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Rozvoj akreditovaných studijních oborů 

1. Anglofonní studia/ Anglophone Studies 
 

Realizace projektu „Komunikace v podmínkách vícejazyčnosti“, který reflektuje 
multidisciplinaritu, která je typická pro katedru. To umožňuje spolupráci s jinými 
akademickými pracovišti. V návaznosti na multidisciplinaritu je tento projekt rozdělen 
do několika dílčích modulů, z nichž se každý zaměřuje na jiný aspekt projektu, 
v souvislosti s odborným zaměřením jednotlivých řešitelů. 
V roce 2016 bude dokončena dílčí část  projektu - Local, but not National: Role sof 
English as Nonofficial Language s výstupy v podobě odborných článků. 

 
2. Asijská studia a mezinárodní vztahy/ Asian Studies and International Relations 

 
Výzkum aktuálních problémů Dálného východu 
Výzkumná aktivita představuje výzkum aktuální problematiky makroregionu východní 
Asie, zejména vnitropolitických změn i aktuálních trendů vývoje mezinárodních 
vztahů mezi největšími státy regionu, tj. trojúhelníkem mezi Japonskem, Čínskou 
lidovou republikou a Korejskou republikou. Pozornost bude zaměřena na vývoj kolem 
teritoriálních sporů v Jihočínském, Východočínském a Japonském moři, především 
s ohledem na aktivity Čínské lidové osvobozenecké armády (PLA) a narůstající 
vojenské napětí v regionu. Reflektován bude i vnitropolitický vývoj v jednotlivých 
státech, zejména domácí snahy o reinterpretaci japonské ústavy a neorevizionistické 
směřování Japonska pod vládou premiéra Abeho, které mohou s ohledem na roli USA 
v regionu předznamenávat určitou změnu bezpečnostního paradigmatu. V rámci 
vnitropolitického vývoje ČLR bude pozornost soustředěna na realizaci „čínského snu“, 
jehož součástí je i rozsáhlá protikorupční kampaň a institucionální změny stranického 
i státního aparátu. Výzkum se dále soustředí na výsledky, průběh a dopady 
prezidentských voleb na Taiwanu v lednu 2016. 
Potenciální přínos spatřujeme především ve zpracování aktuální problematiky, která 
v českém kontextu v současné době chybí. 
 
Výstupem projektu bude monografie. 

 
Identita a bezpečnost v Asii 
Projekt se primárně zaměří na výzkum japonské národní identity a její vztah k 
formulaci zahraniční politiky. Autor představí teoretické koncepty budování identity a 
aplikuje je na specifické oblasti japonské zahraniční politiky s cílem zjistit, jak a jestli je 
a) japonská identita budovaná zvnitřku nebo zvnějšku (koncept „othering“) a b) jak se 
japonská národní identita prolíná do tvorby zahraniční politiky či jak zahraniční 
politika spoluutváří japonskou národní identitu. Prostor ovšem získá i obecnější 
úroveň diskursivní interpretace japonské zahraniční politiky a způsob vyrovnání se se 
zahraničními vlivy. Proto může být kriticky analyzován i japonský vztah 
k mezinárodním organizacím či dalším regionálním i neregionálním státům. 
 
