významných činitelů veřejného života. Statut vědecké rady stanoví, že členy rady jmenuje ředitel ÚMV. Ministr zahraničních věcí vysílá do rady jednoho reprezentanta MZV ČR. Rada se schází nejméně jednou do roka. Na základě zprávy o činnosti posuzuje výsledky práce ÚMV. Rada dále zaujímá stanovisko ke koncepci činnosti ústavu a předkládá doporučení k ročnímu plánu výzkumného programu.
Na zasedání Vědecké rady ÚMV 22. března 2006 byla schválena výroční zpráva za rok 2005
a Vědecká rada ukončila svoji činnost.

ČLENOVÉ VĚDECKÉ RADY ÚMV K 22. 3. 2006
JUDr. Vladimír Balaš
Ústav státu a práva, Praha
Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.
děkan Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D.
rektor Masarykovy univerzity v Brně
Prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc.
profesor, Ústav politologie FF UK, Praha
Doc. Ing. Josef Janošec, CSc.
ředitel, Ústav strategických studií, Univerzita obrany, Brno
Prof. PhDr. Jan Křen, DrSc.
místopředseda vědecké rady
profesor, Fakulta sociálních věd UK, Praha
Prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc.
profesorka, Fakulta mezinárodních vztahů VŠE, Praha,
Prof. JUDr. Jan Musil, CSc., dr. h. c.
soudce Ústavního soudu České republiky
Armádní generál Ing. Karel Pezl
ve výslužbě
Prof. Dr. Otto Pick
předseda vědecké rady
velvyslanec se zvláštním posláním
Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc.
ředitel CESES, Praha
Doc. JUDr. Pavel Svoboda, DEA
náměstek ministra zahraničních věcí pro otázky právní, konzulární a ekonomické
Jiří Šedivý, M.A., Ph.D.
profesor, George C. Marshall European Center for Security Studies, Garmisch-Partenkirchen
PhDr. Oldřich Tůma
ředitel, Ústav pro soudobé dějiny, Praha
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REDAKČNÍ RADA MĚSÍČNÍKU MEZINÁRODNÍ POLITIKA
Předseda: Otto Pick (Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Praha)
Členové: Vojtěch Belling (Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Praha)
Miloš Calda (Fakulta sociálních věd UK, Praha)
Petr Dostál (Přírodovědecká fakulta UK, Praha)
Martin Ehl (Hospodářské noviny)
Jiří Fárek (Hospodářská fakulta TU, Liberec)
Radek Khol (ÚVM, Praha; do 30. 11.)
Petr Kratochvíl (ÚMV, Praha)
Kai-Olaf Lang (Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlín)
Kristina Larischová (Friedrich-Ebert-Stiftung, Praha)
Petr Lebeda (Glopolis, Praha)
Pavel Máša (Lidové noviny)
Miloš Pojar (Židovské muzeum, Praha)
Pavel Pšeja (Fakulta sociálních studií MU, Brno)
Michael Romancov (Fakulta sociálních věd ZU, Plzeň)
Jiří Schneider (Program of Atlantic Security Studies, Praha)
Pavel Svoboda (Ministerstvo zahraničních věcí, Praha; do 30. 11.)
Ivo Šlosarčík (Fakulta sociálních věd UK, Praha)
Jiří Štěpanovský (externí spolupracovník VŠE, Praha)
Filip Tesař (ÚMV, Praha)
Josef Veselý (FCA TV, Praha)
Tomáš Veselý (Úřad vlády ČR, Praha)
Zdeněk Zbořil (externí spolupracovník ÚMV, Praha)

REDAKČNÍ RADA ČTVRTLETNÍKU MEZINÁRODNÍ VZTAHY
Předseda: Petr Drulák (ÚMV, Praha)
Členové: Pavel Barša (ÚMV, Praha; Filozofická fakulta UK, Praha)
Jaroslav Foltýn (externí spolupracovník Fakulty mezinárodních vztahů VŠE, Praha)
Bořek Hnízdo (Fakulta sociálních věd UK, Praha)
Jan Hřích (ÚMV, Praha)
Lucie Königová (ÚMV, Praha)
Zuzana Lehmannová (Fakulta mezinárodních vztahů VŠE, Praha)
Vladimír Nálevka (Filozofická fakulta UK, Praha)
Markéta Pitrová (Fakulta sociálních studií MU, Brno)
Dan Marek (Filozofická fakulta PU, Olomouc)
Jiří Šedivý (George C. Marshall European Center for Security Studies, Garmisch-Partenkirchen)
Šárka Waisová (Fakulta filozofická ZU, Plzeň)
Vladimír Nálevka (Filozofická fakulta UK, Praha)
Zdeněk Zbořil (externí spolupracovník ÚMV, Praha)
Jiří Zemánek (Právnická fakulta UK, Praha)

REDAKČNÍ RADA PERIODIKA PERSPECTIVES
Předseda: Petr Drulák (ÚMV, Praha)
Členové: Regina Axelrod (Adelphi University, Garden City, NY, USA)
Dorothee Bohle (Středoevropská univerzita, Budapešť)
Vladimír Handl (ÚMV, Praha)
Karen Henderson (University of Leicester, Velká Británie)
Petr Jehlička (ÚMV, Praha)
Paul Luif (Austrian Institute for International Affairs, Vídeň, Rakousko)
Jiří Šedivý (George C. Marshall European Center for Security Studies, Garmisch-Partenkirchen)
Andrei V. Zagorski (Institute for Applied International Research, Moskva, Rusko)
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EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI ÚMV V ROCE 2006
Nicol Adamcová
Aleksander Astrov
Yveta Bartošová
Doc. Ing. Jaroslav Brada
Petr Brod
PhDr. Jaroslav Bulíček
Michaela Burdová
Šárka Cabadová-Waisová
James Carrol
Mgr. Lenka Černá
PhDr. Pavel Černoch
Adam Černý
Tereza Danihelková
Dr. Michael Danderstaedt
PhDr. Jindřich Dejmek, Ph.D.
Jiří Dienstbier
Luboš Dobrovský
Alena Falathová
Ralph Feltham
Veronika Formánková
Pavla Fridrichová
JUDr. Petr Greger
John Groom
Stefano Guzzini
Karolína Harries
Ing. Robert Hejzák
PhDr. Lucie Hindlsová
Lucie Hochmanová
PhDr. Táňa Holasová
RNDr. Jan Hošek
Ing. Regina Husáková
Frédéric Charillon
Nadiaye Ibrahima
Prof. Ing. Jaroslav Jakš, DrSc.
Prof. PhDr. Josef Jařab, CSc.
PhDr. Mgr. Petr Jelínek

Doc. Ing. Pavel Jeníček
Marcela Jindrová
Prof. Dr. Josef Kandert
Michael Kaplan
Stanislav Kaucký
Prof. PhDr. Jan Keller
Prof. Ferdinand Kinský
Ing. Zdeněk Kočárek
Daniela Kolátorová
Ing. Radka Konderlová
Mgr. Jana Korbelová
Ondřej Kovařík
David Král Bc.
Doc. JUDr. Richard Král
PhDr. Jiří Kroupa
Mgr. Petr Krupa
Mgr. Karel Kučera
Doc. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Ing. Andrea Kulhavá
PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
Josef Kupec
Mgr. Jakub Landovský
Prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc.
Christian Lequesne
Mgr. Zdeněk Lokaj
Mgr. Ivan Lukáš
Ivana Maxová
Prof. Petr Mikulášek
Ing. Vlasta Mlejnecká
Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.
Ing. Jiří Muchka, Ph.D.
Prof. Ing. Ladislav Musílek
Mgr. Martin Náprstek
PhDr. Jan Němeček, DrSc.
Lenka Němečková
Tomáš Nigrin

Mgr. Petra Nohavicová
PhDr. Helena Nováčková
Mgr. Miroslav Novák
Prof. Dr. Josef Opatrný
Šimon Pánek
Ing. Petr Pavlík, CSc.
Jitka Pelikánová
Jana M. Petrenko
Ing. Dana Plavcová
Mgr. Michal Procházka
PaeDr. Marie Rauchová
Eva Robová
Maciej Ruczaj
Doc. Jana Sereghyová
Ing. Jiří Schneider
PhDr. Jaroslav Šedivý
Jiří Šedivý, Ph.D.
Bc. Barbora Ševčíková
Jana Šmídková
Pavel Šváb
M.Phil. Radek Špicar
PhDr. Ivan Šťovíček
Martina Tatranská
JUDr. Pavel Telička
Zdeňka Trkovská
Taťána Tumisová
Martin Vacek
Klára Vachulová
Ing. Věra Venclíková
Marie Vrbová
Bc. Miloš Vaněček
Jana Zajícová
Doc. Ing. Josef Zieleniec
Iva Zímová
Ing. Monika Zlomková

STÁŽE
V roce 2006 absolvovali stáže v ÚMV:
Daniel Adolf (ČR, 20. 2.–14.7.), Michal Beník (ČR, 19. 10.–31. 12.), Tomáš Dopita (ČR, 4. 4.–30. 6.),
Petra Haefner (SRN, 29. 5.–22. 9.), Marcela Jindrová (ČR, 9. 10.–20. 12.), Ian Klinke (SRN, 10. 7.–8.
9.), Nataša Kubíková (ČR, 1. 1.–3. 2.), Ina Lehmann (SRN, 3. 7.–29. 9.), Zuzana Majbová (SR, 3.
4.–18. 9.), Tereza Němcová (ČR, 3. 1.–14. 4.), Ján Pavúk (SR, 1. 11.–31. 12.), Pavel Peterek (ČR,
6.–17. 2.), Jeppe Juul Petersen (Dánsko, 3. 1.–31. 3.), Tereza Richterová (ČR, 3. 10.–31. 12.), Adam
Slabý (ČR, 1. 3.–30. 6.), Radka Slezáková (ČR, 3. 10.–31. 12.), Chris Svorcik (USA, 3. 7.–15. 9.), Petr Urbánek (ČR, 1.–31. 8.), Josef Vávra (ČR, 1. 1.–10. 4.), Nina Westermann (SRN, (1. 9.–13. 10.).
Jako hostující profesorka působila v ÚMV ve dnech 6.–13. 10. Regina Axelrod, Ph.D., z Adelphi University (USA).
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PŘÍLOHA 1
ABSOLVENTI DIPLOMATICKÉ AKADEMIE 2006
A
SEZNAM STUDENTŮ ZÁKLADNÍ DIPLOMATICKÉ PŘÍPRAVY
DA1/2006
1. Mgr. Blažek Jan
2. Ing. Brandel Petr
3. Mgr. Lachoutová Lucie
4. PhDr. Mrázková Marie
5. Opěla Tibor
6. Ing. Páťalová Radka

7. Ing. Skalická Lenka
8. JUDr. Stiborová Zuzana
9. Ing. Šternová Marina
10. Mgr. Zelingerová Jana
11. PhDr. Barbora Ešnerová

B
PŘEHLED ABSOLVENTŮ VYŠŠÍ DIPLOMATICKÉ PŘÍPRAVY
DA2/2006
1. Ing. Žilka Václav
2. Ing. Bačová Peťa
3. Ing. Vaněčková Ivana
4. Ing. Janů Dagmar
5. PhDr. Mustillová Daniela
6. Ing. Brácha Jan
7. JUDr. Kodejšová Lucie
8. Mgr. Krahulcová Ivana

9. JUDr. Bednář Pavel
10. JUDr. Řezáč Pavel
11. Ing. Hlaváček Stanislav
12. Ing. Kryl Tomáš, Ph.D.
13. Ing. Doleček Jaroslav
14. Mgr. Pejcha Hynek
15. Ing. Škoda Pavel
16. Ing. Stašek Miloslav

C
PŘEHLED ABSOLVENTŮ INDIVIDUÁLNÍ DIPLOMATICKÉ PŘÍPRAVY
DA IN/2006
1. Mgr. Novohradská Dagmar (Hellerová)
2. M.Phil. Musilová Veronika
3. RNDr. Ždimera Aleš
4. Moravcová Kateřina (Levá), M.A.
5. Mgr. Matoušek Petr
6. Ing. Chaloupková Jana
7. Mgr. Lustigová Petra
8. JUDr. Knot Jaroslav
9. Mgr. Popenková Monika
10. Ing. Hart Tomáš
11. Mgr. Andresová Michaela
12. Mgr. Stará Jana
13. Mgr. Novák Oskar
14. Ing. Grígelová Jarmila
15. Mgr. Kosičková Vladimíra
16. Ing. Varga Juraj
17. Mgr. Vovková Kateřina

18. JUDr. Šimkovičová Silvia
19. PhDr. Pokorná Zuzana
20. Mgr. Šícha Jan
21. Ing. Gál František
22. Mgr. Hladíková Marta
23. Bc. et Mgr. Plíhalová Lada
24. Mgr. Vosečková Anna
25. Mgr. Škachová Pavla
26. Ing. Charvát Jiří
27. Mgr. Sulaimanová Sylva
28. Mgr. Dlabal René
29. Mgr. Kosek Miroslav
30. Bc. Sláma Tomáš
31. Mgr. Bordes Radka
32. JUDr. Šaginjanová Ani
33. Ing. Toifl Jiří
34. JUDr. Syková Anna
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35. Janíček Jiří
36. Mgr. Hrdoušek David
37. Ing. Sedláčková Zuzana (Beková)
38. Tauberová Martina
39. Mgr. Sýkorová Adéla
40. Mgr. Buček Zdeněk
41. Ing. Lukács Ladislav

42. Mgr. Dlouhá Gabriela
43. Černík Aleš
44. JUDr. Dobiášová Monika
45. Mgr. Karpetová Barbara
46. Ing. Doležal Petr
47. Petra Hofírková
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PŘÍLOHA 2
AKTIVITY PRACOVNÍKŮ
ÚSTAVU MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V ROCE 2006
Prof. PhDr. Pavel BARŠA, M.A., Ph.D.
Odborná publikační činnost
• Doslov k českému vydání knihy Normana G. Finkelsteina Průmysl Holocaustu „Humanistické židovství proti kultu holocaustu“. Praha: Dokořán 2006, s. 107–125.
• Mezi asimilací a multikulturalismem. Mezinárodní politika, 5/2006, s. 7–9 (spoluautorka Andrea Baršová).
• Česko jako přistěhovalecká země. Policy paper ÚMV (spoluautorka Andrea Baršová).
Příspěvky na konferencích a seminářích
• Prezentace knihy Přistěhovalectví a liberální stát (Brno: Masarykova univerzita 2005; spoluautorka
Andrea Baršová), ÚMV, Praha, 21. 2. 2006.
• Francie tváří v tvář islámu, přistěhovalectví a integraci. Diskuse s Petrem Janyškou moderovaná
P. Kratochvílem, ÚMV, Praha, 2. 3. 2006.
• Carr, Morgenthau, Weber, Bourdieu and the discipline of IR. Přednáška na mezinárodní konferenci
organizované ÚMV a CEFRES, Praha, 22. 5. 2006.
Publicistika a vystoupení v médiích
• Lobby, kterou se nevyplácí kritizovat. Lidové noviny (Orientace), 15. 4. 2006.
• Konec filosofie věčného míru. Lidové noviny (Orientace), 13. 5. 2006.
• Wallersteinova utopická věda. Lidové noviny (Orientace), 24. 6. 2006 (spoluautor Ondřej Císař).
• Nešťastný Libanon. Lidové noviny (Horizont), 2. 8. 2006.
• Evropská východní otázka. Lidové noviny (Orientace), 9. 9. 2006.
• Protikladná poučení z nacistické genocidy. Lidové noviny (Orientace), 14. 10. 2006.
• Evropa jako nová Andalusie. Lidové noviny (Orientace), 16. 12. 2006.
• Dvě vystoupení v ČT, 8. a 11. 11. 2006.
Pedagogická činnost
• Vedení pravidelných seminářů ze současných teorií mezinárodních vztahů na ÚMV.

