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Úvod 

Materiál „Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Metropolitní 

univerzity Prahy, o.p.s., na rok 2018“ (dále jen Plán realizace 2018) je nedílnou součástí 

strategického řízení Metropolitní univerzity Praha (dále jen MUP). Hlavním účelem dokumentu 

je zpřesnění a konkretizace priorit v oblasti vzdělávací a tvůrčí činnosti, jak byly prezentovány 

ve Strategickém záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti MUP na období 2017–2020 a Dlouhodobém 

záměru MUP na období 2016–2020. Současně materiál tam, kde je to ze specifické pozice 

soukromé vysoké školy možné, reflektuje doporučení a priority Dlouhodobého záměru 

vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro 

oblast vysokých škol na období 2016–2020. 

 

Vize MUP 

 

Vizí MUP je dynamická a plně internacionalizovaná soukromá univerzita s pestrou a zavedenou 

strukturou atraktivních studijních programů na všech úrovních vysokoškolského vzdělávání, 

integrovaná do národního i nadnárodního rámce kvalitní vzdělávací a vědecké spolupráce, 

napomáhající rozvoji měst a regionů, v nichž působí, společensky odpovědná při překonávání 

všech forem překážek a zapojená do široké mezinárodní spolupráce v rámci univerzitní sítě 

celého světa. 

 

Mise MUP 

 

 Budování a rozvoj respektované vzdělávací instituce s pestrou, zavedenou a současně 

dostatečně flexibilní strukturou studijních programů, poskytující kvalitní výuku 

založenou na moderních didaktických a technických metodách a připravující absolventy 

konkurenceschopné jak na domácím, tak na mezinárodním trhu práce; 

 budování a rozvoj vědeckovýzkumné instituce, jež je nejsilnější a nejkvalitnější vý-

zkumnou organizací mezi soukromými vysokými školami v České republice a současně 

na základě mezinárodních standardů obstojí ve srovnání s domácími i zahraničními 

univerzitami zaměřenými na oblast sociálních a humanitních věd; 

 budování a rozvoj školy plně začleněné do evropského a širšího mezinárodního rámce 

spolupráce v oblasti vzdělávání včetně vlastní nabídky cizojazyčných studijních progra-

mů, zahraničních studijních pobytů, pracovních stáží pro studenty i absolventy a aka-

demických mobilit pedagogického i badatelského zaměření, a to v obou směrech, tedy 

dovnitř MUP i z MUP; 

 budování a rozvoj sociálně citlivé instituce, jež prostřednictvím programu Škola bez 

bariér a dalších aktivit odstraňuje překážky pro rozvoj dovedností osob se zdravotními 

i jinými omezeními; 
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 budování a rozvoj otevřené instituce, jež podle svých možností aktivně vstupuje do 

veřejného života měst a regionů, v nichž působí, a je integrátorem vzdělanostních a kul-

turních aktivit v těchto městech a regionech; 

 budování a rozvoj trvalých a inspirativních vztahů s absolventy, kteří univerzitě dávají 

významnou zpětnou vazbu důležitou pro zkvalitňování jejích činností; 

 budování a rozvoj instituce poskytující nejen studentům, ale také zaměstnancům 

inspirativní prostředí pro jejich další rozvoj a kariérní růst i volnočasové aktivity spojené 

s univerzitou. 

  

Priorita 1: Vzdělávání 

1.1. Rozvoj akreditovaných studijních programů v souladu s poptávkou praxe, uchazečů o stu-

dium a požadavkem na větší prostupnost programů 

 

 V souladu s novou legislativou provést analýzu stávajících studijních oborů zaměřenou 

na zájem uchazečů, počet studentů a absolventů, míru studijní neúspěšnosti, provést 

rozdělení oborů a nových studijních programů dle zaměření na akademické a praktické. 

 

1.2. Sledování kvality vzdělávání prostřednictvím evaluace výuky, uplatnitelnosti absolventů 

a reakcí zaměstnavatelů 

 

 V souladu s novou legislativou a novými vnitřními předpisy MUP a v souladu 

s působením a doporučeními rady pro vnitřní hodnocení připravit implementaci nového 

rámce kontroly kvality vzdělávací činnosti. 

 

1.3. Systematická inovace studijních programů 

 

 Připravit a předložit Národnímu akreditačnímu úřadu materiály k akreditaci nových 

studijních programů navazujících na stávající studijní obory tak, aby během první 

poloviny roku 2018 byla kompletována nabídka studijních programů pro akademický rok 

2018/2019 ve vazbě na novou legislativu a definici studijních oblastí a programů. 

V souladu se Strategickým záměrem MUP se nově soustředit i na oblast Bezpečnostních 

studií a informatiky. 

 

1.4. Zvyšování prostupnosti studijních programů 

 

 V rámci příprav nových akreditací studijních programů věnovat zvláštní pozornost 

prostupnosti studia v rámci univerzity a jednotlivých studijních oblastí a částečně i mezi 
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nimi s cílem budovat vnitřně integrovanou univerzitu. Prostupnost studia zajišťovat po-

mocí celouniverzitních a dalších sdílených předmětů. 

 

1.5. Posilování propojení studia se zaměstnavateli 

 

 U praktických studijních programů vybudovat síť partnerů poskytujících prostor pro 

realizaci studijních praxí a současně integrovat odborníky z praxe do vzdělávacích a 

atestačních aktivit v rámci těchto studijních programů. 

 

1.6. Rozvoj systému studentských stáží a praxí 

 

 S využitím externích i vlastních kapacit podporovat systém studijních stáží v České 

republice a v zahraničí, využít přitom zejména možností programu Longlive Learning 

Evropské komise, resp. podprogramu Erasmus+. 

 

1.7. Celoživotní vzdělávání 

 

 Ve vazbě na poptávku postavit pilotní projekt celoživotního vzdělávání jako doplňek 

k předchozímu absolvovanému studiu; dále rozvíjet celoživotní vzdělávání v oblasti 

jazyků (cizí jazyky a čeština jako cizí jazyk). 

 

1.8. Rozvoj spolupráce s uchazeči o studium 

 

 Nadále rozvíjet systematickou oboustrannou, smluvně podloženou spolupráci se střed-

ními školami v Česku a na Slovensku, založenou na odborných přednáškách, vzdělá-

vacích modulech (jarní školy apod.) a dalších odborných aktivitách. Hledat cesty pro 

rozšíření těchto aktivit do širšího geografického rámce, mj. vhodným personálním 

doplněním studijního a zahraničního oddělení. 

 

1.9. Podpora informační gramotnosti studentů 

 

 Podporovat a rozvíjet informační gramotnost studentů a specializované oborové infor-

mační zázemí s důrazem na budování relevantních knižních fondů a zajištění odborných 

elektronických informačních zdrojů a služeb využitelných jak pro studium, tak i tvůrčí 

činnost na MUP. Dále rozvíjet systém spolupráce knihovny, kateder a dalších složek 

MUP zaměřených na prezentaci specifických informačních zdrojů s ohledem na přípravu 

absolventských prací. 
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1.10. Rozvoj systému poradenství pro studenty 

 

 Průběžně zvyšovat kompetence pracovníků studijního oddělení, tajemníků kateder a dal-

ších zaměstnanců v oblasti služeb pro studenty, uchazeče a absolventy. Posílit informo-

vanost studentů o možnostech studia, stáží či zaměstnání prostřednictvím všech nástrojů 

komunikace. 