Výstupem projektu bude jeden článek v Jscopus časopisu a 2 kapitoly v monografiích. 
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Unresolved Maritime Disputes in the Asia Pacific: Challenges and Future Prospects 
(původní název byl Do good fences make good neighbours? Borders and Borderlands 
in Asia Pacific) 
Cílem projektu je posílení aktivit a obsahu Centra asijsko-pacifických studií (Centra 
indo—pacifických studií). Cílem tohoto dlouhodobého projektu je zmapování a 
analýza nejnovějšího vývoje mezinárodních vztahů v Asii a Pacifiku v posledních pěti 
letech, kdy dochází nejen k viditelnějšímu vzestupu Číny, stejně jako přesunu 
pozornosti USA i EU do Asie. Pozornost bude věnována proměňujícím se vztahům 
mezi nejdůležitějšími aktéry v regionu, tj. mezi státy, regionálními organizacemi i 
vnějšími aktéry, přičemž se budou sledovat proměny v politické, ekonomické, sociální 
a bezpečnostní sféře. Důraz bude věnován i tradičním a netradičním bezpečnostním 
hrozbám – jako např. rostoucímu zbrojení v regionu, jež zvyšuje riziko střetu mezi 
jednotlivými aktéry, nedořešené teritoriální spory (Jihočínské moře, spory o ostrovy 
Senkaku, vodní bezpečnost), lidská bezpečnost (obchod s drogami, s lidmi, 
environmentální otázky), volající po transnacionálních řešení. Z tohoto důvodu budou 
analyzovány i jednotlivé regionální organizace, jejich cíle i dynamika členských států a 
jejich efektivita v řešení citlivých otázek. Vzhledem k rostoucímu významu této části 
světa bude zvláštní pozornost věnována i analýze české zahraniční politiky a jejích 
priorit pro spolupráci s vybranými zeměmi regionu. 
 
Výstupem projektu bude vydání jedné odborné monografie a příprava druhé, která 
bude vydána v roce 2017. 
 
Příprava monografie – Indická republika (vydání 2017) 
Publikace zúročí zkušenosti navrhovatelky ve výuce kurzu Indický subkontinent 
v moderní době a výzkumné práce k tomuto tématu. Koncepčně bude zaměřena 
nejen na charakteristiku a vývoj politických struktur a pozici Indické republiky 
z hlediska mezinárodních a regionálních vztahů, ale i na sociálně a kulturně 
kontextualizovaný vhled do současné indické společnosti. Pozornost bude věnována 
také občanské politice a otázkám sociálních, genderových, etnických a jiných 
(ne)rovností. Zaměří se i na konceptualizaci a naplňování principu lidských práv 
z hlediska indických kulturně-sociálních specifik. 
 
3. Humanitní studia a Politologie 

 
Strany mezery ve středovýchodní Evropě 
Projekt se zaměřuje na výzkum stran mezery v regionu SVE. Vychází z předchozí 
výzkumné aktivity hlavního řešitele a vybudování předběžných teoretických základů 
pro výzkum. Cílem je ověřit hypotézy vycházející z předpokladu odlišných 
charakteristik a chování stran mezery v SVE v porovnání se západní Evropou. Tyto 
hypotézy se soustředí na specifický vývoj a charakter politického stranictví v regionu, 
které je charakterizováno nízkým počtem členů stran, nejasnou programatickou a 
preferencí office-seeking strategií a rovněž vysokou volatilitou ve vazbě na nestabilní 
vazby strana-volič. 
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Výstupem budou 4 odborné články, alespoň jeden v databázi SCOPUS. 

 
Princip degresivní proporcionality při volbách do EP a rozdělení mandátů členským 
státům EU 
Cílem aktivity je zpracovat analýzu účinků mechanismu rozdělování mandátů 
poslanců Evropského parlamentu (EP) mezi členské země Evropské unie (EU), tzn. 
principu degresivní proporcionality, jak jej stanovuje Lisabonská smlouva. V první fázi 
se analýza zaměří na měření vyváženosti složení EP ve vztahu k populaci jednotlivých 
členských zemí, včetně návrhu vhodného měřícího nástroje v tomto smyslu. 
S ohledem na dosažené výsledky bude následovat analýza možností vyváženější (více 
proporční) alokace mandátů poslanců EP mezi jednotlivé členské země a návrh, jak by 
mělo být postupováno. A to i s ohledem na skutečnost, že dnes nejsou specifikována 
pravidla (mechanismus) pro stanovování počtu poslanců za jednotlivé členské země. 
Jakožto i s ohledem na skutečnost, že podle rozhodnutí Evropské rady schválené EP 
má být objektivní, férový, trvalý a transparentní způsob rozdělování křesel mezi 
jednotlivé členské země EU podle principu degresivní proporcionality s ohledem na 
velikost populace příslušných členských zemí schválen nejlépe před volbami do EP 
konanými v roce 2019.  