Ing. Vít BENEŠ
Odborná publikační činnost
• Foreign policy, rhetorical action and the idea of otherness: The Czech Republic and Russia. Communist and Post-Communist Studies, Vol. 39, No. 4, December 2006, s. 497–511 (spoluatoři Petra
Cibulková a Petr Kratochvíl).
• Mercosur: na cestě od rivality k regionální integraci. In: Mezinárodní vztahy očima mladých badatelů. Praha: Středisko mezinárodních studií JM VŠE.
• Evropská unie a Turecko: krize důvěry? Mezinárodní politika 11/2006, s. 10–12.
• Normativní chování malých států jako výsledek kalkulace jejich dlouhodobých zájmů. Policy paper ÚMV.
Výzkumné projekty
• Možnosti regionální spolupráce na Blízkém východě, grantový projekt MZV (spoluřešitel, vedoucí
projektu PhDr. Jaroslav Bureš).
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Příspěvky na konferencích a seminářích
• What stance towards the EU? The demand side of the EU enlargement reconsidered, příspěvek na
konferenci Central and East European International Studies Association (CEEISA), 4th Convention,
Tartu, Estonsko, 25.–27. 6. 2006.
• Demand Side of the EU Enlargement Process from the Constructivist Perspective, příspěvek na konferenci Constructing New Identities in Transforming Europe – Enlargement and Integration: are they
compatible?, Aleksanteri Institute, Helsinky, 5. 10. 2006.
• On the road from rivalry towards regional integration: Comparing Mercosur and EU, příspěvek na
X. International Conference of Young Scholars: Crucial Problems of International Relations through
the Eyes of Young Researchers, VŠE, Praha, 25. 5. 2006.
Publicistika a vystoupení v médiích
• USA a historické paralely. Aktuálně.cz, 21. 3. 2006.
• Velká čínská digitální zeď. Aktuálně.cz, 14. 2. 2006.
• Rusko má plyn, taktiku ne. Aktuálně.cz, 24. 1. 2006.
• Válka a ohebné mezinárodní právo. Aktuálně.cz, 22. 8. 2006.
• Kdo se bojí Turecka v EU? Aktuálně.cz, 29. 5. 2006.
• Interview o česko-ruských vztazích, Helsingin Sanomat (finský deník).
• ČRo 1, otázka dne – vystoupení na téma EK vydá hodnotící zprávu na Turecko, 8. 11. 2006.
• ČRo 6 – vystoupení na téma Kyperská otázka (Hovory o Evropě), 22. 11. 2006.
• ČRo 6 – vystoupení na téma Přístupová jednání s Tureckem, 7. 12. 2006.
Pedagogická činnost
• Přednáška a diskuze na téma Politics and Community Affairs in the New Europe se studenty AngloAmerican College in Prague, 16. 3. 2006.
• Přednáška v rámci kurzu „Foreign Policies in Changing Europe“, Institut politologických studií FSV
UK, 10. 11. 2006.
Další odborná činnost
• Dvě peer review pro časopis Perspectives.
• Pět peer review pro časopis Mezinárodní vztahy.
• Posudek diplomové práce pro Vysokou školu veřejné správy a mezinárodních vztahů, Praha.
• Recenze na příspěvek PhDr. Jana Karlase, MA Neoliberalism and institutional form in international
relations: theoretical precision and empirical challenges.
• Konzultace pro profesorku Yang, Institut politologických studií FSV UK v Praze, 24. 11. 2006.
• Zástupce šéfredaktorky časopisu Mezinárodní vztahy.

PhDr. Veronika BÍLKOVÁ, E.MA, Ph.D.
Odborná publikační činnost
• Vnitřně přesídlené osoby. In: P. Šturma, V. Honusková a kol.: Teorie a praxe azylu a uprchlictví. Skriptum. Praha: Karolinum + UNHCR 2006, s. 121–131.
• Definice terorismu. In: Právne aspekty boja proti medzinárodnému terorizmu. Sborník z konference.
Bratislava: Slovenská spoločnosť pre medzinárodně právo 2006, s. 7–33.
• The (Draft) Comprehensive Convention on International Terrorism. In: Boháček, M. (ed.): Terrorism
and The Law: proceedings of Papers to international scientific conference organized by and held at
the University of Public Administration and International Relations, Prague in March 11, 2006.
Plzeň: Aleš Čeněk 2006, s. 11–24.
• Mezinárodní úmluva o potlačování financování terorismu. Právník, 6/2006, s. 672–696.
• Reforma OSN se nekoná? Ohlédnutí za zářijovým Světovým summitem OSN. Mezinárodní politika,
1/2006, s. 25–28 (spoluautorka Pavla Kortusová).
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• OSN a budování míru – nové výzvy, staré přístupy? Mezinárodní politika, 5/2006, s. 26–28.
• Nová Rada OSN pro lidská práva. Mezinárodní politika, 9/2006, s. 27–29.
• David P. Forsythe: The Humanitarians: The International Committee of the Red Cross. Recenze.
Journal of International Relations and Development, Vol. 9, Issue 2, 2006, s. 200–203.
• Romain Yakemtchouk: La politique étrangère de l’Union européenne. Recenze. Mezinárodní vztahy,
3/2006, s. 100–104.
• Smysl intervence. Recenze knihy Martha Finnemore: The Purpose of Intervention. Changing Beliefs
about the Use of Force. Mezinárodní politika, 1/2006, s. 42–43.
• Fenomén mezinárodního terorismu. Recenze knihy Vladislav David, Michal Malacka: Fenomén mezinárodního terorismu. Mezinárodní politika, 7/2006, s. 39.
• Zamyšlení nad studií Obyčejové mezinárodní humanitární právo. Recenzní esej. Právník, 10/2006,
s. 1205–1229.
• Views From the Capitals. How Europe’s Experts see the Outlook for UN reform. Europe’s World,
No. 4, Autumn 2006, s. 167.
Výzkumné projekty
• Transnational Terrorism, Security and Rule of Law (TTSRL), koordinace mezinárodního projektu financovaného Evropskou komisí v rámci Sedmého rámcového programu za ÚMV (od listopadu 2006;
po odchodu Radka Khola).
• Mapping International Law in Europe, v rámci projektu European Society of International Law
(ESIL ), národní zpravodaj.
Příspěvky na konferencích a seminářích
• Several Myths about the UN Reform, příspěvek na konferenci Young Leaders, Praha, 4. 1. 2006.
• The (Draft) Comprehensive Convention on International Terrorism, příspěvek na konferenci Terrorism and the Law, Praha, 11. 3. 2006.
• Lidská práva za ozbrojeného konfliktu – přístup Evropského soudu pro lidská práva, příspěvek na
česko-francouzské konferenci Aktuální otázky práva lidských práv v Evropě, Praha, 12.–13. 6. 2006.
• Definice terorismu, příspěvek na mezinárodní konferenci Právne aspekty boja proti medzinárodnému
terorizmu, Bratislava, 4. 7. 2006.
• Customary International Humanitarian Law, komentář vystoupení na konferenci Contemporary
Challenges to International Humanitarian Law, Ljubljana, 14. 11. 2006.
Publicistika a vystoupení v médiích
• Co nevyřešila válka v Iráku. www.idnes.cz.
• Tom, Jerry a íránská islámská revoluce. Aktuálně.cz, aktualne.centrum.cz.
• Kolik manželek máš, tolikrát jsi Britem? Aktuálně.cz, aktualne.centrum.cz.
• Co s lidskými právy, ptá se OSN? Aktuálně.cz, aktualne.centrum.cz.
• Rádio Česko – Problém polygamie v Evropě, 21. 3. 2006.
• Rádio Česko – Saddám Husajn a genocida v Iráku, 5. 4. 2006.
• Rádio Česko – Kauza Chodorkovskij, 4. 5. 2006.
• ČRo 2 – Rada pro lidská práva, 11. 5. 2006.
• ČRo 1 – Právní aspekty umístění raketové základny USA na území ČR, 28. 7. 2006.
• Rádio Česko – Soud se Saddámem Husajem, 28. 7. 2006.
• Rádio Česko – Rozsudek nad Saddámem Husajnem, 6. 11. 2006.
Pedagogická činnost
• Přednášky (Definice a typologie ozbrojených konfliktů, Vnitrostátní ozbrojené konflikty) v rámci předmětu Mezinárodní humanitární právo, Právnická fakulta UK, Praha.
• Přednáška Mezinárodněprávní úprava boje proti terorismu v rámci předmětu Mezinárodní trestní
právo, Právnická fakulta UK, Praha.

51

• Přednáška International Law, zimní semestr 2006–2007 na Vysoké škole veřejné správy a mezinárodních vztahů, Praha.
• Přednášky (Stíhání zločinů v mezinárodním právu) pro Český Červený kříž, 5. 3., 15. 10. 2006.
Další odborná činnost
• Internetové tipy Mezinárodní nevládní organizace na ochranu lidských práv, Mezinárodní politika,
7/2006.
• Oponentský posudek na diplomovou práci Miroslava Růžičky Zákaz diskriminace podle Evropské
úmluvy o lidských právech a práva EU (Právnická fakulta UK, Praha).
• Posudek na článek Státy vs. nestátní aktéři: dilema současného světa? Případová studie vztahu nestátních aktérů s vládami vybraných členských zemí Human Security Network (pro Politologický časopis).
• Posudek na článek K metodám analýzy zahraniční politiky v oblasti lidských práv (pro Mezinárodní
vztahy).
• Vypracování přihlášky do soutěže o grantový projekt Grantové agentury ČR, Boj proti terorismu
a lidská práva.
• Vypracování přihlášky do soutěže o grantový projekt Grantové agentury AV, Sebeobrana v mezinárodním právu – vývoj institutu a jeho proměny po skončení studené války.
• Členství v porotě hodnotící regionální soutěž Friedrich Born v mezinárodním humanitárním právu
(Ljubljana, 15.–18. 11. 2006).

Mats BRAUN, M.A.
Odborná publikační činnost
• Czech Republic. In: EU-25 Watch, No. 3/2006. EU-25 Research Project, EU-Consent, Berlin: Institut
für Europäische Politik 2006, s. 24, 65, 96–115, 137, 162, 190, 216, www.eu-consent.net/library/
EU-25-Watch-No3.pdf (spoluautor Petr Kratochvíl).
• Sweden: Stable Minority Governments. In: Říchová, Blanka (ed.): Vládní modely v parlamentních
systémech. Olomouc: Moneta – FM 2006, s. 47–62 (s podílem další instituce – Institut politologických studií FSV UK).
• The Troublesome Concept of Sovereignty. Perspectives, No. 25 Winter 2005/2006, s. 7–22.
• Švédský model na rozcestí. Mezinárodní politika, 12/2006, s. 32–33.
• Milada Anna Vachudova: Europe Undivided: Democracy, Leverage, Integration after Communism.
Recenze. Perspectives, No. 25, Winter 2005/2006, s. 91–94.
Výzkumné projekty
• EU-25 Watch, projekt prováděný v rámci EU-CONSENT, mezinárodní výzkumný projekt (spoluřešitel).
• Evropská integrace a zájmy České republiky, grantový projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Příspěvky na konferencích a seminářích
• A Comparative Approach to National Discourses on European Unity: the Czech Republic, Sweden
and the Constitutional Treaty, příspěvek na konferenci Central and East European International Studies Association (CEEISA), 4th Convention, Tartu, Estonsko, 25.–27. 6. 2006.
• Instrumenty evropské integrace, konference Institutu politologických studií FSV UK v Praze (s podílem další instituce).
Organizační činnost
• Účast na přípravě CEEISA 4th Convention, Tartu, 25.–27. 6. 2006.
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Publicistika a vystoupení v médiích
• Feminismus jako normalita. Aktuálně.cz, aktualne.centrum.cz, 6. 5. 2006.
• Oblíbená multikulturní společnost. Aktuálně.cz, aktualne.centrum.cz, 14. 6. 2006.
• Střet civilizací jako karikatura světa. Aktuálně.cz, aktualne.centrum.cz, 3. 8. 2006.
• Končí švédští sociální demokraté? Aktuálně.cz, aktualne.centrum.cz, 12. 9. 2006.
Pedagogická činnost
• Political Philosophy, přednášky, letní semestr 2006 (Anglo-American College).
• Politics of the European Union, přednášky, zimní semestr 2006 (Anglo-American College).
• Nordic Politics and European Integration, přednášky, zimní semestr 2006 (Institut politologických
studií FSV UK).
Další odborná činnost
• Peer review na článek Swedish Neutrality (Perspectives).
• Peer review na článek Definiční problematika evropského federalismu (Politologický časopis).
• Oponentský posudek na bakalářskou práci Husové Kateřiny (Institut politologických studií Fakulty
sociálních věd UK, Praha).
• Oponentský posudek na bakalářskou práci Lemochové Dagmar (Anglo-American College, Praha).
• Oponentský posudek na bakalářskou práci Jareše Davida (Institut politologických studií Fakulty sociálních věd UK, Praha).
• Posudek konzultanta na bakalářskou práci Lisy Schlegelové (Anglo-American College, Praha).
• Posudek konzultanta na bakalářskou práci Ivony Cibulkové (Anglo-American College, Praha).