 

Priorita 2: Tvůrčí činnost 

2.1. Posilování excelence 

 

 Podporovat rozvoj excelentního výzkumu v oblasti mezinárodních vztahů a bezpeč-

nostních studií včetně technického komponentu v rámci Centra pro bezpečnostní studia 

(C4SS) a vytvářet podmínky pro přiblížení dalších výzkumných oblastí standardu 

excelence. Ve vazbě na dotaci na rozvoj výzkumné organizace podporovat prioritně 

excelentní výstupy ve všech vědeckovýzkumných záměrech MUP. Zohlednit přitom první 

zkušenosti s implementací Metodiky 2017+. 

 

2.2. Podpora výzkumu a vývoje na pracovištích MUP 

 

 Podněcovat obecné zkvalitňování tvůrčí činnosti na katedrách a dalších pracovištích 

MUP ve vazbě na nová akreditační pravidla a garanci studijních předmětů. 

Implementovat první doporučení ke zvýšení kvality tvůrčí činnosti vzešlá z Rady pro 

vnitřní hodnocení. 

 

2.3. MUP jako výzkumná organizace 

 

 Ve vazbě na Aktualizaci Dlouhodobého záměru MUP a aktualizaci vědeckovýzkumných 

záměrů na období 2015–2020 účelně využít dotaci na Dlouhodobý koncepční rozvoj 

Výzkumné organizace. Přehled všech vědeckovýzkumných aktivit je přílohou č. 1 tohoto 

materiálu.   

 

2.4. Spolupráce s partnery 

 

 Posilovat spolupráci ve vědecké oblasti a tvůrčí činnosti na mezinárodní úrovni, zejména 

s využitím evropských a národních prostředků určených na grantovou podporu tvůrčí 

činnosti. Hledat cesty k posílení segmentu aplikovaného výzkumu, zejména s využitím 

podpory Technologické agentury ČR. 
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2.5. Podpora výzkumných týmů a zapojení zahraničních výzkumníků 

 

 Rozvíjet a posilovat model postdoktorských stáží na MUP a současně připravit podmínky 

pro realizaci programu Mobility v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání (OP VVV). 

 

2.6. Podpora začínajícím vědcům 

 

 Prostřednictvím Interního grantového systému a dalších pobídek integrovat perspektivní 

studenty doktorských a navazujících magisterských programů do výzkumných aktivit. 

 

2.7. Rozvoj doktorských studií ve vazbě na tvůrčí činnost 

 

 Připravit a implementovat nová pravidla pro přijímání a studium v doktorských 

studijních programech, zaměřená mj. na projektový výzkum doktorandů již od prvního 

semestru. Posílit prvek internacionalizace u všech studentů doktorských studijních 

programů. 

 

2.8. Systematická prezentace výsledků tvůrčí činnosti 

 

 Podporovat účast akademiků z MUP na prestižních mezinárodních konferencích. Nadále 

rozvíjet vlastní konferenční činnost s tendencí redukce počtu pořádaných akcí a posílení 

a podpory již etablovaným mezinárodním setkáváním. Uspořádat výroční konferenci 

Společnosti pro vědy a umění a výroční kongres českých politologů. 

 

2.9. Budovat prestižní akademické vydavatelství 

 

 MUP Press vydává většinu publikací v koedicích s etablovanými akademickými 

vydavatelstvími, u všech tří odborných časopisů je podporováno úsilí o získání další/vyšší 

indexace. 

 

2.10. Efektivní administrativní podpora tvůrčí činnosti 

 

 Maximálně ulehčit badatelům v oblasti byrokracie a administrace vědy; nadále budovat 

Centrum pro podporu vědy jako malý, ale efektivní podpůrný nástroj. 
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Priorita 3: Internacionalizace 

3.1. MUP jako plně internacionální univerzita 

 

 V akademické i administrativní oblasti funguje MUP jako plně internacionální univerzita, 

kdy angličtina je chápána jako druhý jazyk běžné komunikace vedle češtiny/slovenštiny. 

MUP také pořádá akce mezinárodního charakteru, které slouží jako platforma pro 

setkávání a výměnu zkušeností se zahraničními partnery. 

 

3.2. Mezinárodní rozměr vzdělávání 

 

 Každý student MUP je v průběhu studia integrován na principu internacionalizace, a to 

výukou cizích jazyků vyučovaných vlastní katedrou včetně češtiny pro cizince a dílčí 

nabídkou povinných, povinně volitelných či volitelných předmětů v cizím jazyce. Studenti 

mají široké možnosti studia či stáží v zahraničí v rámci programu Erasmus+, a to i mimo 

EU. Studenti přijíždějící na výměnné programy jsou plně integrováni do kolektivu 

ostatních studentů MUP. Řádní i výměnní zahraniční studenti jsou plně integrováni jak 

do života školy v rámci výuky, tak i do kulturních, společenských a sportovních aktivit 

pořádaných MUP. Zahraniční oddělení k tomuto účelu organizuje a podporuje i finančně 

tzv. Buddy Team složený ze studentů MUP. V roce 2010 byl MUP udělen status 

uzavřeného zkouškového centra Cambridge English Language Assessment 

akreditovaného na zkoušky Cambridge English: PET, FCE, CAE a CPE, a Cambridge 

English: Business; BEC Preliminary, Vantage a Higher. Studenti tak mají možnost získat 

mezinárodně uznávaný certifikát z anglického jazyka. Tyto zkoušky jsou nejen jedním z 

důležitých předpokladů pro studium v zahraničí, ale i velkým přínosem při hledání 

uplatnění v profesním životě. MUP bude i nadále motivovat svoje studenty k získávání 

těchto jazykových certifikátů. 

 

3.3. Podpora plurilingvity 

 

 Nehledě na dominanci angličtiny jako globálního jazyka MUP podporuje zásadu 

plurilingvity jak ve struktuře studijních programů, tak i v další nabídce jazykového 

vzdělávání v rámci volitelných předmětů a celoživotního vzdělávání a také v tvůrčí 

činnosti. 

 

3.4. Anglicky vyučované studijní programy 

 

 Studijní program Anglophone Studies je nabízen pouze v anglickojazyčné verzi, studijní 

programy Mezinárodní vztahy a evropská studia, Mezinárodní obchod, resp. Regionální 

studia a mezinárodní obchod, jsou nabízeny v plně komplementárních českých a 

anglických jazykových verzích. Ve všech doktorských studijních programech je část 
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studia nabízena v cizím jazyce, na MUP v angličtině, v rámci výjezdů do zahraničí dle 

preference doktorandů. 