 
Výstupem budou nejméně dva odborné články, oba optimálně v anglickém jazyce: 
jeden nejméně typu JSc (2016) a jednoho nejméně typu Jrec (2017). 

 
Czech Democracy 1993-2018 
V roce 2016 bude zahájena práce na přípravě odborné monografie „Czech Democracy 
1993-2018“ (pracovní název). Kniha naváže na monografii „Česká demokracie po roce 
1989“, vydané v roce 2012. Bude však komplexně přepracována a to zejména 
přizpůsobením obsahu zahraničnímu čtenáři, který není až tak orientován v 
základních společensko-politických reáliích České republiky. Publikací o české politice 
v anglickém jazyce je stále na trhu nedostatek, což komplikuje i výuku předmětu 
Český politický systém na IRES MUP, ale i na jiných vysokých školách v republice.  
 
Monografie by měla vyjít v roce 2018 v podobě, kterou bude možné vykázat v RIV. 
Vzhledem k jazyku publikace (angličtina) je ambicí řešitelů vydat ji v některém ze 
zahraničních nakladatelství. 

 
Politické stranictví v České republice a na Slovensku 
V roce 2016 bude zahájena příprava a vydání odborné publikace analyzující politické 
stranictví v České republice a na Slovensku od obnovy pluralitních stranických 
systémů po roce 1989 doposud. Publikace se bude věnovat nejenom vývoji 
stranických systémů a jejich jednotlivých aktérů, ale i doposud neprozkoumaným 
oblastem politického stranictví, jakými je například otázka členství v politických 
stranách. 

 



 

5 
 

Stranické systémy v obou zemích procházejí i 25 let po obnově multipartismu velmi 
dynamickým vývojem, který je v obou zemích v poslední době spojen s nástupem 
protestních a „nepolitických“ subjektů, které částečně nahrazují či vytlačují 
„zavedené“ politické strany. Geneze a postupné pronikání těchto subjektů mezi 
relevantní strany a dokonce i mezi strany vládní nebyly doposud předmětem ucelené 
odborné analýzy. Z tohoto hlediska bude mít výzkumná aktivita a její odborné 
výstupy přidanou hodnotu. 
Ambicí této výzkumné aktivity je přinést zkoumanou problematiku do českého 
prostředí a současně nabídnout srovnávací analýzu umožňující uchopení a další 
výzkum této problematiky. 

 
Česká společnost a státní socialismus 
Hlavním cílem navrhovaného projektu je zaplnit mezeru na českém odborném trhu, 
kde dosud chybí komplexní analýza mocenských mechanismů státně socialistického 
režimu v Československu, včetně zhodnocení pokusů o jeho reformy. Dále je cílem 
navrhovatelů rozšíření tematického záběru vědecko-výzkumné činnosti KPHS MUP o 
výzkum témat, jejichž jednotící myšlenkou je otázka dynamiky politických režimů 
v Československu a ČR (s přesahy do regionu střední Evropy). Předpoklady stability a 
změny režimů budou studovány v rámci těchto základních oblastí: Pokusy o reformu 
státního socialismu a Mechanismy fungování moci v ČSSR. Výzkumný záměr je 
z povahy tématu zamýšlen jako výrazně multidisciplinární – pohybující se na pomezí 
historiografie soudobých dějin, komparativní politologie, politické teorie a sociologie 
politiky. Řešitelé budou usilovat o překonání hranic mezi obory a vytváření 
potřebného dialogu mezi „separovanými stoly“. Všechny plánované kolektivní 
monografie budou publikovány v prestižních odborných nakladatelstvích, a budou 
uplatnitelné za MUP v systému RIV. Poznatky získané při zpracovávání projektu 
budou hojně využity i ve výuce předmětů v jednotlivých oborech na MUP. 
 