PhDr. Jaroslav BUREŠ
Odborná publikační činnost
• Hodnocení účinnosti sankčního režimu OSN proti Iráku. In: Maalouf, Beatrice (ed.): Válka v Iráku
a Evropská unie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství A. Čeněk 2006, s. 16–34.
• Islámská charita v době globalizace. Mezinárodní vztahy, 3/2006, s. 46–70.
• Muslimské bratrstvo v proměnách času. Mezinárodní politika, 4/2006, s. 13–15.
• Globální informační revoluce a role médií v arabském světě. Mezinárodní politika, 7/2006, s. 8–11.
• Barcelonský euro-středomořský summit a jeho význam. Bulletin SČA 2006/1.
• William A. Rugh (ed.): Engaging the Arab and Islamic Worlds through Public Diplomacy. A Report
and Action Recommendations. Recenze. Mezinárodní vztahy, 3/2006, s. 119–123.
Výzkumné projekty
• Možnosti regionální spolupráce na Blízkém východě, grantový projekt MZV ČR (hlavní řešitel).
Příspěvky na konferencích a seminářích
• Sankce proti Iráku, konference pořádaná Vysokou školou veřejné správy ve spolupráci s ÚMV a dalšími institucemi s podporou Konrad Adenauer Stiftung, Praha, 8. 4. 2006.
• Kulturní workshop Europe-Mediterranean-Gulf-Dialogue among Peoples and Cultures organizovaný ministerstvem zahraničních věcí Francie a Euro-Mediterranean NGO Platform a ALF, Paříž,
13.–15. 9. 2006.
• Vystoupení na téma Česká národní síť Nadace Anny Lindhové (ALF) a perspektivy spolupráce na
konferenci Heads of National Networks Meeting, Tampere, 25.–28. 11. 2006.
• Současná situace v Iráku a role EU, mezinárodní konference pod názvem Pražská výzva pro Irák pořádaná Česko-iráckým sdružením a Českým mírovým fórem, Praha, 16.–17. 12. 2006.
• Krátké, desetiminutové referáty přednesené na dvou workshopech na téma: Islám a stát a Role médií
v arabském světě.
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Organizační činnost
• Koordinátor národní sítě Nadace Anny Lindhové pro dialog kultur (ALF) v ČR.
• Zorganizování dvou schůzí české sítě ALF spojené se školením, ÚMV, Praha 10. 5. a 26. 7. 2006.
• Dohled, vyhodnocování a organizování činnosti italské stážistky vyslané do Prahy z alexandrijského
centra Nadace Anny Lindhové pro dialog kultur (duben až srpen 2006).
Publicistika a vystoupení v médiích
• Interview s redaktorem Galisem na téma demokracie v arabském světě a kniha Farída Zakaríji: Budoucnost svobody. Hospodarske noviny (Slovensko), 2. 2. 2006.
• Rozhovor pro Nadaci ALF o české euro-středomořské zahraniční politice a česká síť ALF, internetový Newsletter ALF (odesláno 14. 11. 2006).
• Nadace Anny Lindhové pro dialog kultur ve Středomoří a posilování náboženské tolerance. Bulletin
SČA, 4/2006.
• Hlavní překážky při vytváření iráckého státu a přístupy EU a USA. Britské listy (www.blisty.cz),
17. 12. 2006.
• TV Nova, Střepiny – o Egyptě, sinajské atentáty, 7. 5. 2006.
• ČT 1, Reportéři – komentáře k dokumentárnímu filmu Martina Pruska spolu s prof. Kropáčkem,
27. 2. 2006.
Citace jména a instituce v médiích
• Iráčania diskutujú v Praze o záchraně Iráku, www.aktuality.cz, 16. 12. 2006.
Pedagogická činnost
• Arabská ekonomická integrace – vývoj a současné trendy, přednáška na Katedře mezinárodních vztahů VŠE, Praha, 6. 11. 2006.
• Bilancování barcelonského procesu po deseti letech a jeho další perspektivy, přednáška na Katedře
mezinárodních vztahů VŠE, Praha, 30. 11. 2006.
Další odborná činnost
• Questionnaire for Heads of the ALF National Networks pro schůzku Heads of National Networks
Meeting, Tampere, 25.–28. 11. 2006.
• Posudek na článek Kdo vyzbrojil Irák? (Mezinárodní vztahy).
• Pomoc při přípravě dokumentů ALF, např. kritérií pro schvalování projektů, ročního a tříletého plánu, návrhy českých kandidátů na euro-středomořskou cenu a na středomořskou cenu pro novináře
a zpracovávání každodenní agendy (odpovědi na dotazy do zahraničí, výběr kandidátů na různé akce, komunikace se sítěmi).
• Expertní vyjádření k současné bezpečnosti v Izraeli v kontextu libanonské krize a blízkovýchodního
konfliktu, pro Okresní soud v Bruntále (JUDr. Hana Beranová, odesláno 3. 8. 2006).
• Oponentní posudek na Výzkumný projekt MZV ČR RB 14/17/02 Dopady vstupu ČR do EU na zahraniční obchod s rozvojovými zeměmi – se zaměřením na země subsaharské Afriky (hlavní řešitel
PhDr. Lenka Adamcová, CSc).
• Posudek na diplomovou práci Martin Chuděj: Euro-středomořské partnerství – ekonomické partnerství – ekonomické aspekty vztahy zemí Maghrebu-EU, Fakulta mezinárodních vztahů VŠE, Praha.
• Pravidelné konzultace (činnost ALF) s koordinátorem MZV ČR pro barcelonský proces p. Koblížkou
a dvakrát i s ředitelem odboru BVA.

PhDr. Ondřej DITRYCH
Odborná publikační činnost
• Americký boj proti terorismu a Saúdská Arábie: Mezi idealismem a realpolitikou. In: Souleimanov,
Emil (ed.): Terorismus. Válka proti státu. Praha: Eurolex Bohemia, 2006.
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• Náhorní Karabach a řešení konfliktů podle realistické tradice. Mezinárodní vztahy, 4/2006, s. 27–47.
Výzkumné projekty
• Transnational Terrorism, Security and Rule of Law (TTSRL), mezinárodní projekt financovaný Evropskou komisí v rámci Sedmého rámcového programu (účast za ÚMV).
Publicistika a vystoupení v médiích
• Na čečenské frontě klid? Glosy.info, glosy.info/texty/na-cecenske-fonte-klid, 5. 4. 2006.
• Parlamentní volby v ČR – Jak to funguje? Glosy.info, glosy.info/texty/parlamentni-volby-v-cr-jakto-funguje, 12. 4. 2006.

Doc. Ing. Petr DRULÁK, Ph.D.
Odborná publikační činnost
• Úskalí veřejné volby. Polemika ke stati Marka Loužka: Dokáže teorie veřejné volby vysvětlit rozšiřování Evropské unie? Mezinárodní vztahy, speciální číslo 2006, s. 102–108.
• Svět jako metafora. Recenzní esej. Mezinárodní vztahy, 4/2006, s. 67–80.
• Metaforické plakáty Evropy. Mezinárodní politika, 4/2006, s. 40–41.
• Qui décide la politique étrangere tcheque? Les internationalistes, les européanistes, les atlantistes ou
les autonomistes? La Revue internationale et stratégique, No. 61, Printemps 2006. Paris: IRIS,
s. 71–84.
• Metafora kak most myezhdu racionalnym i chudozhestvennym. Proceedings of Ural Sate Pedagogical
University. LINGUISTICS, Vol. 19, 2006, Yekaterinburg: Ural State Pedagogical University, s. 116–130.
• Between Geopolitics and Anti-Geopolitics: Czech Political Thought. Geopolitics, Vol. 11, No. 3, Autumn 2006, s. 420–438.
• Motion, Container and Equilibrium: Metaphors in the Discourse about European Integration. European Journal of International Relations, Vol. 12 (4), s. 499–531.
• Probably a problem-solving regime, perhaps a rights-based union: European integration in the Czech
and Slovak political discourse. In: Sjursen, Helene (ed.): Questioning EU Enlargement: Europe in search of identity. London, New York: Routledge 2006, s. 167–185.
• Enlargement and Central and Eastern Europe. In: Carr, Fergus and Massey, Andrew (eds.): Public
Policy and the New European Agendas. Cheltenham, UK and Northampton, MA: Edward Elgar 2006,
s. 61–80.
• Jak na metafory? Několik poznámek k analýze politického diskurzu mezinárodních vztahů. In: Plechanovová, Běla (ed.): Evropská unie na počátku 21. století: Reformní procesy a institucionální změny. Praha: Karolinum 2006, s. 41–59.
Publicistika a vystoupení v médiích
• Záhada české zahraniční politiky. Lidové noviny, 25. 2. 2006.
• Mag Belgie een fluwelen scheiding verwachten? Doorbraak, 3/2006, Antwerpen, s. 4–6.
• Auf dem Mittelweg: Tschechiens Diplomatie zwischen Missionseifer und Relativismus. Prager Zeitung, 16. 3. 2006.
• Pomoct může i ten, kdo není dokonalý. Respekt, 16/2006.
• Sborník textů: Budoucnost české zahraniční politiky. 16/2006. Praha: Fontes rerum, s. 10–14, 37–38,
42–43, 45, 52.
• The Future of the European Union. Global Politics, 11/06, www.globalpolitics.cz/future-eu.html.
Pedagogická činnost
• Docent na Institutu politologických studií a Institutu mezinárodních studií FSV UK („Sociální a ekonomický vývoj zemí Beneluxu“, „Kapitoly z dějin zemí Beneluxu“, „International Relations – Theory and Practice“).
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• Externí učitel na Vysoké škole veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze.
Další odborná činnost
• Ředitel Ústavu mezinárodních vztahů.
• Editor recenzí v Journal of International Relations and Development.
• Předseda redakční rady časopisu Mezinárodní vztahy.
• Předseda redakční rady časopisu Perspectives.
• Programový ředitel čtvrté mezinárodní konference AMSVE Reflecting on a Wider Europe and Beyond: Norms, Rights and Interests, University of Tartu, Estonsko, 25.–27. 6. 2006.
• Ředitel sedmé Evropské doktorandské letní školy mezinárodních studií Convergence and Diversity
in an Enlarged Europe, Praha, 3.–15. 7. 2006.