 

3.5. Mezinárodní mobilita studentů  

 

 Studentské mezinárodní mobility jsou integrální a podporovanou součástí studia. MUP 

vytváří podmínky pro rozsáhlou obousměrnou mobilitu na všech stupních studia v ev-

ropském i globálním měřítku. U doktorského studia je studijní pobyt v zahraničí povinnou 

součástí studia. S ohledem na globalizaci a charakter některých studijních programů je 

podporována i mobilita mimo evropské státy, zejména do Asie a Severní i Jižní Ameriky. 

 

3.6. Akreditace a realizace sdílených studijních programů 

 

 MUP v souladu se specifiky studijních programů rozvíjí mechanismy joint degree, double 

degree a dalších forem sdílených studijních programů se zahraničními univerzitami. 

V roce 2018 bude provedena analýza využití všech těchto sdílených programů a případná 

revize ve smyslu redukce i doplnění nabídky dle požadavků studentů. 

 

3.7. Mezinárodní aktivity akademiků 

 

 MUP podporuje a současně vyžaduje zapojení akademických pracovníků do mezi-

národních vzdělávacích i výzkumných aktivit, zejména jejich účast na prestižních 

mezinárodních konferencích a publikační přesah do mezinárodního prostředí. 

 

3.8. Podpora mezinárodních výzkumných týmů 

 

 MUP funguje jako integrátor mezinárodních výzkumných aktivit v oblasti excelence 

a intenzivně se jako partner zapojuje do mezinárodních výzkumných týmů v dalších 

oblastech. V souladu s vědeckovýzkumnými záměry a dalšími projekty tvůrčí činnosti jsou 

zahraniční badatelé běžně integrováni do sdílených výzkumných a publikačních aktivit. 

Akademičtí pracovníci MUP vyjíždějí na zahraniční výzkumné stáže s podporou 

programu OP VVV, případně na pozvání zahraničních institucí. 

 

3.9. Internacionalizace doktorských studijních programů 

 

 Prostřednictvím alespoň dílčí výuky v anglickém jazyce, důrazem na zahraniční stáže 

v rámci individuálních studijních plánů, motivací studentů k přípravě disertace v ang-

lickém jazyce a zapojením zahraničních akademiků do dílčích etap doktorského studia je 

posilována plná internacionalizace doktorských studentů. 
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3.10. Efektivní administrativní podpora internacionalizace 

 

 Prostřednictvím zahraničního oddělení i dalších organizačních složek MUP, jež jsou plně 

bilingvní, je zajištěn co nejsnazší vstup zahraničních studentů a akademiků do České 

republiky a na univerzitu. Internacionalizace MUP se projevuje velmi širokou spoluprací 

s partnerskými univerzitami a dochází k oboustrannému přenosu zkušeností dobré praxe. 

 

Priorita 4: Lidské zdroje 

4.1. Stabilní personální zabezpečení studijních programů 

 

 V rámci příprav nových podob studijních programů bude provedena analýza tvůrčí 

činnosti všech akademických pracovníků. Všechny studijní programy jsou zabezpečeny 

garanty, kteří systematicky vyvíjejí pedagogické i tvůrčí aktivity pro udržení a posílení 

akreditovaných studijních programů. Totéž platí i pro garanty dílčích teoretických a 

profilových předmětů. 

 

4.2. Garant studijního programu jako integrátor a multiplikátor 

 

 V rámci příprav nových podob studijních programů má každý garant programu prostor 

pro prezentaci představ o týmu pedagogů a výzkumníků, kteří společně s ním zajišťují 

kvalitu programu v rovině pedagogické i tvůrčí. Vedení MUP promítá do jednání i první 

doporučení Rady pro vnitřní hodnocení. 

 

4.3. Princip celoživotního vzdělávání jako základ rozvoje lidských zdrojů 

 

 MUP plně akceptuje princip celoživotního vzdělávání a implementuje jej vůči všem svým 

studentům, zaměstnancům i absolventům. V roce 2018 se soustředí zejména na pilotní 

projekt modulu celoživotního vzdělávání dle potřeb absolventů a rozvoj výuky cizích 

jazyků a češtiny jako cizího jazyka. 

 

4.4. Systematická podpora zvyšování kvalifikace akademických pracovníků 

 

 Příprava nových podob studijních programů a garance jednotlivých předmětů je 

základem pro plán individuálního rozvoje každého akademického pracovníka 

zaměřeného na zvyšování kvalifikace, založeného na měřitelných indikátorech. Nadále je 

aplikován model zahraničních stáží zajištěných akademickými pracovníky, nově pak 
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využit mechanismus podpory mobilit z OP VVV. MUP v individuálních případech dle 

potřeb studijních programů sahá i k modelu sabatiklu. 

 

4.5. Podpora průběžného vzdělávání neakademických pracovníků 

 

 MUP primárně z vnitřních zdrojů podporuje další vzdělávání a zvyšování kompetencí ne-

akademických pracovníků s ohledem na jejich pracovní zařazení. Specificky podporuje 

posilování jazykových kompetencí. 

 

4.6. Absolventi jako klíčový potenciál pro šíření dobrého jména MUP 

 

 MUP nadále rozvíjí spolupráci s absolventy prostřednictvím Klubu absolventů. 

S využitím nových komunikačních technologií je vazba mezi MUP a absolventy 

zintenzivňována. Absolventi jsou integrováni do činností MUP v oblasti analýzy 

vzdělávací činnosti a uplatnění na trhu práce. 

 

4.7. Mezinárodní charakter vyhledávání a managementu lidských zdrojů 

 

 S ohledem na nabídku anglickojazyčných studijních programů a internacionalizaci tvůrčí 

činnosti MUP systematicky vyhledává nové zaměstnance v mezinárodním prostředí. 

 

4.8. Kolegiální prostředí jako základ pro rozvoj lidských zdrojů 

 

 Rada pro vnitřní hodnocení reflektuje také otázku kolegiálního prostředí; hledá cesty 

k rovnoměrnému zatížení akademiků a dalších pracovníků. 

 

4.9. MUP jako integrátor lidského potenciálu 

 

 V oblasti vzdělávání – dominantně v praktických studijních programech – a tvůrčí 

činnosti MUP nabízí prostor pro zapojení externích subjektů, jedinců i institucí. 

Specificky se zaměřuje na oblast evaluace z vnějších zdrojů. 

 

4.10. Trvalé úsilí o zdokonalení pracovního prostředí na MUP 

 

 MUP v souladu s etickými principy a konceptem trvale udržitelného rozvoje usiluje 

o zdokonalování všech procesů a pracovního prostředí k využití plného potenciálu všech 

svých studentů a zaměstnanců. 
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Priorita 5: Spolupráce s praxí a vnějším prostředím  

5.1. Spolupráce s externími subjekty a potenciálními zaměstnavateli 

 

 MUP buduje a posiluje spolupráci s významnými evropskými a národními institucemi 

a podniky, jež zaměstnávají absolventy sociálněvědních, humanitních a technicko-

bezpečnostních programů a konzultuje s nimi praktické potřeby. U profesních programů 

využívá tuto síť partnerů vedle zpětné vazby rovněž pro zajištění praxí. 