Výstupem v roce 2016 bude monografie Dynamika normalizace a dvě dílčí odborné 
studie Transformace systému: politické a sociální důsledky Února 1948 a První krize 
diktatury KSČ v 50. letech. 

 
Politics in Central Europe 
V roce 2016 budou vydána dvě čísla časopisu Politics in Central Europe. 
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4. International Relations and European Studies 
 

V roce 2016 budou připravena a vydána 4 čísla časopisu CEJISS. 
 
5. Mediální studia 

 
Formování kritického zájmu o média a populární kulturu v českém prostředí: 
východiska, osobnosti, polemiky 
Odborný zájem o média a jejich postavení ve společnosti, včetně jejich 
kulturotvorného potenciálu, se v českém prostředí – stejně jako jinde ve světě – 
formoval na půdě jiných humanitních a sociálněvědních oborů, v politickém diskurzu i 
dobové publicistice a často závisel za nejen na celkovém společenském a politickém 
kontextu, ale také zájmu jednotlivých osobností a mnohdy v polemikách a ideových 
střetech. Právě podíl médií na formování dobové (zvláště populární) kultury je jedním 
z významných témat myšlení o společnosti 20. století – přitom je to téma v českém 
prostředí vzhledem k postavení populární kultury a studia médií nápadně 
podhodnocené.  
Projekt si klade za cíl přiblížit, zpracovat a rozebrat přínos vybraných osobností 
z českojazyčného prostředí, které se během 20. století (s důrazem na období po 
vzniku samostatného  Československa) podílely na tematizaci (a) médií jako 
předmětu odborného a publicistického zájmu, (b) kultury s důrazem na populární 
kulturu a (c) vztahu médií a kultury, resp. kulturotvorné role médií. 
 
V roce 2016 by jedním z výstupů mělo být podání žádosti o grant GAČR či MK ČR a 
dále 4 odborné články Jrec. 
 
Proměny mediálního diskurzu české politické komunikace  
Záměrem řešitelského týmu katedry mediálních studií a Centra pro studium mediální 
kultury a Katedry politologie a humanitních studií pro rok 2016 bude prozkoumat 
aktuální proměnu politické komunikace v rámci dikusních pořadů v České televizi, kde 
se mnohem víc klade důraz na nesmiřitelnost diskutujících stran než na dosažení 
možného konsenzu diskutujících. Záměrem výzkumu bude ověřit platnost hypotézy, 
podle které je tato situace důsledkem současného komunikačního trendu 
převedeného z nových médií, hlavně z internetových diskusí na blogoch a sociálních 
sítích, do prostředí starého média, televize. Česká televize se tímto způsobem snaží 
"držet krok s dobou" a být z marketingových důvodů rétoricky "in". Neomediální 
rétorika veřejných (lidových) hádek, postavená na emocionálně (resp. bulvarizačně, 
banalizačně, skandalizačně, exhibičně atd.) laděné argumentaci, která se v 
současnosti implantuje i v televizi, způsobuje, že současná TV přestává hrát tradiční  
integrační roli. Televize, která si osvojuje politicky a sociálně desintegrační roli nových 
médií, se dnes zúčastňuje na konstrukci emocionální veřejné sféry, kde se konsenzus 
stává redundantním. Výzkum si klade za cíl popsat tuto novou "dynamiku 
nesmiřitelnosti", která se klade jako norma současné mediální komunikace 
(a politické komunikace zvlášť).   
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Takto koncipovaný výzkum bude publikovaný v kolektivní monografii "Proměny 
mediálního diskursu", sestavené z autorských kapitol řešitelského týmu. 