Doc. PhDr. Jan EICHLER, CSc.
Odborná publikační činnost
• La guerre globale contre le terorisme et ses conséquences pour les realtions euro-américaines. La
Revue internationale et stratégique, Automne 2006, N. 63, s. 7–17.
• Mezinárodní bezpečnost na počátku 21. století. Praha: Ministerstvo obrany ČR – AVIS 2006.
• Hlavní bezpečnostní aktéri začiatku 21. storočia. In: Volner, Štefan (ed.): Problémy bezpečnosti v 21.
storočí. Bánská Bystrica: Euroatlantické centrum 2005, s. 208–243.
• Od přímé podpory režimu Saddáma Husajna po jeho vojenské svržení. Historie a vojenství, 1/2006
s. 4–20.
• Války postkonfrontačního období – úspěchy, paradoxy, výzvy. Vojenské rozhledy, 2/2006 s. 40–51.
• Teorie obrany nebo bezpečnostní věda? Vojenské rozhledy, 4/2006, s. 19–26.
• Hrozba globálního terorismu a její vyhodnocování. Mezinárodní vztahy, 3/2006, s. 19–45.
• Nepokoje ve Francii na konci roku 2005. Mezinárodní politika, 1/2006, s. 31–33.
• Vojenská charakteristika druhé intifády. Mezinárodní politika, 4/2006, s. 15–17.
• Vztahy mezi USA a Evropou po irácké krizi. Mezinárodní politika, 7/2006, s. 37–38.
• Terorismus a války v dnešním světě. Mezinárodní politika, 10/2006, s. 32–34.
• Le 2 décembre 2005: Un bicentenaire devenu controverse. Défense & Strategie, No. 17, Juillet 2006,
s. 14–17.
• Šárka Waisová: Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích. Recenze. Mezinárodní vztahy, 1/2006,
s. 153–156.
• Podrobný přehled o světě na počátku roku 2006. Recenze knihy Pascal Boniface a kol.: L’Aneé stratégique. Mezinárodní politika, 2/2006, s. 37–38.
• Čeká nás 4. světová válka? Recenze knihy Pascal Boniface: Vers la 4. eme guerre mondiale. Mezinárodní politika, 3/2006, s. 43–44.
• Kniha o terorismu nebo extremismu? Recenze knihy Miroslav Mareš: Terorismus v ČR. Mezinárodní politika, 8/2006, s. 33–34.
Výzkumné projekty
• Bezpečnostní hrozby a rizika na počátku 21. století, grantový projekt GA ČR (hlavní řešitel).
Publicistika a vystoupení v médiích
• Má být americká základna v Česku? Respekt, 28/2006.
• Závislá je nejen Evropa, závislé je také Rusko. Právo, 5. 1. 2006.
• Past strukturálního násilí. Právo, 26. 1. 2006.
• Brzezinski a možný úder na Írán. Právo, 4. 5. 2006.
• Fukuyama vidí Ameriku jako zemi na rozcestí. Právo, 16. 6. 2006.
• Bez Američanů to nepůjde. Právo, 3. 8. 2006.
• Turecko a jeho snahy o „most přes propast“. Právo, 9. 8. 2006.
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• Kde je kořen problémů s terorismem. Právo, 18. 8. 2006.
• Paříž si svou „zpátečkou“ kolem sil OSN utrhla kus ostudy. Právo, 24. 8. 2006.
• Váhavý Chirac nakonec vše napravil. Právo, 5. 9. 2006.
• Komu víc hrozí terorismus. Právo, 26. 9. 2006.
• Maďarská krize 1956 byla osudově spjata se Suezem. Právo, 27. 10. 2006.
• Návrat k jednáním je signálem rozumu. Právo, 2. 11. 2006.
• Italizace v Afghánistánu znamená pro NATO těžké zkoušky. Právo, 8. 12. 2006.
• Zpráva Bakerovy komise dává šanci na změnu k lepšímu. Právo, 15. 12. 2006.
• Válka a mír v době boje proti globálnímu terorismu. Britské listy, 24. 2. 2006, www.blisty.cz/art
27227.html.
• Jak vyhodnocovat bezpečnostní hrozby a rizika dnešního světa. Risk Management, 27. 6. 2006,
www.risk-management.cz/index.php?clanek=110&cat12=l&lang=.
• Padesát let od suezské krize. Newsletter CEP, č. 11, s. 3–5.
• ČT 1, ČT 24 – vystoupení na téma Válka a mír v dnešním světě, 25. 2. 2006.
• ČT 24 – vystoupení na téma Pohled na české volby ze zahraničí, 2. 6. 2006.
• ČT 1, ČT 24, Události, komentáře – vystoupení na téma Raketové základny v Česku, 28. 6. 2006.
• TV Nova, Střepiny – vystoupení na téma 11. 9. 2001, 17. 9. 2006.
• ČT 24 – vystoupení na téma Spravedlnost pro Saddáma Husajna, 15. 11. 2006.
• ČRo 1, Ozvěny dne – vystoupení na téma Spor o ruský zemní plyn, 13. 1. 2006.
• ČRo 1, Ozvěny dne – vystoupení na téma Hrozby útoků na Ameriku, 20. 1. 2006.
• ČRo 1, Týden ve světě – vystoupení na téma Hrozby útoků na Ameriku, 20. 1. 2006.
• ČRo 1, Zprávy – vystoupení na téma Prezident Vladimír Putin, 3. 2. 2006.
• ČRo 1, Radiofórum – vystoupení na téma Současná situace v Afghánistánu, 1. 6. 2006.
• ČRo 2 – vystoupení na téma Les communistes, encore et toujours?, www.radio.cz/fr/actuel/miroir,
3. 6. 2006.
• Rádio Česko, Zprávy – vystoupení na téma Zbrojní vývoz, 7. 6. 2006.
• ČRo 1, Zprávy – vystoupení na téma Věznice Guantánamo, 13. 6. 2006.
• ČRo 1, Zprávy – vystoupení na téma Bushova návštěva v Iráku, 14. 6. 2006.
• ČRo 6, Historie věčně živá – vystoupení na téma Od podpory Husajna po jeho svržení. 25 let vztahů
USA–Irák, 25. 6. 2006.
• Rádio Česko, Zprávy – vystoupení na téma Raketové základny v Česku, 27. 6. 2006.
• ČRo 1, Radiofórum – vystoupení na téma Raketové základny v Česku, 27. 6. 2006.
• ČRo 1, Ozvěny dne – vystoupení na téma Jednotky OSN v Libanonu, 15. 7. 2006.
• Rádio Česko – rozhovor na aktuální téma: Al-Káida, 15. 10. 2006.
• Rádio Impuls, Výslech rádia Impuls – Severní Korea vyhrožuje jadernou zbraní, 10. 10. 2006.
• Rádio Česko – rozhovor na aktuální téma: Sankce Rady bezpečnosti OSN vůči Severní Koreji,
16. 10. 2006.
• Rádio Česko, Analýza Rádia Česko – vystoupení na téma Kongresové volby v USA, 14. 11. 2006.
• Rádio Česko – rozhovor na aktuální téma: Reforma NATO, 22. 11. 2006.
• ČRo 1, Svět kolem nás – vystoupení na téma Summit Severoatlantické aliance v Rize, 29. 11. 2006.
• Rádio Česko – vystoupení na téma Diplomatické úsilí o uklidnění bezpečnostní situace v Iráku
vzrůstá, 29. 11. 2006.
• Rádio Česko, Studio Česko – vystoupení na téma Summit Severoatlantické aliance v Rize, 2. 12.
2006.
• Rádio Česko – rozhovor na aktuální téma: Nový přístup USA k Iráku, 6. 12. 2006.
• ČRo 6, Názory a argumenty – vystoupení na téma Nový přístup USA k Iráku, 11. 12. 2006.
• Rádio Česko – rozhovor na aktuální téma: Americký prezident George Bush zahájil třídenní intenzivní konzultace o Iráku 12. 12. 2006.
Citace jména a instituce v médiích
• Cerqueirová, Andrea: Války jsou vedeny sofistikovaně. Britské listy, 27. 2. 2006, www.blisty.cz/2006/
2/27/art27246.html.
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• Doležal, Bohumil: Události – politický zápisník Bohumila Doležala, 2. 1.–28. 1. 2006, www.bohu
mildolezal.cz/texty/udalostA60htm.
• Doležal, Bohumil: Události – politický zápisník Bohumila Doležala, 1. 4.–30. 4. 2006, www.bohu
mildolezal.cz/texty/udalostA63htm.
• Experti: Nebojme se raketové základny USA. Metropolitní expres, 30. 6. 2006.
• Janečková, Zuzana: Teroristé si do Česka jezdí odpočinout. 2. 11. 2006, wwww.eurabia.cz.
• Kříž, Zdeněk: Kdo vyzbrojil Irák. Mezinárodní vztahy, 3/2006, s. 71–82.
• Krátký Karel: The Cold War: A New History. Recenze. Mezinárodní vztahy 4/2006, s. 96.
• Levice diskutovala o válce a míru na 5. setkání Konference Levicové jednoty, www.kscm.cz/artic
le.asp?thema=2742&item=29229.
• Levice diskutovala o válce a míru. Politikon.cz, www.politikon.info/index/php?option=com
content&task=view&id=2981&Itemid=5.
• Levicové osobnosti o válce a míru. Aktuálně.cz, 27. 2. 2006, www.centrumpolitiky.aktualne.cz/cla
nek.phtml?id=367.
• Mareš, Miroslav: Aktéři proliferace zbraní hromadného ničení. Obrana a strategie, 2/2005.
• Odborníci hovořili o bezpečnostní roli Evropské unie ve světě. EurActiv.cz, 13. 11. 2006, www.eu
ractiv.cz/cl/79/3204/Odbornici-hovorili-o-bezpecnostni-roli-Evropske-unie-ve-svete.
• Publications. Défense & Strategie, No. 18, Octobre 2006, s. 16.
• Role EU na Blízkém východě? Spíše skromné pokroky. EurActiv.cz, www.euractiv.cz/cl/79/3093/Ro
le-EU-na-Blizkem-vychode-Spise-skromne-pokroky.
• Tůma, Miroslav: Relics of Cold War: Defence Transformation in the Czech Republic. SIPRI Policy
Paper No. 14. Stockholm: Stockholm International Peace Research Institute, 2006.
• Volner, Štefan: Bezpečnostní působení v současném světě. Vojenské rozhledy, 2/2006.
• Volner, Štefan: Nové dimenzie medzinárodných bezpečnostných vzťahov. Politické vedy, 3/2005 (vyšlo v r. 2006), s. 81–83.
• Závěšický, Jan: Evropská obranná agentura a další multilaterální zbrojní instituce v prostoru EU. In:
Mareš, Miroslav: Zbrojní politika Evropské unie. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2006.
• Dánská krajní pravice sílí. Díky islámu. Aktuálně.cz, 14. 2. 2006, www.centrum.cz/zahranici/euro
pa/clanek.phtml?id=78343.
• Rok po Londýně se Evropa ptá: Kde příště? Aktuálně.cz, 6. 7. 2006, www.centrum.cz/zahranici/eu
ropa/clanek.phtml?id=191110.
• Experti: Lukašenko ukázal svou tvrdost. Natoaktual.cz, 28. 3. 2006.
• Experti: Stažení sil z Iráku nepřipadá v úvahu. Natoaktual.cz, 22. 3. 2006.
• Experti: Raketové základny USA se nemusíme bát. Natoaktual.cz, 29. 6. 2006.
• Experti: Raketová základna má klady i zápory. Natoaktual.cz, 9. 8. 2006.
• Případná základna budí spíše skepsi. Natoaktual.cz, 17. 8. 2006.
Pedagogická činnost
• Válka a mír v době boje proti globálnímu terorismu, Konference Levicové jednoty, 25. 2. 2006.
• Dva rozdílné přístupy k hrozbě globálního terorismu, USA a EU. XIX. Letní škola historie, Pedagogická fakulta UK v Praze ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Praha, 3. 7. 2006.
– Bezpečnostní hrozby a rizika na počátku 21. století. Čtyřhodinová přednáška pro kurz generálního
štábu při Univerzitě obrany v Brně, 8. 9. 2006.
• Globální terorismus. Čtyřhodinová přednáška pro kurz generálního štábu při Univerzitě obrany v Brně, 22. 9. 2006.
• Evropská unie jako globální a regionální bezpečnostní aktér: cíle a perspektivy. Třetí československý seminář v rámci projektu „Bezpečné Česko v bezpečné Evropě“, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, 10. 11. 2006.
• Války v době globalizace. Přednáška pro kurz generálního štábu při Univerzitě obrany v Brně, 8. 11. 2006.
• Terorismus – hrozba 21. století. Přednáška, Univerzita třetího věku, 4. 12. 2006.
• Asymetrické války v době globalizace. Přednáška pro velitelství doktrín AČR, 18. 12. 2006.
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Další odborná činnost
• Oponentský posudek na disertační práci Karásek, Tomáš: Teoretická reflexe zahraničně-bezpečnostní
politiky Evropské unie: překonání mezivládního paradigmatu? Fakulta sociálních věd UK, Praha.
• Oponentský posudek na habilitační práci Lasicová, Jana: Nové teórie bezpečnostných vzťahov. Univerzita Bánska Bystrica.
• Oponentský posudek na diplomovou práci Veselá, Veronika: Zahraniční politika G. W. Bushe. Fakulta mezinárodních vztahů VŠE, Praha.
• Oponentský posudek na diplomovou práci Vrba, Ondřej: Pacifismus, mírové hnutí a protiválečné demonstrace: vliv veřejnosti na mezinárodní politiku. Fakulta mezinárodních vztahů VŠE, Praha.
• Peer review na stať Kdo vyzbrojil Irák? (Mezinárodní vztahy, 3/2006).
• Peer review na stať Evropská unie a operace na podporu míru (Mezinárodní vztahy).
• Vypracování přihlášky do soutěže o grantové projekty GA ČR: Války na počátku 21. století.
• Konzultace s prof. Patrice Buffotot, Université Paris, Sorbonne.
• Konzultace s Barthélémy Courmont, IRIS, Paříž.
• Konzultace s Prof. Dominique David, IFRI, Paříž.
• Konzultace s Prof. Jean Klein, IFRI, Paříž.

Ing. Rudolf FÜRST
Odborná publikační činnost
• Taiwan – A General Overview. In: Hromý, Bruno and Skovajsa, Juraj (eds.): Contemporary East Asia.
Bratislava: Ekonomická universita 2006.
• Asijští tygři přicházejí: ČLR a Taiwan a jejich obraz u laické i odborné veřejnosti. Sborník k semináři Taiwan a taiwanská studia. Praha: Karolinum 2006.
• Japonsko-čínské dusno. Mezinárodní politika, 3/2006, s. 12–14.
• Jak interpretovat vzestup Číny? Interview s Davidem Shambaughem. Mezinárodní politika, 3/2006,
s. 20–22.
• Energetický pohon pro čínského obra. Mezinárodní politika, 6/2006, s. 16–19.
• Životopis Mao Ce-tunga v nové verzi. Recenze knihy Jung Chány; Jon Halliday: Mao: The Unknown
Story. Mezinárodní politika, 12/2006, s. 38–39.
Příspěvky na konferencích a seminářích
• Seminář Politická budoucnost Taiwanu. Občanský institut a MZV ČR, Praha, 25. 4. 2006.
• ČLR a její možný vývoj. Referát na workshopu, FSV UK a CESES, Praha, 15. 6. 2006.
Organizační činnost
• China-Taiwan Relations in an East Asian Security Framwork, prof. Lin Chong-pin a Lo Chih-Cheng,
ÚMV, Praha, 1. 11. 2006.
Publicistika a vystoupení v médiích
• ČT Brno, Dobré ráno s ČT – přednatočený rozhovor na téma zboží Číny, 5. 4. 2006.
• ČT 1, Reportéři – vystoupení v publicistickém pořadu o padělání značkových výrobků, 19. 6. 2006.
• ČT 1 – vystoupení na téma Dalajláma v ČR, 10. 10. 2006.
Citace jména a instituce v médiích
• Nora Grundová: Versace kontra Konfucius. Lidové noviny, 17. 2. 2006.
Pedagogická činnost
• ČLR po roce 1989, dvě přednášky na Univerzitě Palackého, Olomouc, 3. 5. 2006.
• Sino-Japanese Relations, dvě přednášky v angličtině, Fakulta sociálních věd UK a Sasakawa Foundation, Praha, 13. 4. a 20. 4. 2006.
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Další odborná činnost
• Internetové tipy Čína, asijská studia, Mezinárodní politika, 1/2006.
• Internetové tipy Japonsko, Mezinárodní politika, 3/2006.
• Písemný komentář k draftu textu Odboru Asie a Pacifiku MZV ČR: Česká republika v Asii.
• Peer review na stať Slovensko-čínské vztahy (Perspectives)
• Posudek na na bakalářskou práci Maggie Li: Podmínky pro podnikání malých a středních firem
v ČLR, Fakulta sociálních věd UK, Praha.
• Posudek na diplomovu práci Liyan Hu: European Integration and East Asian Regionalism: Comparison between EU and ASEAN, Fakulta sociálních věd UK, Praha.
• Posudek na diplomovou práci Ivana Oklešťková: Současný čínský nacionalismus v mezinárodních
vztazích, Fakulta sociálních věd UK, Praha.