 

5.2. Spolupráce s veřejnou sférou 

 

 MUP spolupracuje se samosprávnými a dalšími veřejnými institucemi ve městech a re-

gionech, kde působí, a nevládním sektorem; nabízí své znalosti k řešení otázek spojených 

s dobrým vládnutím. 

 

5.3. Spolupráce se středními školami 

 

 MUP vyhledává, smluvně zajišťuje a dále rozvíjí partnerské vztahy se středními školami.  

Nadále posiluje mechanismy spolupráce se středními školami v České republice a 

Slovenské republice založené na přednáškách, konferencích, znalostních soutěžích, 

interaktivních programech a dalších odborných aktivitách integrujících středoškoláky do 

aktivit univerzity a budujících jejich vazbu k MUP pro budoucí studium. 

 

5.4. Spolupráce s dalšími vysokými školami a výzkumnými institucemi 

 

 MUP nadále rozvíjí spolupráci zejména v oblasti tvůrčí činnosti dle potřeb programů. 

Zaměřuje se na internacionalizaci a spolupráci s nejlepšími domácími institucemi v dané 

oblasti. 

 

5.5. MUP jako úspěšný řešitel projektů podpořených třetími stranami 

 

 MUP aktivně vyhledává dotační podporu jak na tvůrčí činnost, tak další veřejně 

prospěšné aktivity, u nichž může nabídnout svou expertizu. Intenzivně se zapojuje do 

přípravy žádostí a usiluje o partnerství v oblasti vědeckých grantů, operačních programů 

a dalších schémat na mezinárodní, evropské, regionální, bilaterální a národní úrovni.  

 

5.6. Přenášení znalostí směrem k odběratelům a veřejnosti 
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 Nejen u aplikovaného výzkumu MUP aplikuje zásady „Science Communication“ a sou-

středí se na adekvátní přenos nových poznatků směrem k významných stakeholderům 

(veřejnost, média, partnerské instituce). Pro tyto aktivity hledá nové komunikační cesty i 

metody. 

 

5.7. Absolventi jako pojítko mezi univerzitou a vnějším prostředím 

 

 MUP věnuje specifickou pozornost absolventům, kteří jsou nejvýznamnějším potenciálem 

pro budování přímých vazeb mezi univerzitou a vnějším prostředím, udržuje s absolventy 

trvalý vztah a integruje je do svých činností. 

 

5.8. MUP jako otevřená instituce 

 

 MUP nadále podporuje a podněcuje aktivity pracovníků MUP zaměřené na spolupráci 

s veřejností, zejména přednášky, workshopy, mediální vystoupení, výstavy apod. Tyto 

aktivity jsou očekávaným komplementem tradiční tvůrčí činnosti.  

 

5.9. Komunikace a propagace jako jedna z prioritních oblastí 

 

 MUP rozvíjí komunikaci s vnějším prostředím a propagaci svých aktivit na plně profesio-

nální úrovni; prostřednictvím adekvátní komunikace a propagace posiluje a buduje svou 

značku. 

 

5.10. Jednotný korporátní styl 

 

 Všechny komunikační a propagační aktivity MUP jsou soustředěny pod vizuálními i dal-

šími znaky jednotného korporátního stylu, jenž je znám všem zaměstnancům a studentům 

a promítá se do prezentace všech součástí MUP. 

 

Priorita 6: Společenská odpovědnost 

6.1. MUP jako obecně prospěšná společnost 

 

 MUP, která nabízí vzdělávání dominantně v oblasti sociálních a humanitních věd, je 

systematicky zapojena do aktivit k vylepšení společenských vztahů v národním, 

evropském i globálním měřítku. 
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6.2. Odbourávání předsudků vůči soukromým vysokým školám 

 

 V české společnosti vládnou vůči soukromým vysokým školám značné předsudky. MUP 

jako jedna z nejvýznamnějších soukromých vysokých škol všemi činnostmi a jejich 

kvalitou i zacílením usiluje o odbourávání tohoto předsudku.  

 

6.3. Program Škola bez bariér 

 

 MUP dále rozvíjí program Škola bez bariér, zajišťující plnou integraci osob s postižením 

pohybového aparátu do studia a společnosti. Prostřednictvím vlastního stipendijního 

fondu a další podpory MUP plní významnou funkci a přebírá společenskou odpovědnost. 

 

6.4. MUP jako příkladný zaměstnavatel 

 

 V oblasti zaměstnávání osob se zdravotním handicapem je MUP příkladným 

zaměstnavatelem, poskytujícím realizaci a plnou integraci velkému množství takto 

částečně limitovaných osob na trhu práce. MUP trvale hledá cesty ke zlepšení podmínek 

svých zaměstnanců. 

 

6.5. Etické chování zaměstnanců a studentů 

 

 MUP trvale usiluje o posílení etického rozměru chování svých zaměstnanců a studentů 

a vytváří mechanismy prevence neetického jednání. V roce 2018 plně implementuje 

Etický kodex studentů a zaměstnanců MUP a současně uvede v činnost plnou verzi 

antiplagiátorského systému pro vyhledávání v absolventských pracích. 
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Příloha č. 1 – Anotace Vědeckovýzkumných záměrů pro rok 2018 

 

PVKMJ (politické vědy, kultura, média, jazyk) 

Soumrak osvícenství – případové studie ve vybraných regionech 

Hlavní řešitel prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc. 

Mezioborově pojatý výzkumný projekt je zaměřen na kritickou komparativní analýzu 

intelektuálního vývoje západní civilizace v letech 1789 až 1871 v širším historickém, politickém 

a sociokulturním kontextu při zohlednění teoretických přístupů a metod vycházejících z teorie 

světového systému. Výchozím předpokladem je hypotéza, že v období mezi počátkem 

Francouzské revoluce a prusko-francouzskou válkou došlo v západním intelektuálním životě 

k poklesu prestiže a marginalizaci ideologického odkazu osvícenství a vzestupu romantického 

partikularismu, přičemž nemalou úlohu v tomto procesu sehrála interakce s mimoevropskými 

kulturami. Výsledkem této transformace byla radikalizace západní politické kultury a vzestup 

rasové ideologie, sociálního darwinismu a eugenického hnutí. V rámci řešení projektu dojde ke 

kritickému zhodnocení odkazu zejména Jacoba L. Talmona, Hannah Arendtové a Immanuela 

Wallersteina. Závěry výzkumu budou shrnuty v syntetické odborné monografii a dalších dílčích 

studiích.    

 

Středoevropská politika 

Hlavní řešitel doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. 