 
6. Mezinárodní obchod/ International Business/ Regionální studia a mezinárodní 

obchod/ Regional Studies and International Business 
 

Země Střední Asie – noví hráči ve světové ekonomice a jejich význam pro vnější 
ekonomické vztahy České republiky 
Výzkumná aktivita se zaměřuje na oblast Střední Asie (Kazachstán, Uzbekistán, 
Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán), která je v České republice neprávem opomíjena, 
a to zejména z ekonomického hlediska. Tato oblast má obrovský hospodářský potenciál 
a nabývá stále většího významu ve světové ekonomice. Řešitelé si kladou za úkol 
zpracovat analýzu stavu hospodářství středoasijských zemí a jejich zahraničního 
obchodu s důrazem na obchod s Českou republikou. Současně se zaměří na vývoj 
jednotlivých integračních uskupení, kterých se tyto země účastní nebo mohou účastnit, 
jejich dopad na jednotlivé ekonomiky a perspektivy dalšího vývoje. Součástí je také 
návrh řešení konfliktů týkajících se využití společných vodních zdrojů zemí Střední Asie a 
charakteristika role energetického sektoru ve vývoji regionu. 
 
Výstupem bude odborná monografie „SNS a jeho postavení v mezinárodním obchodě“ 
a dva odborné články. 

 
Výzkum mezinárodních ekonomických vztahů 
V rámci dlouhodobého záměru bude pozornost věnována nejen vývoji nových 
teoretických poznatků, ale také (a zejména) reálnému vývoji mezinárodních 
ekonomických vztahů, zejména pak změnám, ke kterým dochází a docházet bude v 
průběhu celé druhé dekády nového milénia. 
 
Výstupem bude odborná monografie „Mezinárodní ekonomické vztahy“. 

 
7. Mezinárodní vztahy a evropská studia 

 
Proměny Evropské unie v kontextu aktuálních globálních výzev politického a 
ekonomického charakteru 
V  roce 2016 bude pozornost věnována otázkám spojeným se společnou bezpečnostní a 
obrannou politikou EU (SBOP). Předmětem analýzy budou aktivity, které EU vykonává 
za svými hranicemi ve smyslu šíření hlavních evropských principů (např. šíření 
demokracie, míru, instalace principů právního státu apod.). Sledovány budou vojenské a 
civilní mise, které jsou realizovány v Africe, Blízkém Východě a Západním Balkánu. Cílem 
bude ukázat prolínání zájmů EU se zájmy členských států, tj. do jaké míry jsou členské 
státy ochotné sledovat bezpečnostní zájmy EU; jaké jsou hlavní motivy k zahraniční 
angažovanosti jak ze strany EU, tak ze strany členských států. Zvláštní pozornost bude 
věnována podpůrným agenturám, které EU používá při realizaci SBOP /např. Evropská 
obranná agentura, Politický a bezpečnostní výbor, Vojenský výbor, Výbor pro civilní 
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aspekty řízení krizí apod./ a budování vojenských kapacit pod záštitou EU, tj. jak fungují 
jednotky rychlé reakce.  
 
Výstupem budou tři odborné články, reagující na aktuální vývoj a podobu bezpečnostní 
a obranné politiky v kontextu ukončených a aktuálně probíhajících misí. 

 
8. Průmyslové vlastnictví/Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém 

vlastnictví 
 

Vývoj v oblasti autorskoprávní a průmyslově právní ochrany 
V posledních letech dochází  jak v oblasti autorských práv, tak v oblasti práv 
průmyslových, ke změnám, které navozují řadu teoretických i praktických otázek. 
Autorská práva jsou ovlivňována zejména bouřlivým rozvojem aplikací na Internetu. Řeší 
se možnosti legislativních úprav práv autorů, práv výkonných umělců a práv 
provozovatelů rozhlasových a televizních provozovatelů. Jde o souhrn velmi obtížně 
řešitelných otázek jak z hlediska teoretického i praktického. Neméně složité otázky 
vznikají v oblasti práv průmyslových. Již po desítky let připravovaný patent Společenství 
vstupuje v posledních několika letech do finální fáze ve formě "Evropského patentu s 
jednotným účinkem", označovaný také jako unijní či komunitární patent. I zde je řada 
nedořešených praktických i teoretických problémů.  Navrhovaný vědeckovýzkumný 
záměr bude proto zaměřen na řešení těchto naznačených teoretických i praktických 
otázek.  
 