Ing. Mesfin GEDLU, Ph.D.
Odborná publikační činnost
• Československo/česko-africké vztahy. In: Machalík T. & Záhořík J. (eds.): Viva Africa 2006. Plzeň:
Katedra antropologie FF ZČU 2006.
• Súdán: neklidná země v neklidném obležení. Mezinárodní politika, 6/2006, s. 34–36.
• Dobré vládnutí: Nástroj rozvoje nebo kamufláž neoliberální strategie závislosti? Mezinárodní politika, 12/2006, s. 36–37.
• Lidská práva a zahraniční politika. Recenze knihy Peter R. Baehr; Monique Castermans-Holleman:
The Role of Human Rights in Foreign Policy. Mezinárodní politika, 11/2006, s. 38–39.
Publicistika a vystoupení v médiích
• Neutrální rasismus je také rasismus. Britské listy, 10. 2. 2006.
• Ropa, militarizace a zájmy nadnárodních korporací. Britské listy, 28. 2. 2006.
• Lidská práva a suverenita: představy a skutečnost. Britské listy, 27. 3. 2006.
• Afrika a její „čínská budoucnost“. Britské listy, 8. 5. 2006.
• Panafrikanismus je žijící skutečností. Britské listy, 26. 5. 2006.
• Somálsko: břemena neúspěchů. Britské listy, 7. 6. 2006.
• Súdán: nejnovější fronta intervenční hegemonie USA? Britské listy, 10. 10. 2006.
Pedagogická činnost
• Afrika: politika a společnost, přednáška pro Diplomatickou akademii, Praha, 15. 11. 2006.
Jiná odborná činnost
• Internetové tipy Afrika, Mezinárodní politika, 12/2006.
• Peer review na stať Měnící se přístup ES/EU k USA (Mezinárodní vztahy).

JUDr. Vladimír HANDL, CSc.
Odborná publikační činnost
• Entspannte Übungen. Tschechien und Deutschland in der EU. Osteuropa, 10/2006, s. 51–64.
• Tschechische-Deutsche Beziehungen zwischen Vergangenheit und Europäisierung. In: Weigl, Michael
(Hrsg): Folgenlose Nachbarschaft? Spuren der DDR-Außenpolitik in den deutsch-tschechischen
Beziehungen. Hamburg: LIT-Vrlg 2006, s. 47–64.
• Die KSČM und die EU: Das Glas ist ein Drittel voll. In: Brie, Michael; Hildebrandt, Cornelia (Hrsg):
Parteien und Bewegungen. Die Linke im Aufbruch. Berlin: Karl Dietz Vrlg. 2006, s. 218–229 (společně s FSV UK, Praha).
• Choosing Between China and Europe? Virtual Inspiration and Policy Transfer in the Programmatic
Development of the Czech Communist Party. In: Hough, Dan; Paterson, William E.; Sloam, James:
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Learning from the West? Policy transfer and Programmatic Change in the Communist Successor Parties of Eastern and Central Europe. London: Routledge 2006, s. 123–141.
• Between Emulation and Adjustment: External Influences on Programmatic Change in the Slovak
SDL. In: Hough, Dan; Paterson, William E.; Sloam, James: Learning from the West? Policy transfer
and Programmatic Change in the Communist Successor Parties of Eastern and Central Europe. London: Routledge 2006, s. 105–122 (spoluautor Vladimír Leška).
• Německá integrační politika mezi pragmatismem a europeizací. Mezinárodní vztahy, 4/2006, s. 5–26
(spoluautor Tomáš Nigrin).
• The Development and the Prospects of the Czech Left – the Role of the Communist Party. FriedrichEbert-Stiftung, Prague, Working Papers, 12/2005, 20 stran (společně s FSV UK, Praha).
• Vertrauen und Aussenpolitische Nähe. Eine Prager Sicht. WeltTrends, Nr. 52 (Herbst), 2006, s. 23–28.
Výzkumné projekty
• Modifikace německé zahraniční politiky po zářijových volbách 2005 se zvláštním zřetelem na českoněmecké vztahy, grantový projekt MZV ČR (hlavní řešitel).
Příspěvky na konferencích a seminářích
• Germany and the Visegrad countries at the end of the Red-Green government, příspěvek na Central
and East European International Studies Association (CEEISA), 4th Convention, University of Tartu,
Estonsko, 25.–27. 6. 2006.
• Organizátor a chair panelu Germany and Visegrád Countries, Economic Forum, Krynica Zdrój, Polsko, 6.–9. 9. 2006.
• The German EU Presidency 2007 – a Test Case for a New German European Policy?, vystoupení na
Seminar of experts and academics on German European Policy, ÚMV, Praha, 13. 9. 2006.
• Die Deutsche Europapolitik aus der Sicht der tschechischen classe politicque, vystoupení na Expertenworkshop: „Deutsche Europapolitik 2020“, Friedrich-Ebert-Stiftung, Brusel, Belgie, 20. 11. 2006.
• Germany and the Czech Republic since EU Enlargement, vystoupení na Séminaire du club Gande
Europe – Club de presse centré sur l’Europe élargie „L’Allemagne et ses voisins de l’Est au sein de
l’Union Européenne“, Paříž, Francie, 21. 12. 2006.
Organizační činnost
• Organizace Seminar of experts and academics on German European Policy, ÚMV, Praha, 13. 9. 2006.
• Organizace: Výroční konference Česko-německého diskusního fóra, Liberec, 6.–8. 10. 2006.
Publicistika a vystoupení v médiích
• Rádio Česko – interview, 26. 4. 2006.
Pedagogická činnost
• Transformation der Tschechischen Kommunistischen Partei, přednáška na Heinrich Heine Universität, Düsseldorf, Německo, 18. 1. 2006.
• Význam tzv. dekretů prezidenta Beneše v česko-německých vztazích, přednáška na Pedagogické fakultě UK, Praha, 20. 4. 2006.
• Czech Social Democrats and Communists During the Election Campaigne of 2006, přednáška na
Wolverhampton University, Velká Británie, 10. 5. 2006.
• Czech Foreign Policy 1990–2006, mezinárodní konference knihovníků, ÚMV (MZV ČR), Praha,
25. 9. 2006.
• Česko-německé vztahy 1990–2006, přednáška pro Diplomatickou akademii, 28. 11. 2006.
Další odborná činnost
• Externí oponent doktorské práce pana Preechaya Wongaroon, Institute for German Studies, University of Birmingham, Velká Británie, 11. 5. 2006.
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Ing. Ondřej HORKÝ
Odborná publikační činnost
• Rozvoj, participace a lidská práva. Nesnadná cesta k naplňování práva na rozvoj. In: Waisová, Šárka (ed.): Chudoba a bohatství v současném světě. Plzeň: Aleš Čeněk 2006, s. 9–22.
• Co je a co není vidět v rozvojových statistikách. Mezinárodní politika, 10/2006, s. 29–31.
• Waisová, Šárka a kol.: Ve stínu modernity: perspektivy a problémy rozvoje. Recenze. Mezinárodní politika, 7/2006, s. 40.
• L’Union européenne élargie et le développement de l’Afrique: Comment tenir les engagements du
Millénaire ?/The Enlarged European Union and Africa’s Development: How to Keep the Commitments of the Millennium Declaration. Policy brief. CEFRES/Ústav mezinárodních vztahů, Praha
2006 (spoluautor Philipp Rusin).
Příspěvky na konferencích a seminářích
• Rozvoj, participace a lidská práva: nesnadná cesta k naplňování práva na rozvoj. Vystoupení na 10.
Plzeňských rozhovorech, Plzeň, 4. 5. 2006.
• Development Policy in New EU Member States: Re-emerging Donors on the way from Compulsory
Altruism to Global Responsibility, příspěvek na Central and East European International Studies Association (CEEISA), 4th Convention, University of Tartu, Estonsko, 25.–27. 6. 2006.
• La pluralité des études du développement, příspěvek na Ecole d’été des IFRE européens, Oxford, Velká Británie, 28. 6.–1. 7. 2006.
Publicistika a vystoupení v médiích
• Myslíme to upřímně, vzkazuje Čína. Mladá fronta DNES, 29. 4. 2006.
• Kdo se bojí imigrantů. Aktuálně.cz, 31. 1. 2006, aktualne.centrum.cz/nazory/co-si-mysli/clanek.
pht ml?id=64727
• Keňští kostlivci. Aktuálně.cz, 21. 2. 2006, aktualne.centrum.cz/nazory/co-si-mysli/clanek.pht
ml?id= 84828.
• V Palestině se podává „hořčice po obědě“. Aktuálně.cz, 10. 5. 2006, aktualne.centrum.cz/nazory/
co-si-mysli/clanek.phtml?id=149645.
• Jsou Muslimové barbary dneška? Aktuálně.cz, 16. 8. 2006, aktualne.centrum.cz/nazory/co-si-mys
li/clanek.phtml?id=216548.
• Ano švýcarské miliardě pro novou Evropu? Aktuálně.cz, 17. 11. 2006.
Další odborná činnost
• Internetové tipy Rozvojová politika, Mezinárodní politika, 5/2006.
• Peer review článku Světová banka a její strategie v boji proti chudobě (Mezinárodní vztahy).
• Peer review výstupu GA ČR Ivana Lukáše Language policy of the states of sub-Saharan Africa in the
context of continental international relations.
• Konzultace s doktorandem IPS FSV UK Praha Ivanem Lukášem k disertační práci o regionální integraci v subsaharské Africe.

Ing. Jan HŘÍCH, CSc.
Odborná publikační činnost
• Zvláštní akcionářská práva: Omezení volného pohybu kapitálu v EU. Mezinárodní politika, 5/2006,
s. 31–34.
• Makroheslo ČR a Evropská unie (cca 15 normostran). In: Encyklopedie ČR. Praha: Ottovo nakladatelství 2006.
• László Csaba: The New Political Economy of Emerging Europe. Recenze. Perspectives, 26 (Summer)
2006, s. 98–103.
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• Petr König; Lubor Lacina; Jan Přenosil: Učebnice evropské integrace. Recenze. Mezinárodní vztahy,
4/2006, s. 107–112.
Příspěvky na konferencích a seminářích
• Účastník panelu EU a média na konferenci Evropa jako téma komunikace. Praha, Sovovy mlýny,
10. 5. 2006.
• Finanční perspektiva EU 2007 – 2013 a zájmy ČR: Vybrané problémy, příspěvek na Konferenci o budoucnosti regionální politiky EU, Senát PČR, Praha, 14. 11. 2006.
Organizační činnost
• Účast na přípravě konference Ropa a zemní plyn v Kazachstánu a její moderování. ÚMV, Praha,
29. 3. 2006.
• Účast na přípravě kulatého stolu na téma Reflexní období a plán 3D Evropské komise, ÚMV, Praha,
27. 4. 2006.
• Vedoucí výzkumného oddělení ÚMV.
Publicistika a vystoupení v médiích
• ČRo 1 – komentář k situaci okolo dodávek zemního plynu z Ruska, 19. 1. 2006.
• Rádio Česko – účast v diskusním pořadu na téma Finské předsednictví v EU, 4. 7. 2006.
• Radio O.K. Bratislava – interview na téma Zpoždění informačního systému SIS – II, 24. 8. 2006.
• ČRo 1 – interview na téma Přechodná období Rumunska a Bulharska, 14. 12. 2006.
Citace jména a instituce v médiích
• Rozhovor s redaktorkou ČTK Lucií Petrovou na téma EU a české politické strany před volbami, 6. 4.
2006.
• Citace názoru v článku Nové volby by ohrozily předsednictví v EU, Hospodářské noviny, 17. 8. 2006.
Pedagogická činnost
• Mezinárodní organizace ekonomického zaměření, přednáška pro Diplomatickou akademii, 19. 9.
2006.
Další odborná činnost
• Internetové tipy Euroregiony fungující na území ČR, Mezinárodní politika, 10/2006.
• Oponentský posudek na diplomovou práci Lenky Bartošové: Využití strukturální pomoci EU v Irsku
a srovnání s vybranými členskými státy EU, Vysoká škola báňská, Ostrava.
• Editor recenzí časopisu Mezinárodní vztahy.
• Konzultace s dánským stážistou Petersenem na téma další rozšiřování EU a organizace regionální politiky v ČR, ÚMV, 9. 2. 2006.
• Konzultace s pracovníky jihokorejského ministerstva pro národní sjednocení na téma zkušenosti ČR
z transformačního procesu, ÚMV, 16. 10. 2006.

PhDr. Petr JELÍNEK
Odborná publikační činnost
• João, Mário Caetano; Jelínek, Petr; Knitl, Aleš (eds.): Lusofonní Afrika 1975–2005. África lusófona.
Praha: Ústav mezinárodních vztahů 2006.
• Ozbrojený konflikt v Mosambiku a jeho dopad na státní správu. In: João, Mário Caetano; Jelínek,
Petr; Knitl, Aleš (eds.): Lusofonní Afrika 1975–2005. África lusófona. Praha: Ústav mezinárodních
vztahů 2006, s. 91–106.
• Rozvojová spolupráce EU po rozšíření. In: Waisová, Šárka (ed.): Chudoba a bohatství v současném
světě. Plzeň: Aleš Čeněk 2006, s. 39–49.
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Výzkumné projekty
• Nedemokratické režimy a jejich transformace v lusofonních a hispánských zemích, grantové projekt
Grantové agentury ČR, spoluřešitel (institucionálně řešení grantu zastřešuje Ústav politologie FF UK
a katedra politologie PF UP, Olomouc).
Organizační činnost
• Vedoucí Rozvojového střediska ÚMV.