Projekt se zaměřuje na výzkum středoevropské politiky. Jeho výzkumnou část tvoří tři 

podprojekty: 1) výzkum stran mezery v regionu SVE; 2) projekt výzkumu fenoménu politické 

změny na příkladu nástupu komunistického režimu v Československu a 3) v roce 2018 výzkum 

vztahu mezi sportem a politikou ve střední Evropě. Odborným garantem prvního podprojektu, 

který vychází z předchozí výzkumné aktivity hlavního řešitele a vybudování předběžných 

teoretických základů pro výzkum, je L. Cabada. Cílem je ověřit hypotézy vycházející z 



Plán realizace Strategického záměru MUP na rok 2018 
 

15 
 

předpokladu odlišných charakteristik a chování stran mezery v SVE v porovnání se západní 

Evropou. Garantem a jediným řešitelem druhého podprojektu je J. Bureš. Třetí podprojekt je 

řešen ve společné gesci L. Cabady a Š. Waisové, kteří v roce 2018 připraví na téma Sport a 

politika ve střední Evropě odbornou monografii. Projekt zahrnuje i cestovní náklady na účast 

výzkumníků na výročních konferencích CEPSA, případně dalších významných odborných 

setkáních. V roce 2018 projekt specificky zahrne účast dvou členů na světovém kongresu IPSA, 

kde budou prezentovat příspěvky na témata spojená se středoevropskou politikou. 

 

Příprava a vydání 3 čísel odborného časopisu Politics in Central Europe 

Hlavní řešitel doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. 

Projekt zahrnuje přípravu odborného časopisu Politics in Central Europe, vždy 3 čísla ročně. 

Vedle nákladů na tisk a souvisejí činnosti (grafické úpravy, poplatky za elektronickou verzi 

časopisu na www.degruyter.com apod.) projekt tvoří i personální náklady na redakční práce 

prováděné dominantně výkonnou redaktorkou. 

 

Narativizace dějin médií  

Hlavní řešitel Mgr. Martin Charvát, Ph.D. 

Cílem vědeckovýzkumného záměru nazvaného „Narativizace dějin médií“ je dekonstrukce a 

analýza dějin médií z metodologické pozice naratologie. Na jedné straně totiž dějiny médií samy 

sebe představují ve smyslu „teleologického“ konceptu dějin; tj. tak, že emergence různých typů 

médií je myšlena s ohledem na jejich vzájemnou návaznost a provázanost, a to tím způsobem, že 

se jedná o návaznost nutnou a neproblematickou, která nutně vyplývá z konstelace daného 

společensko-kulturního rámce, v němž se nová média objevují, projevují a jsou následně 

apropriována do procesu produkce, sdílení, ukládání a recepce informací. Na straně druhé to 

však také znamená, že dějiny médií jsou ve své podstatě „hledáním“ skrytých návazností a 
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faktorů determinace, které se objevují při vzniku jednotlivých médií (typickým příkladem může 

být, že jedno médium na druhé navazuje, nebo, McLuhanovou terminologií řečeno, obsahem 

jednoho média je médium jiné).  

Tato uměle/diskursivně konstruovaná „čistota“ (či návaznost), která je předkládaná různými 

verzemi dějin médií je předmětem našeho meta-teoretického přístupu, při němž budeme 

analyzovat zákonitosti diskurzu dějin médií, sledovat návaznosti mezi jednotlivými výpověďmi a 

rétorické obraty, které umožňují konjunkci, ve své podstatě nesouměřitelných situací (jak 

z hlediska kulturního, sociálního, tak i z hlediska technologického). Narativizace dějin médií je 

provázena jistou melancholií po hledání počátku a řádu, který však nikdy neexistoval a který je 

konstruován pouze ve zpětném ohledu a zároveň je chápán jako moment „profétického“ 

charakteru (emergence tohoto a tohoto typu média byla vyznačena již dříve v dějinách atd.). 

Kromě narativů „vědeckého“ typu zaměříme pozornost zejména na kontexty politické či 

kulturně-politické, což znamená, že fundamentálním motivem, respektive spojujícím uzlem, je 

téma „historické role médií ve společnosti“. 

Kolektivní monografie, která bude výsledkem vědeckovýzkumného záměru, se bude zaměřovat 

na tři vzájemně provázané okruhy analýzy:  

1) Vypracování konceptuálního meta-teoretického analytického rámce pro objasnění povahy 

narativizace dějin médií. 

2) Analýza kulturních a společenských fenoménů z hlediska (mýtické) naturalizace jejich 

významu pro mediální studia. 

3) Vhledy do singulárních „případů“ z tuzemského prostředí, které poslouží jako ilustrace 

hlavní teze vědeckovýzkumného kolektivu. 

 

 



Plán realizace Strategického záměru MUP na rok 2018 
 

17 
 

Česká demokracie 1993-2018 

Hlavní řešitel PhDr. Petr Just, Ph.D. 

Projekt zahrnuje přípravu dvou odborných monografií: 1) monografie „Czech Democracy 1993–

2018“ (pracovní název) autorů Petra Justa a Jakuba Charváta. Kniha naváže na svou českou 

„předchůdkyni“ s názvem „Česká demokracie po roce 1989“ z roku 2012. Bude však komplexně 

přepracována, a to zejména přizpůsobením obsahu zahraničnímu čtenáři, který není orientován v 

základních společensko-politických reáliích ČR. Publikací o české politice v anglickém jazyce je 

stále na trhu nedostatek, což komplikuje i výuku předmětu Český politický systém v oboru IRES 

MUP, ale i na jiných vysokých školách v republice.  2) Druhou publikací připravovanou v tomto 

projektu bude monografie Petra Justa „Pod Tatrou sa blýska: proměny vládnutí na Slovensku v 

letech 2006–2016“. 

 

Role jednotlivců v současných mezinárodních vztazích 

Hlavní řešitelka PhDr. Radana Makariusová, Ph.D. 

Výzkum se zaměřuje na roli jednotlivců v současných globálních vztazích. Studie mezinárodních 

vztahů se tradičně zaměřují na roli i působnost států a institucí, nicméně státy a instituce jsou 

tvořeny právě jednotlivci. Jakým způsobem jednotlivci jednají, se pak odráží v mezinárodních 

vztazích na globální úrovni. Proto je role jednotlivců a jejich rozhodování pro globální vztahy 

zcela zásadní. V rámci výzkumu se autorka soustředí na dvě případové studie, jedna se zaměřuje 

na rozšiřování radikalismu jednotlivci, který vede až k páchání terorismu a dalších hrozeb. Druhá 

případová studie bude zaměřena na společenskou odpovědnost firem, kdy autorka bude 

argumentovat, že využití kapitálu nadnárodními společnostmi může být využito 

k celospolečenské solidaritě právě na bázi práce s jednotlivci. Obě případové studie dokumentují 

a analyzují roli jednotlivců, a to na jedné straně pozitivním přístupem (společenská odpovědnost 

firem) a na druhé straně negativním přístupem (terorismus). 
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Komunikace v podmínkách vícejazyčnosti 

Hlavní řešitel doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. 