Výstupem bude kolektivní monografie, k níž se uskuteční i konference přístupná i pro 
odborníky z oblasti práv k duševnímu a průmyslovému vlastnictví, kteří působí v 
pedagogická a výzkumné sféře a praxi. 

 
Časopis ACTA MUP 
 
V roce 2016 budou vydána dvě čísla časopisu ACTA MUP. 

 
9. Veřejná správa/ Evropská studia a veřejná správa 

 
Veřejná správa a lidská práva 
Tematická a výzkumná vize je založena na integrativním vědecko-výzkumném projektu 
„Veřejná správa a lidská práva“, a to v evropském a mezinárodním projektu. Zaměření 
vědeckého záměru tak znamená rozšíření dosavadního předmětného portfolia katedry 
do sféry právní realizace základních lidských práv, práv občanských a taktéž práv 
v oblasti hospodářské, sociální a kulturní. Vzhledem k tomu, že vztah veřejné správy a 
výkon jejich pravomocí ve vztahu k fyzickým osobám a občanské společnosti má 
v současné době rozměr mezinárodní i přímou závaznost obou evropských systémů 
(Rady Evropy a Evropské unie), bude tento aspekt postupně analyzován.    
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V roce 2016 bude vydána monografie hlavního řešitele, budou zpracovány analýzy z 
vybraných oblastí aplikované veřejné správy a bude publikován odborný článek 
každého z řešitelů zaměřený k problematice, celkem tedy 10 odborných článků. 

 
10. Katedra cizích jazyků 
 
Zkoumání stavu česko-německého bilingvismu v současnosti. 
Česko-německý bilingvismus má na území našeho státu hluboké kořeny a je s ním 
historicky úzce spjat. Postupem času, zejména pak ve 20. století a v současnosti, však 
jeho vliv stále více a více oslabuje.  
Autorovým záměrem je zkoumat fenomén česko-německého bilingvismu jak 
z hlediska diachronního, tak i synchronního, se zvláštním zřetelem na pohled 
synchronní, za využití psycholingvistického i sociolingvistického přístupu ke zkoumání 
dané problematiky. 
Výstupem aktivity bude monografie, v roce 2016 bude téma prezentováno na 
konferencích, bude připravena publikace v odborných periodicích. 
 

Rozvoj vědeckovýzkumných pracovišť MUP 
 

1. Centrum bezpečnostních studií (C4SS) 
Důraz je kladen na posílení výzkumné identity univerzity, a to jak v domácím, tak 
zejména v mezinárodním prostředí. Výzkumná koncepce prakticky naplňuje vizi 
transdisciplinárního charakteru, který umožní vytváření dílčích výzkumných strategií v 
oblasti bezpečnostního výzkumu. Tento transdisciplinární charakter bude od roku 2016 
dále umocněn zahrnutím nové výzkumné aktivity týkající se kybernetické bezpečnosti, 
která reflektuje akreditaci nového bakalářského oboru Bezpečnost a technologie 
komunikace a následný vznik nové Katedry bezpečnostních studií v rámci MUP. Členové 
této nové katedry se proto budou aktivně podílet na realizaci výzkumné koncepce C4SS.  

o Výzkumný program Řešení konfliktů a jejich transformace 
Odpovědnost za ochranu (R2P) 
Výstupy - monografie, články IF/Scopus 
Cyber warfare 
Výstup - Článek IF/Scopus 

o Výzkumný program Privatizace bezpečnost 
Privatizace bezpečnosti 
Výstup - Článek IF/Scopus 
Transformace obranného průmyslu 
Výstup - Článek IF/Scopus 

o Výzkumný program Nové bezpečnostní hrozby 
Nové bezpečnostní hrozby EU 
Výstupy - 2 články IF/ Scopus 
Jaderná bezpečnost 
Výstup – Monografie 
Terorismus a boj s ním 
Výstup - Kapitola v zahraniční knize 
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o Výzkumný program Bezpečnost malých států 
Diferencovaná integrace 
Výstup - Článek IF/Scopus 
Malé státy 
Výstup – Monografie 
Security Followership 
Výstup - Článek IF/Scopus 