PhDr. Jan KARLAS, MA, Ph.D.
Odborná publikační činnost
• Institucionální struktury mezinárodních bezpečnostních organizací: srovnání OSN, NATO a EU. In:
Kotábová, Věra; Říchová, Blanka; Plechanovová, Běla (eds.): Institucionalizace a decentralizace
v EU. Praha: FSV UK 2006.
• EU a válka v Iráku: konsensus v době a po skončení krize. In: Maalouf, Beatrice (ed.): Válka v Iráku
a Evropská unie. Praha: Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů 2006.
• Mezinárodní organizace a přenos moci: pravidla dělby moci v bezpečnostních organizacích. Mezinárodní vztahy, 2/2006, s. 23–48.
• Úloha teorie veřejné volby v mezinárodních vztazích a evropských studiích. Mezinárodní vztahy, speciální číslo 2006, s. 62–71.
• Co ukázalo roční reflexní období po odmítnutí evropské ústavní smlouvy? Mezinárodní politika,
6/2006, s. 31–33.
• An End to Banal Policy-Speak: Let’s Get Down to Specifics. Europe’s World, Spring 2006.
Výzkumné projekty
• Economic Theory of Political Markets, grantový projekt Grantové agentury ČR, spoluřešitel (nositel:
Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd UK Praha, ved. projektu: František Turnovec).
• Rozvoj české společnosti v EU: výzvy a rizika, výzkumný záměr MŠMT ČR, spoluřešitel (nositel: Fakulta sociálních věd UK Praha, ved. projektu: Jiří Kabele).
• Možnosti regionální spolupráce na Blízkém východě, grantový projekt MZV ČR, spoluřešitel (ved.
projektu: Jaroslav Bureš).
• Evropská integrace a zájmy ČR, grantový projekt MŠMT ČR, spoluřešitel (ved. projektu: Petr Drulák).
Příspěvky na konferencích a seminářích
• Neoliberalism and Institutional Form in International Relations: Theoretical Precision and Empirical
Challenges, příspěvek na Central and East European International Studies Association (CEEISA),
4th Convention, University of Tartu, Estonsko, 25.–27. 6. 2006.
• EU a válka v Iráku: konsensus v době a po skončení krize, příspěvek na konferenci Válka v Iráku
a Evropská unie Vysoké školy veřejné správy a mezinárodních vztahů, Praha, 4. 4. 2006.
• Plán D Evropské komise v dlouhodobé perspektivě, příspěvek na kulatém stolu Plán D Evropské komise a postoj veřejnosti k EU Ústavu mezinárodních vztahů, Praha, 27. 4. 2006.
• Předseda panelu a oponent, konference CEEISA 9th Young Scholars International Studies Conference, Praha, 25. 5. 2006.
• Neoliberalismus a teoretické studium mezinárodních institucí: otázka institucionální formy, příspěvek na konferenci Prohloubení integračního procesu a východní rozšíření: institucionální aspekty
Katedry mezinárodních vztahů Institutu politologických studií FSV UK, Praha, 6. 6. 2006.
• Současné realistické teorie mezinárodních institucí, příspěvek na III. Kongresu českých politologů,
Olomouc, 8.–10. 9. 2006.
• Teoretický výzkum institucionální formy v mezinárodních vztazích – dimenze, zdroje a hypotézy, příspěvek na konferenci Instrumenty evropské integrace Institutu politologických studií FSV UK, Praha,
10. 11. 2006.
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• Budoucnost Evropské ústavní smlouvy: možné scénáře a dosavadní vývoj, příspěvek na konferenci
Budoucnost Evropské ústavní smlouvy? Vysoké školy veřejné správy a mezinárodních vztahů, Praha,
2. 12. 2006.
Organizační činnost
• Účast na přípravě kulatého stolu Ústavu mezinárodních vztahů Plán D Evropské komise a postoj veřejnosti k EU, Praha, 27. 4. 2006.
• Zástupce vedoucího výzkumného oddělení.
Publicistika a vystoupení v médiích
• ČT24, Týden ve světě – vystoupení, 26. 12. 2006.
• ČRo 6, Hovory o Evropě – vystoupení, 13. 10. 2006.
• ČRo 6, Hovory o Evropě – vystoupení 10. 10. 2006.
Pedagogická činnost
• International Institutions and Governance, 13 přednášek/seminářů, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Praha, únor–květen 2006.
• Teorie evropské integrace a jejich aplikace, 13 přednášek/seminářů, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Praha, říjen–prosinec 2006.
• Metodologický proseminář, dvě přednášky, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Praha, říjen–prosinec 2006.
• Czech Republic and European integration, přednáška pro studenty z USA, MZV ČR, Praha, 6. 6. 2006.
• Mezinárodní politické organizace, přednáška pro Diplomatickou akademii, Praha, 15. 9. 2006.
• Czech foreign policy, přednáška pro MZV ČR, Praha, 13. 9. 2006.
Další odborná činnost
• Dvě peer review pro časopis Mezinárodní vztahy.
• Jedno peer review pro časopis Perspectives.
• Posudek na grant MZV ČR Perspektiva vzniku pevného jádra či jader v EU.
• Posudek na rigorózní práci Barbary Sedlákové, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Praha.
• Posudek na diplomovou práci Lenky Vyhnálkové, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Praha.
• Posudek na diplomovou práci Ivy Mizerové, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Praha.
• Posudek na bakalářskou práci Michaela Rosáka, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Praha.
• Posudek na bakalářskou práci Jana Prášila, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Praha.
• Recenzní editor časopisu Perspectives.
• Asistent recenzního editora časopisu Journal of International Relations and Development.
• Administrace grantového projektu MŠMT ČR Evropská integrace a zájmy ČR (nositel: Ústav mezinárodních vztahů, ved. projektu: Petr Drulák).
• Podíl na přípravě a distribuci sborníku Evropská integrace a evropská veřejnost, Praha: ÚMV 2006.
• Czech Republic and European integration, konzultace s prof. Yang, East China Normal University,
Praha, 27. 11. 2006.

Mgr. Radek KHOL, M.A.
Odborná publikační činnost
• Czech Republic: Prague’s Pragmatism’. Contemporary Security Policy. Special Issue on Domestic
Politics of Missile Defence, Vol. 26, No. 3 (December 2005).
• Civil-military Co-ordination in EU Crisis Management. In: Nowak, Agnieszka (ed.): Consolidating
EU Civilian Crisis Management. Chaillot Paper No. 90, Paris: EU ISS 2006.
• Czech Republic – Building a balanced profile in CFSP/ESDP. In: Müller–Brandeck–Bocquet (ed.):
New EU Member States and future of CFSP/ESDP. Baden-Baden, Nomos 2006.
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• Pět let po 11. 9. Mezinárodní politika, 9/2006, s. 24–26.
• Czech Republic and Poland – Missile defense bases are tie to US camp. Oxford Analytica, 15. 6. 2006.
• Washington may rue not easing visas for Central and Eastern Europe. Oxford Analytica, 17. 7. 2006.
• Protiraketová obrana a Česká republika – argumenty namísto mýtů a emocí. Policy paper ÚMV,
www.iir.cz/upload/PolicyPapers/rkhol2006ProtiraketovaObranaCR.pdf.
Výzkumné projekty
• Koordinace mezinárodního projektu financovaného Evropskou komisí v rámci Sedmého rámcového
programu Transnational Terrorism, Security and Rule of Law (TTSRL) za ÚMV (do října 2006).
• EU Enlargement in Rebalanced Transatlantic Partnership, Texas A&M University (spoluřešitel).
Organizační činnost
• Příprava mezinárodní konference Protiraketová obrana a ČR, Praha, 19. 10. 2006.
Publicistika a vystoupení v médiích
• US NSS 2006 a Evropa, Natoaktual.cz, 16. 5. 2006.
• Evropská obranná agentura a reforma zbrojního trhu v EU, Natoaktual.cz, 19. 6. 2006.
• Protiraketová obrana: debata v ČR a v Evropě. Natoaktual.cz.
• Debata o americké protiraketové základně. MF DNES, 28. 7. 2006.
• ČT 1, ČT 24, Vedlejší efekty (VII a X) – dvě vystoupení, 18. 7. 2006.
• Více jak 20 vystoupení – ČRo 1, Rádio Česko, ČRo 7, Impuls.
Pedagogická činnost
• EU as International Security Autor, přednáška na Fakultě sociálních věd UK, Praha, březen.
• Czech security policy, přednáška pro bosenskou delegaci (červen).
• Czech Republic as NATO member, přednáška pro West Point, 7. 6. 2006.
• Czech Security Policy – Major Developments 1989–2006, série přednášek, program Euromasters
2006, Fakulta sociálních věd UK, Praha.
• Přednáška pro PSSI Summer School, 14. 7. 2006.
Další odborná činnost
• Dvě peer review pro Mezinárodní vztahy.
• Dvě peer review pro Institut politologických studií Fakulty sociálních věd UK, Praha.

Mgr. Lucie KÖNIGOVÁ
Odborná publikační činnost
• Fórum k epistemologii společenských věd (úvodní slovo). Mezinárodní vztahy, speciální číslo 2006, s. 4–6.
• Ivo Šlosarčík: Politický a právní systém evropské integrace. Recenze. Mezinárodní vztahy, 3/2006,
s. 105–107.
Výzkumné projekty
• Twinningové projekty – analýza zkušeností „starých“ členských států EU a zhodnocení přínosu twinningu out pro Českou republiku, grantový projekt MZV ČR (hlavní řešitelka).
Příspěvky na konferencích a seminářích
• International Relations for Idealistic Realists?, příspěvek na konferenci International Studies Association (ISA), San Diego, USA, 22.–25. 3. 2006.
• Figuring Out Europe: EU Metaphors in the Heads of Czech Civil Servants (spoluautor Petr Drulák),
příspěvek na konferenci Central and East European International Studies Association (CEEISA), 4th
Convention, University of Tartu, Estonsko, 25.–27. 6. 2006.
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Pedagogická činnost
• Europäischen Akademie Nordrhein-Westfalen, Bonn, Německo, přednáška pro studenty Texas
A&M University.
Další odborná činnost
• Účast v grantové komisi IGA VŠE (obhajoba interních grantů VŠE).
• Šéfredaktorka časopisu Mezinárodní vztahy.
• Vedení diplomové práce.
• Posudky na 2 postupové práce.
• Peer review pro časopis Perspectives.

Mgr. Michal KOŘAN
Odborná publikační činnost
• Totgesagte leben länger: Die Visegrád-Gruppe nach dem EU-Beitritt. Osteuropa, Berlin: Deutsche
Gesellschaft für Osteuropakunde, 10/2006 (spoluautor Jan Růžička).
• Austrian Neutrality: Burden of History in Making or Moral Good Rediscovered? Perspectives 26
(Summer) 2006, s. 23–45.
• Beztvará věda, pozitivismus a realismus v mezinárodních vztazích. Mezinárodní vztahy, speciální číslo 2006, s. 7–31.
• Mezi předsednictvím EU a volbami: letní rakouské přemítání. Mezinárodní politika, 9/2006, s. 21–23.
• Pokračující pluralizace rakouského stranického systému: interpretace voleb do Národní rady 2006.
Mezinárodní politika, 11/2006, s. 25–27.
• Jeřábek, Martin: Konec demokracie v Rakousku, 1932–1938. Recenze. Mezinárodní vztahy, 4/2006,
s. 97–101.
Výzkumné projekty
• Evropská integrace a zájmy České republiky, grant MŠMT ČR (spoluřešitel).
Příspěvky na konferencích a seminářích
• Austrian Neutrality: „Burden of History“ in Making or a „Moral Good“ (Re)discovered, příspěvek
na konferenci Central and East European International Studies Association (CEEISA), 4th Convention, University of Tartu, Estonsko, 25.–27. 6. 2006.
• Předsednictví malých států: inspirace pro Českou republiku, prezentace na workshopu Předsednictví
Rady EU a Česká republika Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity, Brno, 26.
10. 2006.
Publicistika a vystoupení v médiích
• Přehmaty lidovců v Rakousku: komentář politologa. Evropské noviny, evropskenoviny.cz.
• Slovenská chůze po laně. Aktuálně.cz, 4. 4. 2006, aktualne.centrum.cz.
• Rakouské volby a chladící věže Temelína. Aktuálně.cz, 7. 10. 2006, aktualne.centrum.cz.
• „Skútr“ vyjel na válečnou stezku. Aktuálně.cz, 18. 4. 2004, aktualne.centrum.cz.
• Svobodomyslnější než Svobodomyslný? Aktuálně.cz, aktualne.centrum.cz.
• ČT24, Vedlejší efekty – vystoupení, 22. 10. 2006.
• ČRo 1, Radioforum – vystoupení 10. 2., 16. 6. 2006.
• ČR 6 – hostem pořadu „Hovory o nás a našich sousedech“, 20. 7. 2006.
Další odborná činnost
• Internetové tipy Rakousko – statistika, ekonomický výzkum, studium mezinárodních vztahů, Mezinárodní politika, 9/2006.
• Pětkrát vypracování telegramu in claris v rámci stáže na zastupitelském úřadu ve Vídni.
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• Tři peer review: a) text o neorealistickém versus postmoderním pojetí zahraniční politiky EU, b) text
o způsobech vysvětlení postoje České republiky k diplomatickým sankcím vůči Rakousku, c) text
o (neo)realistickém zdůvodnění evropské integrace v zahraničně a bezpečnostně politické dimenzi
(Mezinárodní vztahy).
• Peer review textu o diskursech v zahraniční politice Maďarska (Perspectives).
• Posudek na bakalářskou práci Hýbl V.: Vstup Rakouska do EU, Fakulta sociálních věd Masarykovy
univerzity, Brno.
• Posudek na bakalářskou práci Bianchi Elena: OEF a německá média, Fakulta sociálních věd Masarykovy univerzity, Brno.
• Posudek na bakalářskou práci Weiss J.: Rakouská neutralita před a po vstupu do EU, Fakulta sociálních věd Masarykovy univerzity, Brno.
• Posudek na diplomovou práci Majbová, Zuzana: Café Central Európa. Stredoeurópska debata 80. rokov jako symbolické centrum českých dejín, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha.