Projekt se soustředí na systematickou analýzu zvukového plánu češtiny mluvené anglofonními 

osobami, a to v rovině hláskové i prozodické (zejména u intonace a prominenčních faktorů), a 

dále na zkoumání fenoménu „cizineckého přízvuku“ v sociálním a psychologickém kontextu. 
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TSEMV (teritoriální studia, ekonomie, mezinárodní vztahy) 

 

Proměny Evropské unie v kontextu aktuálních globálních změn politického a 

ekonomického charakteru 

Hlavní řešitelka PhDr. Helena Bauerová, Ph.D. 

Evropská unie aktuálně realizuje komplex činností, které zasahují řadu oblastí, např. politickou, 

ekonomickou, právní, bezpečnostní, energetickou, environmentální apod. a tyto se promítají do 

dílčích politik EU a do fungování členských států EU. EU dnes vystupuje jako globální aktér, 

který svojí činností přesahuje evropský region a významně ovlivňuje sousední i vzdálené 

regiony. V kontextu výše uvedených skutečností se výzkumný tým zaměří na vybrané aktuální 

otázky evropské integrace. Konkrétně se bude v následujících 6 letech jednat o problematiky, ve 

kterých je evidentní působení EU v rámci Evropy, ale také v širokém globálním kontextu. 

Předmětem výzkumu v roce 2018 bude oblast překrývajících se zájmů vnitřní a vnější 

bezpečnosti, kdy zejména vlivem migrační krize se obě témata výrazně prolnula. Cílem projektu 

je vydání odborné monografie na téma Prolínání vnitřní a vnější bezpečnosti EU a jednoho 

odborného článku. Na monografii se budou podílet všichni řešitelé (viz níže). Tematicky se 

kniha zaměří na migrační politiku EU, energetickou politiku EU, zahraniční a bezpečnostní 

politiku EU a jejich vliv na vnitřní bezpečnost EU. Řešitelé předpokládají vystoupení na 

mezinárodní konferenci, kde by prezentovali výstupy projektu z posledních tří let řešení 

problematiky projektu.  

 

Příprava a vydání 4 tištěných čísel odborného časopisu CEJISS  

(Central European Journal of International and Security Studies) 

Hlavní řešitel Mitchell A. Belfer, Ph.D. 

V rámci projektu budou připravena a vydána čtyři čísla recenzovaného časopisu CEJISS. 
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Iberoamerické centrum MUP: rozvoj a výzkum 

Hlavní řešitelka Mgr. Kateřina Březinová, Ph.D. 

Cílem výzkumného projektu „Iberoamerické centrum MUP: rozvoj a výzkum“ je posílit 

vědeckovýzkumnou činnost Iberoamerického centra MUP (IAC) a konsolidovat jeho odborný 

profil a tým badatelů. Toho bude dosaženo prostřednictvím série výzkumných a publikačních 

aktivit realizovaných v letech 2015–2020 s vědeckým přínosem v měřítku českém i 

mezinárodním. Specificky v roce 2018 pokračuje výzkumná činnost IAC ve dvou zásadních 

liniích: 1) V prohloubení analýzy tématu „ČSSR a Latinská Amerika době Studené války“. 

Pozornost bude v roce 2018 věnována zejména shromáždění klíčových informací o činnosti 

mezinárodních levicových organizací působících během studené války v Praze, jakož i o 

latinskoamerických intelektuálech, politicích a veřejných osobnostech s napojením na ČSSR a na 

tyto organizace v daném období. Mnoho z nich bylo ve svých státech perzekuováno, a proto 

nejednou pobývali v Československu pod krycími jmény. 2) Pokračující analýza tématu 

mezinárodní migrace a politik identity v Latinské Americe, respektive srovnávací studie těchto 

fenoménů v prostoru Amerik s prostorem EU. V návaznosti na naše předchozí výzkumné i 

publikační aktivity zkoumající hranice a migraci se v roce 2018 budeme zaměřovat na otázku 

migrace, diaspor a role menšinových identit v politickém procesu přijímajících zemí. 

Realizovaný výzkum, publikační aktivity 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. 
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Vývoj japonské zahraniční a bezpečnostní politiky pod Šinzo Abem 

 

Hlavní řešitel Mgr. Michal Kolmaš, Ph.D. 

Projekt se zaměří na definici diskursu/narativu, jenž současný japonský premiér Šinzo Abe 

používá pro legitimizace změn v bezpečnostní politice státu. Na japonském diskursu k Číně v 

letech 2010–2013 ukáže, jak Abeho narativ „dominující“ a „utlačující“ Číny vede k rekonstrukci 

japonské identity jako „slabého“ a „utlačovaného“ státu. Tato diskursivní viktimizace umožňuje 

Abemu odvrhnout poslední překážky k rekonstrukci „normálního“ (asertivnějšího, silnějšího) 

Japonska. 

 

Společenské proměny a konstanty Blízkého východu a jejich dopady na okolní svět 

– postavení žen 

Hlavní řešitel Ing. Břetislav Tureček 

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 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 zaměřené na každý 

z tematických okruhů (konference budou hrazené z jiných zdrojů) a populárně-vědecké mediální 

výstupy. 
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VSPDPV (veřejná správa, právní disciplíny a průmyslové vlastnictví) 

Proměny systému hospodářských a sociálních politik Evropské unie v důsledku 

dluhové krize  

Hlavní řešitelka PaedDr. Zuzana Horváthová, Ph.D. 

Dluhová krize zdůraznila heterogenitu v rámci členské základny Evropské unie. Tradičně 

odhadované efekty integračního procesu se v posledních letech neprojevují s předpokládanou 

intenzitou. Makroekonomické nerovnováhy akcelerovaly naléhavost reforem ekonomické 

governance na úrovni Evropské unie i národních států. Předkládaný výzkumný projekt reaguje 

na současný vývoj evropského integračního procesu a proměny globálního ekonomického 

prostředí. Projekt bude zaměřen na řešení témat spjatých s efektivním fungováním Evropské unie 

a s nastíněním nezbytných možných reformních kroků v rámci řízení hospodářských a sociálních 

politik. Výchozím zdrojem budou empirická data a jejich analýza. Výzkum bude propojovat 

disciplíny, jako je ekonomie, politická ekonomie, sociální politika a regionalismus. Z hlediska 

metodologického bude zkoumání založeno na hodnocení relevantních dokumentů Evropské unie 

a národních států, které upravují nastavení hospodářských a sociálních politik a dále také 

konkrétních empirických statistických ukazatelů. Aplikovány budou metody analýzy, komparace 

a dedukce. 

 

Příprava 8. ročníku časopisu Acta MUP 

Hlavní řešitelka Ing. Marta Hošková 

V rámci projektu budou připravena a vydána dvě čísla recenzovaného časopisu ACTA MUP. 
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Regionální centrum patentových informací MUP 

Hlavní řešitelka Ing. Marta Hošková 

Pro činnost Regionálního centra patentových informací MUP-PATLIB je třeba získávat 

soustavně podklady, které umožní řešitelům vědeckovýzkumných záměrů vycházet 

z nejnovějších poznatků ve světě. Takovým místem je shromáždění účastníků z různých zemí, 

které pořádá Evropský patentový úřad v Mnichově. Mezi těmito účastníky jsou zpravidla 

pracovníci těchto Regionálních center PATLIB. Místo jednání je stanovováno zpravidla 

v průběhu daného roku. 