Postdoc pozice 

Důležitou ambicí C4SS je pravidelný příliv mozků ze zahraničí skrze každoročně nové 
pozice post-doku, která umožnuje získat kvalitní čerstvé absolventy doktorského studia 
ze zahraničí a získat od nich kvalitní publikace do RIVu a kontakty do budoucna. První 
Postdoc, dr. Andrea Gilli byl vybrán v září 2014 a jeho dosavadní činnost předčila naše 
očekávání zejména díky udělení prestižní ceny EDA-Egmont PhD Prize. Druhý byl vybrán 
v srpnu 2015, další by měl být vybrán v srpnu 2016. 
Další cíle a aktivity C4SS 
Kromě výše specifikovaných výzkumných aktivit C4SS i nadále realizuje další aktivity 
vedoucí k naplnění jeho dalších klíčových cílů. V prvé řadě se jedná o propojení teorie a 
praxe, neboli akademického a policy světa. Toto zajišťuje série otevřených přednášek 
s oborníky z Armády ČR a Ministerstva obrany ČR v rámci série Bezpečnostní dialog a 
série kulatých stolů. Dále se jedná o zapojení studentů do výzkumných aktivit C4SS skrze 
pozice dobrovolných pomocných studentských sil. 

 
2. Iberoamerické centrum (IAC) 
V roce 2016 se výzkumná činnost IAC zaměří na prohloubení analýzy vztahů mezi 
ČSSR a Latinskou Amerikou v kontextu studené války, a to zejména prostřednictvím 
analýzy politických aktivit československé vlády, významných levicových 
mezinárodních organizací sídlících od 50. let 20. Století v Praze, jakož i 
prostřednictvím analýzy přítomnosti významných představitelů z Latinské Ameriky 
v těchto organizacích. (Podrobněji viz níže) 

 
Realizovaný výzkum, publikační i konferenční výstupy pomohou dále etablovat IAC na 
MUP coby interdisciplinární „think-tank“ pro mezinárodní studia zaměřená na region 
Amerik. Vedle zjevného odborného přínosu výzkumných témat pro stav znalosti dané 
problematiky v ČR i v zahraničí tak plní předložený projekt i dlouhodobou ambici 
systematického rozvoje vědecko-výzkumné činnosti centra, jakož i zkvalitnění přínosu 
IAC pro odbornou veřejnost.  

 
3. Centrum pro studium Blízkého východu (CMES) 
Blízký východ prochází v posledních letech dramatickými změnami, zároveň se 
v tomto regionu dosud – a mnohdy více než jinde – uplatňují mnohasetleté tradice a 
společenské mechanismy. Tyto protichůdné trendy ovlivňují společenské uspořádání i 
ekonomickou a bezpečnostní situaci Blízkého východu, stále výrazněji se ale také 
dotýkají politického rozhodování a společností západních států. Projekt má za cíl 
v pěti oddělených, avšak na sebe navazujících celcích popsat současné dění na 
Blízkém východě, především s ohledem na fenomény, které jsou určující pro vztahy 
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mezi tímto regionem a okolním světem, zejména Evropou. Důraz bude kladen na 
mikro-pohledy, kdy autory dílčích studií budou zahraniční    i domácí odborníci 
zaměření na terénní výzkum a osobní znalost Blízkého východu. Výsledkem projektu 
má být soubor pěti publikací. Součástí projektu však budou i doprovodné akce, jako 
každoroční konference tematicky zaměřené na každý z tematických okruhů 
(konference budou hrazené z jiných zdrojů) a populárně-vědecké mediální výstupy. 
 
Výstupem v roce 2016 bude  monografie Blízký východ na křižovatce (Ne)bezpečný 
region. 


