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Název: Rozvoj výzkumu v oblasti zahraniční politiky a mezinárodních vztahů 
 
Stručná charakteristika: 

Podpora výzkumu a vývoje v České republice prochází reformou, v jejímž důsledku 
nebude po roce 2010 možno zachovat stávající systém účelové podpory formou veřejných 
soutěží, vypisovaných Ministerstvem zahraničních věcí k určitým tématům z oblasti 
zahraniční politiky a mezinárodních vztahů. Zároveň se v uplynulém období objevily ze 
strany výzkumných institucí a nevládních organizací návrhy na vytvoření určitého rámce pro 
výzkum v těchto oblastech, na jeho systematizaci a koncepční rozvoj. Otázek spojených 
s konkrétní podobou tohoto rozvoje je řada a je vhodné, aby jim byla věnována náležitá 
pozornost. Jejich zodpovězení je proto cílem zadání tohoto tématu. 

Pro zpracování projektu jsou vítány zejména návrhy skupiny (či skupin) řešitelů, 
sdružující(ch) organizace zabývající se výzkumem v dané oblasti a ochotné se podílet na jeho 
rozvoji. Výsledky projektu budou podkladem pro zvážení praktické realizace. 
 
Cíle: 
- Navrhnout možnosti celkové koncepce a obsahového zaměření výzkumu. Jaké mají být 

dlouhodobé cíle výzkumu a jaké si klade ambice? Jakým skupinám či kategoriím 
výzkumných témat má náležet prvořadá pozornost (průběžná nebo přechodná), jaké patří 
k okrajovým a jaké předmětem výzkumu být nemají?  

- Popsat přínos výzkumu z hlediska výsledků. Jaké typy výstupů  může výzkum zajistit a 
jakou mohou mít operativně-praktickou, akademickou a politickou využitelnost? Podle 
jakých kritérií lze výstupy hodnotit? 

- Analyzovat možnosti „zapuštění“ výzkumu do systému podpory vědy, výzkumu a inovací 
v ČR (v jeho podobě po probíhající reformě) a v zahraničí. Jakým způsobem bude 
výzkum moci být navázán na specializované agentury a nově definované programy 
účelové podpory? Lze realizovat podobné napojení na dalších úrovních (krajské, místní, 
evropské)? Jaké jsou perspektivy spolupráce v mezinárodním (globálním) měřítku? 

- Sestavit seznam aktuálních a potenciálních zdrojů financování a další podpory. Kde a jak 
lze navázat konkrétní vztahy a získat prostředky od institucí zmíněných v předchozím 
bodě pro institucionální i účelovou podporu výzkumu? Kdo a jakou formou může (či by 
měl) o takovéto prostředky žádat? 

- Doporučit varianty fungování výzkumu po organizační stránce. Je-li vhodné výzkum 
institucionalizovat, do jaké míry? Lze-li vytvořit dlouhodobou výzkumnou platformu, na 
jakých principech má fungovat? Jaké typy institucí mají být do organizace výzkumu 
zapojeny (akademické, nevládní, think-tanky, státní správa apod.)? Jak má být výzkum 
zajištěn po stránce specializovaných akcí (sympózia, konference, workshopy, neformální 
setkání) a případně s jakou periodicitou? 

- Rozebrat možnosti interakce výzkumu se zahraničněpolitickou praxí v ČR, specificky ve 
vztahu k činnosti Ministerstva zahraničních věcí. 

 
Formát výstupu: 
- Koncepční materiál s konkrétními odpověďmi na výše uvedené otázky v délce cca 50 stran 

včetně stručného shrnutí hlavních zjištění a doporučení 
- Seminář o výsledcích projektu pro široké publikum (výzkumné instituce, státní správa 

nevládní organizace, think-tanky). 
- Informační schůzky řešitelů s potenciálními partnery dle potřeby 
Doba trvání: 6 měsíců 
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