 

Příprava monografie vědeckovýzkumných prací k otázkám vývoje v oblasti právní 

ochrany vynálezů a ochranných známek 

Hlavní řešitel prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. 

V posledních dvou letech dochází ke značnému vývoji v oblasti právní ochrany předmětů 

průmyslového vlastnictví, zejména pokud jde o změny v oblasti ochranné známky Evropské 

unie, designu a Visegradského patentového institutu. Na tyto otázky se zaměří kolektivní 

monografie. 

 

Centrum srovnávacího a evropského práva 

Hlavní řešitel Prof. Doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab.  

Tematická návaznost projektu na rok 2018 je zaměřena na výběrovou problematiku, která má 

rozsáhlý evropský a národně-státní kontext. Státy Rady Evropy a současně i Evropské unie jsou 

vesměs ústavními, a tudíž demokratickými a právními státy. Právě koncept právní státnosti je 

zásadní ústavní hodnotou, která je rozvíjena jurisdikční aktivitou Evropského soudu pro lidská 

práva (respektive částečně i Soudního dvora EU), jakož i vrcholných (zejména ústavních) soudů 



Plán realizace Strategického záměru MUP na rok 2018 
 

24 
 

členských států. Jurisdikce těchto soudů se tak stává významným pramenem práva, které 

předmětově sleduje rozvoj obsahu vztahu veřejné moci (zejména veřejné správy) a ochrany 

lidských či občanských práv. Smyslem předkládaného tematického projektu pro rok 2018 je tak 

analýza tendencí judikatury uvedených evropských a národních soudů v hypoteticky nastaveném 

směru, který zkoumá konstruktivní očekávání aktivismu evropské a národní jurisdikce. Výzkum 

této problematiky bude základní součástí a výstupem plánované kolektivní monografie. 

 

Aktuální vybrané aspekty Evropy 2020 a jejich dopad 

 

Hlavní řešitelka JUDr. Radka MacGregor Pelikánová, Ph.D., 

LL.M., MBA 

Tato výzkumná aktivita je příkladem těžko předem definovatelného a vysoce aktuálního 

mezioborového a inovativního projektu o vybraných aspektech strategie Evropa 2020 (TBD,  

např. o jedné ze 3 priorit či ze 7 vlajkových iniciativ, o organicko-kompetenční diskrepanci nebo 

o problémech výkladu či aplikace) a jich dopadu. Jedná se částečně o spin-off úspěšně řešených 

GA ČR projektů řešitelky. Úspěch a efektivita Evropy 2020 jsou klíčové pro pokračování 

moderní evropské integrace a řešitelka již dříve ve svých publikačních výstupech poukázala na 

chronické problémy Evropy 2020. Nyní by měla i příležitost rozvinout příslušné scénáře dalšího 

vývoje, vyargumentovat koncepční řešení a posunout nejen akademickou diskuzi další na novou 

úroveň. V případě úspěchu s tímto návrhem by řešitelka na počátku roku 2018 identifikovala 

nejvhodnější spin-off téma ohledně Evropy 2020 a publikačně nejbonitnější zahraniční 

konferenci, připravila podnětný příspěvek pro sborník/monografii, zúčastnila se konference a 

rešeršního pobytu po ní, a připravila WoS/Scopus článek o Evropě 2020. 
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C4SS (Centrum bezpečnostních studií) 

 

Diferencovaná integrace a dopady na bezpečnostní politiku a ekonomické vládnutí 

v EU 

Hlavní řešitel doc. Mats Rickard Braun, Ph.D. 

Hlavním cílem aktivity je prozkoumat vývoj diferencované integrace v Evropě a důsledky tohoto 

procesu pro řízení EU. První část projektu je věnována zkoumání vztahu mezi teorií evropské 

integrace a diferencovanou integrací. Cílem tohoto počátečního kroku analýzy je vyvinout 

typologii různých typů diferencované integrace, předběžně včetně multidimenzionální Evropy, 

variabilní geometrie a Evropy á la carte. Během roku 2018 se aktivity zaměří na vypracování 

vazeb mezi typologií a konkrétními politikami EU. V rámci aktivity se uskuteční workshop za 

účasti příslušných odborníků z České republiky zainteresovaných doktorandů MUP. Práce bude 

také sloužit k zajištění žádostí o externí zajištění činnosti pro budoucí roky. V druhém sledu 

projektu budou typologie diferencované integrace aplikovány na společnou zahraniční a 

bezpečnostní politiku EU a na „ekonomické řízení“. Cílem případových studií je zkoumat 

důsledky diferenciačního procesu na vybrané politiky, zejména co se týče důsledků pro 

legitimitu a efektivitu řízení v těchto oborech. 

 

Privatizace bezpečnosti 

Hlavní řešitel doc. Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D. 

V roce 2018 bude hlavní prioritou i nadále privatizace bezpečnosti nad rámec soukromých 

vojenských a/nebo bezpečnostních společností (PMSCs). Evropská unie a její členské státy 

nedávno opakovaně vyzývaly k většímu zapojení soukromého sektoru do potírání různých 

současných bezpečnostních hrozeb. Nad rámec deklaratorních prohlášení však oficiální 

bezpečnostní strategie a akční plány neobsahují příliš diskusí o specifických způsobech, jak 
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požadovat větší zapojení aktérů soukromého sektoru do zajištění bezpečnosti. V akademické 

literatuře, i přes mnohé neshody ohledně dopadů a důsledků, existuje široká shoda, že dochází k 

pluralizaci bezpečnosti. V několika oblastech (mezi-)národní bezpečnosti již soukromé spíše než 

veřejné subjekty přebírají většinu zátěže v reakci na nové bezpečnostní hrozby, jakými jsou 

terorismus a organizovaný zločin. Na rozdíl od rozvíjející se diskuze, která se zabývá rostoucím 

využíváním služeb PMSCs, bylo poměrně málo pozornosti věnováno ostatním soukromým 

podnikům, které dosahují zisku prodejem zboží a služeb, které nemají nic společného s 

bezpečností v tradičním slova smyslu. To je těžko pochopitelné i z toho důvodu, že mnoho 

soukromých podniků musí vykonávat přinejmenším určité bezpečnostní funkce v důsledku 

nepřetržitého zavádění nových právních a technických předpisů ze strany orgánů veřejné moci na 

úrovni EU i na úrovni členských států. Cílem tohoto projektu je tedy zaplnit velkou propast 

výzkumu pluralizace bezpečnosti analýzou toho, jak a proč musí rostoucí počet soukromých 

aktérů mimo PMSCs vykonávat různé bezpečnostní funkce. 

 

Terorismus a boj s ním 

Hlavní řešitel doc. Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D. 