Ing. Mgr. Petr KRATOCHVÍL, Ph.D.
Odborná publikační činnost
• Foreign policy, rhetorical action and the idea of otherness: the Czech Republic and Russia In: Communist and Post-Communist Studies, Vol. 39, No. 4, s. 497–511 (spoluautoři Petra Cibulková, Vít Beneš).
• Editor sborníku: The European Union and Its Neighbourhood. Policies, Problems and Priorities. Praha: Ústav mezinárodních vztahů 2006.
• Czech Republic. EU-25 Watch, No. 2. Berlín: Institut für Europäische Politik 2006, s. 38–41, 116,
153, 186–187, www.eu-consent.net/library/EU-25-Watch-No2.pdf (spoluautor Petr Pavlík).
• Czech Republic. EU-25 Watch, No. 3, Berlín: Institut für Europäische Politik 2006, s. 24, 65, 96–115,
137, 162, 190, 216, www.eu-consent.net/library/EU-25-Watch-No3.pdf (spoluautor Mats Braun).
• Jak si stojí česká paradiplomacie? Podíl obecních a krajských samospráv na zahraniční politice ČR.
In: Dančák, Břetislav; Fiala, Petr; Hloušek, Vít (eds.): Evropeizace: Nové téma politologického výzkumu. Brno: Masarykova univerzita (Sborníky; sv. č. 23) 2006 (Petr Drulák, Lucie Königová).
• Pozitivismus a normativismus v teorii mezinárodních vztahů. Mezinárodní vztahy, speciální číslo
2006, s. 38–46.
• Resisting the EUnticement: The Russian elite and europeanisation. Paper for CEEISA Conference.
Praha: Ústav mezinárodních vztahů 2006, 29 s. (intranet).
• The Future of the European Union. Symposium. Global Politics, 27. 11. 2006, 11 s., www.globalpo
litics.cz/future-eu.html.
• Ruská spolupráce s Čínou: proti USA na dvou frontách. Mezinárodní politika, 2/2006, s. 6–9.
• Americké evangelikální hnutí a politika. Getsemany: křesťanský měsíčník, 12/2006, s. 285–286.
Výzkumné projekty
• EU-25 Watch, projekt prováděný v rámci EU-CONSENT, network of excellence, funded by the European Commission (spoluřešitel).
Příspěvky na konferencích a seminářích
• Conference of the Working Group „East European Societies in a comparative perspective“ of the
German Association of Political Sciences together with the German Society for East European Studies entitled International Relations in Eastern Europe, Humboldt University Berlin, 16.–18. 3. 2006.
• Příspěvek a předseda panelu na konferenci Central and East European International Studies Association (CEEISA), 4th Convention, University of Tartu, Estonsko, 25.–27. 6. 2006.
• Otnošenija Rossiji s gosudarstvami vostočnoj Jevropy v uslovijach rasširennogo EC, mezinárodní
konference organizovaná Ruskou akademií věd, Moskva, 8.–9. 9. 2006.

68

Organizační činnost
• Garant odborné přednášky Evropská politika Ruska, přednášející Fjodor Lukjanov, Praha, 21. 2.
2006.
• Garant (s Janem Hříchem) mezinárodního semináře Ropa a plyn v Kazachstánu: politické a bezpečnostní důsledky, panelisté: Sharip Omarov, Miloš Balabán, Praha, 29. 3. 2006.
• Garant mezinárodní konference EU and the Mediterranean: Perspectives of Future Cooperation, Praha, 22. 5. 2006.
• Garant expertní debaty Muslimští přistěhovalci v Evropě, diskutující: Pavel Barša, Petr Janyška, Praha, 7. 6. 2006.
• Letní škola mezinárodních vztahů Convergence and Diversity in an Enlarged Europe: 7th European
International Relations Summer School 2006 in Prague, partneři European Consortium for Political
Research (ECPR), Standing Group of International Relations (SGIR), CEFRES, Vysoká škola ekonomická v Praze, 3.–15. 7. 2006.
• Garant odborné přednášky The Middle East Strategic Equations After the Lebanon Conflict, přednášející: Nimrod Barkan, partneři: Velvyslanectví Státu Izrael, Praha, 7. 9. 2006.
• Zástupce ředitele ÚMV.
Publicistika a vystoupení v médiích
• Rusko a budování protiraketové základny v ČR. Natoaktual.cz, 20. 11. 2006, www.natoaktual.cz.
• ČT1, Dobré ráno – vystoupení na téma Smrt Šamila Basajeva, 11. 7. 2006.
• ČT24 – diskuse nad aktuálními zahraničněpolitickými událostmi, 24. 28. 11. 2006.
• ČRo 7 (zahraniční vysílání) – vystoupení na téma Zahraniční politika ČSSD, 22. 2. 2006, www.ra
dio.cz/ cz/clanek/76118.
• ČRo 7 – vystoupení na téma Ukrajinské volby, 27. 3. 2006.
• Rádio Česko – debata na téma Další rozšiřování Evropské unie, 13. 6. 2006.
• Rádio Express – vystoupení na téma Basajev mrtev, 10. 7. 2006.
• Rádio Česko – vystoupení na téma Rezoluce gruzínského parlamentu o stažení ruských jednotek ze
separatistických regionů, 19. 7. 2006.
• Rádio Česko – vystoupení na téma Rusko-gruzínské vztahy po zatčení ruských důstojníků obviněných ze špionáže, 29. 9. 2006.
• Rádio Česko – vystoupení na téma Smrt Anny Politkovské, 10. 10. 2006.
• Rádio Česko – vystoupení na téma Ruský postoj k íránskému jadernému programu, 19. 10. 2006.
• Rádio Česko – vystoupení na téma Vražda bývalého ruského agenta Litviněnka, 24. 11. 2006.
• Rádio OK – vystoupení na téma Papežova návštěva v Turecku a její politické aspekty, 28. 11. 2006.
• Rádio Česko – vystoupení na téma Další vývoj okolo Litviněnkovy vraždy, 7. 12. 2006.
Citace jména a instituce v médiích
• Právo: Putin v ČR, šéf Kremlu v Praze po 13 letech, 1. 3. 2006.
• Hospodářské noviny: Miliardář Abramovič se vrací do Ruska, chce ocelárny, 30. 5. 2006.
ihned.cz/3185.58200-evraz-000000-d-5a.
• Aktuálně.cz: O čem jedná Putin v Praze, aktualne.centrumcz/~~cook~jakubkares/clanek.pht
ml?id= 93178.
• Sächsische Zeitung: Wie Karel Gott ein Star wurde. – Besatzer, Mafia oder Partner? Das Verhältnis
zwischen Tschechen und Russen ist nach wie vor kompliziert (Anneke Hudalla), 16. 10. 2006.
• RFE/RL: Putin Romances Central Europe, 1. 3. 2006, www.rferl.org/featuresarticle/2006/03/
a5b0cc02-99cd-4172-9506-75600178656f.html.
Pedagogická činnost
• Kurz Teorie mezinárodních vztahů a Teorie mezinárodní politiky, letní i zimní semestr, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická, Praha.
• Kurz Teorie mezinárodních vztahů, letní semestr, Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů, Praha.
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• Příležitostné přednášky pro další instituce, včetně univerzitních (FF UK Praha, University of New
York in Prague, atd.).
• Série pěti přednášek/seminářů na Convergence and Diversity in an Enlarged Europe: 7th European
International Relations Summer School 2006 in Prague, Ústav mezinárodních vztahů, CEFRES
a Vysoká škola ekonomická, Praha, 3.–15. 7. 2006.
Další odborná činnost
• Internetové tipy Politika v Rusku, Mezinárodní politika, 2/2006.
• Šéfredaktor časopisu Perspectives (společně s Petrem Jehličkou).
• Člen redakční rady časopis Mezinárodní politiky.
• Vedení několika bakalářských a diplomových prací na Vysoké škole ekonomické, Praha, a Vysoké škole veřejné správy a mezinárodních vztahů, Praha: Objektivismus v mezinárodních vztazích,
Vliv politického realismu na americkou zahraniční politiku, Zahraniční politika českých regionů
apod.
• Řada peer review pro časopis Mezinárodní vztahy.
• Řada konzultací (německá novinářka Anneke Hudalla, čínský novinář Ren Peng, německá politoložka Sabine Fischer, český novinář Marek Hudema atd.).

Ing. Vladimír LEŠKA
Odborná publikační činnost
• Slovensko 1993–2004. Léta obav a nadějí. Praha: Ústav mezinárodních vztahů (za přispění Asociace
pro studium mezinárodních vztahů) 2006 (427 stran).
• Příspěvek analytických center nevládních organizací k posílení mezinárodní prestiže Slovenska. Recenzní esej. Mezinárodní vztahy, 1/2006, s. 134–147.
• Desať rokov o Slovensku čítaných v Prahe (Súhrnné správy o stave spoločnosti...). Recenzní esej.
Knihy a spoločnosť, Bratislava, 10/2006, www.fansk/kas/.
Příspěvky na konferencích a seminářích
• Aktivní účast na kulatém stolu NNO Participace v rámci mezinárodní výměny mládeže České a Slovenské republiky pod názvem „Čo sa stalo nového?“ Praha, 14. 11. 2006
• Úvodní vystoupení a moderování diskuse k tématu o příčinách a důsledcích rozdělení Československa, Praha, 14. 11. 2006.
Publicistika a vystoupení v médiích
• TV Slovenia – telefonní interview k problematice česko-slovenských vztahů po získání samostatnosti, 1. 9. 2006.

PhDr. Miroslav NOŽINA
Odborná publikační činnost
• Royal Ties. King Norodom Sihamoni and the History of Czech-Cambodian Relations. Praha: Knižní
klub 2006.
• Koza, která žere hady. Výpravy za původními obyvateli džunglí Kambodže a Kalimantanu. Brno: Jota 2006.
• Organizovaný zločin v zemích Visegradu. II. část. Bulletin Národní protidrogové centrály PČR,
1/2006, s. 19–25.
• Drogy v ulicích New Yorku. Bulletin Národní protidrogové centrály 1/2006, s. 13–16.
• Nová teritoria organizovaného zločinu na Balkáně: Bosna a Hercegovina. Bulletin Národní protidrogové centrály, 4/2006, s. 30–32.
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• Organizovaný zločin v zemích Visegradské čtyřky. Možnosti vytváření regionálních bezpečnostních
strategií v rámci EU. Policy paper ÚMV (www.iir.cz).
• East-Central European Crossroads of Crime. The Czech Republic case. Paper for CEEISA Conference. Praha: Ústav mezinárodních vztahů 2006 (intranet).
Výzkumné projekty
• Colombian Cocaine Networks in the European Union: A Research on their capabilities and functioning
in the most important entry points for cocaine in Europe, program AGIS 2006–2007 (spoluřešitel).
• Zpracování českých pramenů k moderním dějinám Kambodže s důrazem na období Rudých Khmerů,
grantový projekt MZV ČR 2006 (hlavní řešitel).
• Zneužívání drog v českých zemích v dobách rakousko-uherské monarchie a v předválečném Československu, grantový projekt Grantové agentury ČR (hlavní řešitel).
Příspěvky na konferencích a seminářích
• East-Central European Crossroads of Crime. The Czech Republic Case, příspěvek na konferenci
Central and East European International Studies Association (CEEISA), 4th Convention, Tartu, Estonsko, 25.–27. 6. 2006.
• Cocaine Networks in East-Central Europe. The Czech Republic Case, příspěvek na konferenci Colombian Cocaine Networks in the European Union, AEGD Paris, 28. 10. 2006.
Publicistika a vystoupení v médiích
• Milion božích myšlenek. Lidové noviny, 4. 3. 2006.
• TV Nova, Víkend – vystoupení, 3. 4. 2006.
• ČT 1, Dobré ráno – vystoupení na téma Italská mafie, zatčení bosse Bernarda Provenzana, 12. 4. 2006.
• ČT 24 – vystoupení na téma Thajsko, převrat, 20. 9. 2006.
• ČRo 1 – vystoupení na téma Nepál, politická situace, 27. 2. 2006.
• Rádio Česko – vystoupení na téma Politická situace v Nepálu, 14. 4. 2006.
• Rádio Česko – vystoupení na téma Politická situace v Nepálu, 19. 5. 2006.
• Rádio Česko – vystoupení na téma Politická situace v Nepálu, 27. 5. 2006.
• Rádio Česko – vystoupení na téma Indonésie, terorismus, 14. 6. 2006.
• ČRo 7 (anglické vysílání) – vystoupení na téma Vztahy s Kambodžou, 20. 9. 2006.
• Rádio Česko – vystoupení na téma Nepál, 7. 11. 2006.
Pedagogická činnost
• Mezinárodní organizovaný zločin, přednáška na Katedře translatologie FF UK, Praha, 6. 9. 2006.
• Organizovaná kriminalita, dvě přednášky na Vysoké škole veřejné správy a mezinárodních vztahů,
Praha, 24. 11. 2006.
• Kambodža, expedice Rattanakiri, přednáška, Livingstone, Brno, 6. 1. 2006.
Další odborná činnost
• Kambodža, bilaterální vztahy, Sihamoni – konzultace pro Odbor Asie a Pacifiku MZV ČR.
• ČR v Asii. Strategie rozvoje vztahů se zeměmi a oblastmi Asie, oponentura koncepčního materiálu Odboru Asie a Pacifiku MZV ČR.
• Zpráva z pozorovatelské mise EU na prezidentských a parlamentních volbách v Haitské republice
2005/2006.
• Česko-kambodžské vztahy. Odborná studie pro MZV ČR.
• Štablová, Renata; Brejcha, Břetislav a kol.: Návykové látky a současnost. Praha: Policejní akademie
ČR 2006. Odborný posudek.
• Cihlář, Michal; Richterová, Veronika: Kambodža v detailech. Praha: Gallery 2006. Korektury textu
a odborný posudek.
• Michel Jacq-Hergoualc’h: Zlatý věk Siamu. Nakladatelství Praha: Lidové noviny 2006 (240 stran).
Překlad.
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• Czech-Pacific Centre o.p.s., člen správní rady.
• Redakční rad Bulletinu Národní protidrogové centrály Policie ČR, člen.
• Association d’Etudes Géopolitiques des Drogues, Nantes, Francie, člen.
• Observatoire Géopolitique de la Criminalité Internationale (OGCI), Liège, Belgie, člen.
• Observatoire du Crime Organisé (OCO), Ženeva, Švýcarsko, člen.