Výzkumná aktivita je zaměřena na problematiku terorismu a boje s ním, a to na národních i 

mezinárodní úrovni, zejména pak úrovni EU. Analyzovány budou specifické aspekty výzkumu 

problematiky terorismu (zejména radikalizační procesy) a klíčová opatření přijímaná v boji proti 

terorismu, včetně jejich dopadů na lidská práva a spravedlnost. 
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Lidská bezpečnost 

Hlavní řešitel doc. PhDr. RNDr. Nikola Hynek, M.A., PgDip 

Res, Ph.D. 

Hlavním cílem dílčí aktivity je výzkum vztahu mezi lidskou bezpečností a teorizací režimů. 

Projekt zkoumá teoretická východiska studia režimů a ukazuje jejich nevhodnost pro heuristicky 

silnou interpretaci humanitárních režimů. Namísto toho vypracovává tzv. power-analytical 

perspective, která je založená eklekticky a umožní komplexní zkoumání daných režimů. Co se 

týče empirické strany projektu, pozornost je věnována prohibičním režimům nášlapných min, 

kazetové munice a několika humanitárním kampaním a vytvořeným režimům z 19. století. Do 

konce roku 2017 by měla být součástí tohoto výzkumného bloku dopsaná monografie na stejné 

téma, která bude nabídnuta zahraničnímu vydavateli k posouzení a následné publikaci (ta by 

měla proběhnout v roce 2018). 

 

Odpovědnost za ochranu (R2P) 

Hlavní řešitelka Mgr. Šárka Kolmašová, Ph.D. 

Hlavním cílem dílčí aktivity je výzkum koncepce Odpovědnosti za ochranu a jeho kritická 

reflexe jednak prostřednictvím teorie politické asambláže, jednak ve feministickém přístupu 

bezpečnostních studií. Ve druhé fázi proběhne revize původních výsledků výzkumu a příprava 

publikační strategie. Hlavním výstupem aktivity bude odborný článek nabídnutý prioritně 

časopisu s vyšším impaktovým faktorem, alternativně pak časopisu v databázi Scopus. Dalším 

výstupem bude monografie publikovaná v zahraničním nakladatelství. Publikační strategie je 

založena na striktně kvalitativním přístupu, jenž vyžaduje větší časovou náročnost, ale z 

dlouhodobého hlediska je nutný ke zvyšování kvalifikace jednotlivých výzkumníků stejně jako 

prestiže Bezpečnostního centra a MUP obecně. 
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Ženy jako protagonistky genocidy a sexuálního násilí 

Hlavní řešitelka Mgr. Kateřina Krulišová, Ph.D. 

Monografie a článek založené na doktorandské práci autorky se zabývají problémem 

reprezentace žen obviněných ze spáchání genocidy a sexuálního násilí během konfliktu v 

médiích a před mezinárodními tribunály pro bývalou Jugoslávii a Rwandu. Autorka používá 

metodu diskursivní analýzy s cílem porovnat obhajobu a obžalobu daných političek u soudu, 

která je komparativně srovnávána s jejich reprezentací v západních médiích. Cílem této práce je 

odkrýt hlubší fungování moci v patriarchálním systému založeném na prezentaci těchto žen jako 

nelidských monster nebo psychicky narušených jedinců. 

 

Nexus člověk-stroj v oblasti bezpečnosti 

Hlavní řešitel prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida 

Cílem aktivity je substantivizovat jeden z rozměrů výzkumné aktivity „Nexus člověk-stroj 

v oblasti bezpečnosti“. V případě prof. Raidy a Mgr. Špeldy jde o problematiku tzv. učení 

reprezentací umělým poznávacím aparátem. Tato problematika představuje vydělenou disciplínu 

jak v oblasti studia umělé inteligence, tak i v epistemologii a filosofii kognitivních věd. Náplní 

výzkumu je praktické (z výpočetního hlediska) a teoretické (z analyticko-filosofického hlediska) 

studium přenosů informací mezi člověkem a strojem, které vedou k vytváření reprezentací 

předmětné domény a potažmo reality umělým poznávacím aparátem (výpočetními modely 

strojového a hlubokého učení). Takto vzniklé reprezentace posléze představují základ, kterým se 

řídí interakce stroje se zpracovávanou doménou resp. vnějším prostředím. Cílem je tudíž 

identifikovat limitující faktory přenosu informace v rámci nexu a vhodnost jednotlivých 

reprezentačních paradigmat tak, aby tyto byly posléze schopny informovat bezpečnostní 

výzkum. A to především v těch případech, ve kterých dochází ke studiu automatizace 

bezpečnostních praktik za antropocentrický rámec; tj. v současnosti např. surveillance, 

robotizace, vytěžování otevřených zdrojů pro zpravodajské účely apod. Aleš Karmazín se pak 

bude primárně věnovat otázce mezinárodního řádu a jeho různým podobám a možnostem změny 
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či přetrvání tohoto řádu a jeho institucí na základě dopadu nových bezpečnostních technologií, 

praktik či normativních debat. 

 

Věda, technologie a bezpečnost 

Hlavní řešitelka Dagmar Rychnovská, LL.M., M.A., Ph.D. 

Vědecký výzkum a inovace jsou obvykle považovány za přinos nových výhod a blahobytu 

společnosti a státu, přesto je jejich síla a potenciál vnímána stále opatrněji. Jak moderní 

společnosti řídí vědecké objevy a technologické inovace, které jsou považovány za potenciálně 

nebezpečné? Kdo a jak se zapojuje do řízení nových technologií a s jakými důsledky? A jak je v 

tomto kontextu skutečně stanoveno nebezpečí a riziko? Na základě kritických bezpečnostních 

studií, sociologie odborných znalostí a vědních studií se tento projekt snaží prozkoumat vazby 

mezi širšími trendy současné správy bezpečnosti a regulací a kontrolou znalostí ve vědě a 

technice. Konkrétně se projekt zaměřuje na bezpečnostní postupy správy znalostí v oblasti 

chemických, biologických, radiologických a jaderných (CBRN) technologií, neboť ty se týkají 

kontroly zbraní hromadného ničení a poskytují četné příklady toho, jak jsou věda a technologie 

politizovány. 

 

Strategie posilování statusu malých států 

Hlavní řešitelka/řešitel Ing. Martina Varkočková 

Status států (chápaný jako jejich relativní postavení v rámci hierarchie států v mezinárodním 

systému) a strategie jeho posílení se stává důležitým výzkumným tématem v oblasti 

mezinárodních vztahů. Zaměření minulého výzkumu se soustředilo na velké nebo rozvíjející se 

mocnosti a na udržování jejich statusu (včetně úsilí o zapojení do klubu jaderných mocností). 

Existují však důkazy o tom, že snaha o status by mohla být silnou motivací pro malé státy, které 

často mají jen málo možností k tomu, aby pevně usadily svou mezinárodní identitu. Strategie 
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posílení stavu malých států by mohly být potenciálně silným analytickým nástrojem, který by 

vysvětloval jinak nejasné chování malých států. 