Jan RŮŽIČKA, M.A.
Odborná publikační činnost
• Na cestě k bezvýznamnosti: Studium mezinárodních vztahů bez normativnosti. Mezinárodní vztahy,
speciální číslo 2006, s. 47–53.
• Totgesagte leben länger: Die Visegrád-Gruppe nach dem EU-Beitritt. Osteuropa, Berlin: Deutsche
Gesellschaft für Osteuropakunde, 10/2006 (spoluautor Michal Kořan).
• Michal Kubát: Demokracie v Polsku. Politický systém Polské republiky (1989–2005). Recenze. Mezinárodní vztahy, 4/2006, s. 102–106.

Mgr. Vít STŘÍTECKÝ
Odborná publikační činnost
• The Myth of the New Europe. In: Voskopoulos, George (ed.): Transatlantic Relations and European
Integration: Realities and Dilemmas. Hydebarad: ICFAI University Press, India 2006.
• South Caucasus in the Euroepan Periphery. In: Coskun, Bezen Balamir; Coskun Birgul Demirtas
(eds.): Neighbourhood Challenge: Euroepan Union and Its Neighbours. Loughborough: Loughborough University 2006.
• The South Caucasus: a challenging region. In: Kratochvíl, Petr (ed.): The EU and Its Neighbourhood: Policies, Problems, Priorities. Praha: Ústav mezinárodních vztahů 2006.
• Psychologie teroristického jednání. In: Souleimanov, Emil (ed.): Terorismus. Praha: Eurolex Bohemia 2006.
• Geopolitika Kavkazkého regionu. In: Souleimanov, Emil (ed.): Rusko a postsovětský prostor. Praha:
Eurolex Bohemia 2006 (spoluautor Emil Souleimanov).
• Hughes, Matew; Johnson, Gaynor (eds.): Fanaticism and Conflict in the Modern Age. Recenze. Perspectives, 25/2006, s. 83–86.
• Perspektivy Evropské politiky sousedství ve státech Jižního Kavkazu. Policy paper ÚMV.
Výzkumné projekty
• Transnational Terrorism Security and the Rule of Law (TTSRL), (spoluřešitel za ÚMV: problematika Ruska).
Příspěvky na konferencích a seminářích
• The Perspectives of the South Caucasian European Neighbourhood, příspěvek na konferenci Central
and East European International Studies Association (CEEISA), 4th Convention, Tartu, Estonsko,
25.–27. 6. 2006.
Organizační činnost
• Podíl na přípravě kulatého stolu Ropa a plyn v Kazachstánu: politické a bezpečnostní důsledky, ÚMV,
Praha, 29. 3. 2006.
Publicistika a vystoupení v médiích
• Demokratická Ukrajina snad míří na Západ. Aktuálně.cz, aktualne.centrum.cz.
• Potenciál ukrajinského kompromisu. Aktuálně.cz, aktualne.centrum.cz.
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• Rusko potřebuje lásku, ženy a děti. Aktuálně.cz, aktualne.centrum.cz.
• Lukašenko, vůdce na cestě do izolace. Aktuálně.cz, aktualne.centrum.cz.
• S diktátorem na věčné časy. Aktuálně.cz, aktualne.centrum.cz.
• Rádio Česko – vystoupení na téma Situace v Bělorusku po prezidentských volbách, 24. 3. 2006.
Další odborná činnost
• Internetové tipy Oblast Kavkazu a Střední Asie, Mezinárodní politika, 6/2006.

Mgr. Filip TESAŘ
Odborná publikační činnost
• EU 35: Dojde k rozšíření na Balkán? Mezinárodní politika, 11/2006, s. 4–7.
• Kosovští Albánci a jejich učebnice. Recenze knihy Denisa Kostovicova: The politics of identity and
space. Mezinárodní politika, 11/2006, s. 36–37.
Výzkumné projekty
• Dopady migrací v rámci území bývalé Jugoslávie, grantový projekt MZV ČR (hlavní řešitel).
Příspěvky na konferencích a seminářích
• Aktuální situace na Balkáně – referendum v Černé Hoře a jeho důsledky, jednání o finálním statusu
Kosova, konec mezinárodní správy v Bosně a Hercegovině, vystoupení na panelové diskusi Evropská
budoucnost Západního Balkánu: členové EU nebo protektoráty? Friedrich-Ebert-Stiftung, Praha,
a EUROPEUM, Praha, 23. 5. 2006.
Publicistika a vystoupení v médiích
• Aká bude Čierna Hora. Týždeň, 22/2006.
• Odchod tichého muže z Kosova. Respekt, 5/2006.
• S novým lídrem k nové hranici. Respekt, 9/2006.
• Jeho hlavním cílem byla kariéra. Lidové noviny, 13. 3. 2006.
• Černá Hora je na Srbsku fakticky už nezávislá. Lidové noviny, 20. 5. 2006.
• Pátá republika v kostce. Recenze. Kulturní týdeník A2, 1/2006.
• Krize tureckého nacionalismu. Kulturní týdeník A2, 4/2006.
• Dvě tváře spisovatele a vůdce. Kulturní týdeník A2, 5/2006.
• Velké evropské ambice. Recenze. Kulturní týdeník A2, 18/2006.
• Konflikty se valí. Recenze. Kulturní týdeník A2, 23/2006.
• Historie rozděleného ostrova. Recenze. Kulturní týdeník A2, 32/2006.
• Karel IV., Dalimil a sázavský klášter. Recenze. Kulturní týdeník A2, 36/2006.
• Růžový závoj sžíravého pesimismu. Recenze. Kulturní týdeník A2, 41/2006.
• Orwellovská duše. Recenze. Kulturní týdeník A2, 42/2006.
• Stěhování okolo Cařihradu. Recenze. Kulturní týdeník A2, 45/2006.
• Kosovská otázka: perspektivy dalšího vývoje na západním Balkáně. Rada pro mezinárodní vztahy – Informační středisko pro spolupráci se Srbskem a Černou Horou, červen 2006, www.rmv.cz/?c–id=349.
• ČT24 – vystoupení na téma Vstup Rumunska a Bulharska do EU, 26. 9. 2006.
• Rádio Česko – vystoupení na téma Okolnosti smrti Slobodana Miloševiče, 14. 3. 2006.
• Rádio Česko – vystoupení na téma Pohřeb Slobodana Miloševiče, 16. 3. 2006.
• Rádio Česko – vystoupení na téma Nový Vysoký představitel v Bosně a Hercegovině, 16. 4. 2006.
• Rádio Česko – vystoupení na téma Vstup Rumunska a Bulharska do EU, 17. 5. 2006.
• Rádio Česko – vystoupení na téma Přerušení jednání mezi EU a Srbskem, 4. 5. 2006.
• Rádio Česko – vystoupení na téma Prognóza referenda o nezávislosti v Černé Hoře, 20. 5. 2006.
• Rádio Česko – vystoupení na téma Výsledky referenda o nezávislosti v Černé Hoře, 22. 5. 2006.
• Rádio Česko – vystoupení na téma Členství Černé Hory v OSN, 21. 6. 2006.
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• Rádio Česko – vystoupení na téma Srbští politici a generálové obvinění z válečných zločinů, 11. 7.
2006.
• Rádio Česko – vystoupení na téma Obnovení bojů na Srí Lance, 12. 9. 2006.
• Rádio Česko – vystoupení na téma Korupční skandál v Bulharsku, 21. 9. 2006.
• Rádio Česko – vystoupení na téma Vstup Bulharska a Rumunska do EU, 26. 9. 2006.
• Rádio Česko – vystoupení na téma Prezidentské volby v Bulharsku, 20. 10. 2006.
Pedagogická činnost
• Perspektivy připojení zemí západního Balkánu k EU, přednáška, Občanský institut, Praha, 28. 11.
2006.
Další odborná činnost
• Internetové tipy Budoucí status Kosova, Mezinárodní politika, 11/2006.
• Peer review na článek Systemic and Geographical Influences on Greek Foreign Policy in the Balkan
(Perspectives).
• Posudek na bakalářskou práci Němec, Jakub: Srovnání aspektů života českých emigrantů žijících
v Turecku a tureckých emigrantů žijících v ČR, Katedra Blízkovýchodních studií Filozofické fakulty
ZČU, Plzeň.

Mgr. Eliška TOMALOVÁ
Odborná publikační činnost
• Francie a její koloniální dědictví: případ zámořských území. Sborník k VZ 2006 (v tisku).
• The cultural integration of CEE countries. The impact of European cultural programs and cultural
networks on cultural cooperation in the new member states? Rozvojové středisko 2006.
• Zpravodajská televize CFII: nový nástroj francouzské zahraniční politiky Mezinárodní politika,
5/2006, s. 35–36.
• Francouzská zahraniční audiovizuální politika: globální vysílání po francouzsku. Mezinárodní politika, 7/2006, s. 12–13.
Výzkumné projekty
• Twinning projects: analyzing the experience of old EU member states and evaluating the benefits of
Twinning out for the Czech Republic, grantový projekt MZV ČR (spoluřešitelka).
Příspěvky na konferencích a seminářích
• The cultural integration of CEE countries. The impact of European cultural programs and cultural
networks on cultural cooperation in the new member states, příspěvek na konferenci Central and
East European International Studies Association (CEEISA), 4th Convention, Tartu, Estonsko, 25.–27.
6. 2006.
• Politique culturelle européenne et Francophonie, příspěvek na konferenci Conférence et Université
d’été du Sommet de la Francophonie, Brašov, Rumunsko, 24.–29. 7. 2006.
• Francie a její koloniální dědictví: případ zámořských území, příspěvek na konferenci Aspekty autonomie a nezávislosti VZ Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd UK, Praha, 22.–24. 6. 2006.
Publicistika a vystoupení v médiích
• Úprava dějin z Francie. Aktuálně.cz, aktualne.centrum.cz, 7. 2. 2006.
• Podcenění komára. Aktuálně.cz, aktualne.centrum.cz, 28. 2. 2006.
• Jak francouzští myslivci honí voliče. Aktuálně.cz, aktualne.centrum.cz, 25. 4. 2006.
• Ségolène Royal – kandidátka na trůn? Aktuálně.cz, aktualne.centrum.cz, 25. 7. 2006.
• Rádio Česko – vystoupení na téma Vyslovení nedůvěry de Villepenově vládě a aféře Clearstream,
16. 5. 2006.
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• Rádio Česko – vystoupení na téma Ohrožuje Evropu nacionalismus? Francie a N. Sarkozy, 27. 10.
2006.
Pedagogická činnost
• Evropská dimenze kulturní politiky, přednáška, Europeum, Praha 24. 3. 2006.
• Kultura jako nástroj mocenského boje, model OSN invited speaker, Institut mezinárodních studií
FSV UK, Praha, 9. 12. 2006.
Další odborná činnost
• Peer review na článek o veřejné diplomacii (Mezinárodní vztahy)
• Oponentský posudek na rigorózní práci Tůmové S. L’Europe, les États-Unis et les pays du Sud. La
relation transatlantique et l’aide au développement, Fakulta sociálních věd UK, Praha.
• Oponentské posudky na diplomové práce (5) na Fakultě sociálních věd UK, Praha.
• Francouzská kulturní diplomacie, vypracování přihlášky do soutěže o grantové projekty Grantové
agentury ČR.

Elsa TULMETS, M.A., Ph.D.
Odborná publikační činnost
• L’Allemagne, l’élargissement européen et la politique de voisinage. Entre multilatéralisme et bilatéralismes. Transcontinentales, 1er semestre (2), Paříž, 2006, s. 121–149.
• Transnational Relations and Foreign Policies. The Interactions between Non-State and State Actors
in the German Assistance to Central Europe (the Political Foundations in Poland and the Program
Transform in Estonia). In: Le Gloannec, Anne-Marie (ed.): Non-State Actors in International Relations. The Case of Germany. Manchester: Manchester University Press 2006, s. 70–94 (spoluautorka
Dorota Dakowska).
• Adapting the Experience of Enlargement to the Neighbourhood Policy: The ENP as a Substitute to
Enlargement? In: Kratochvíl, Petr (ed.): The EU and its Neighbourhood: Policies, Problems, Priorities. Praha: Ústav mezinárodních vztahů 2006, s. 16–34.
Výzkumné projekty
• Twinningové projekty – analýza zkušeností „starých“ členských států EU a zhodnocení přínosu twinningu out pro Českou republiku, grantový projekt MZV ČR (spoluřešitelka).
• Evropská integrace a zájmy ČR, grantový projekt MŠMT ČR (spoluřešitelka).
Příspěvky na konferencích a seminářích
• Vystoupení na francouzsko-německo-polské konferenci European Union and its neighbours: designing a European Neighbourhood Policy. Possibilities of cooperation between European institutions,
member states and non-governmental organisations, Genshagen, Německo, 24.–29. 9. 2006.
• Účast při uvedení speciálního vydání časopisu Critique Internationale („The European Union and its
Neighbourhood“) pod vedením J. Rupnika v Centre d’Etudes et de Relations Internationales
(CERI/Sciences Po), Paříž, Francie, 12. 10. 2006.
• Vystoupení na konferenci Dynamiques transfrontalières et politiques de voisinage aux confins de
l’Europe v rámci European Neighbourhood Policy, University of Paris X Nanterre, Paříž, Francie,
13.–14. 11. 2006.
• Vystoupení na konferenci The European Neighbourhood Policy: A Framework for Modernisation?
pořádané European University Institute (EUI), Florencie, Itálie, 1.–2. 12. 2006.
Pedagogická činnost
• Introduction a l’analyse des politiques européennes, seminář na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd UK, Praha.
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Další odborná činnost
• Oponentský posudek na diplomovou práci Särglepp, Margus: The European Neighbourhood Policy
as a possible answer to crisis, Univerzita Potsdam a Sorbonna (Paříž).
• Peer-review na článek do časopisu European Political Economy Review (EPER).

JUDr. Miroslav TŮMA
Odborná publikační činnost
• Relics of Cold War: Defence Transformation in the Czech Republic. SIPRI Policy Paper No. 14.
Stockholm: Stockholm International Peace Research Institute 2006.
Pedagogická činnost
• Vývoj poválečného úsilí o evropskou a světovou bezpečnost, přednáška pro zájemce o studium na VŠ
pořádané Fakultou sociálních věd UK, Praha, 30. 3. 2006.
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