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1. Řešení úkolu:  

V souladu se smlouvou o řešení a vzájemném finančním vyrovnání výzkumného projektu bylo ve 
sledovaném období splněno 5 hlavních úkolů:  

V rámci DÚ 6:  

• Analýza prognostických studií:  

■ National Security and the Threat of Climate Change (The CNA Corporation)/2007 
■ Leonard Mark, Divided World: The struggle for primacy in 2020 (Centre for European 

Reform) / 2007 
■ Charles Grant with Tomas Valasek, Preparing for the multipolar world: European foreign 

and security policy in 2020 (Centre for European Reform) / 2008  
 

• Analýza Bílé knihy o obraně Francie (The French White Paper on Defence and National 
Security (2008) 

• Na základě uvedených prognostických studií, prognostických studií analyzovaných v roce 
2007 a Bílé knihy o obraně Francie byly zpracovány dvě  analytické studie: 

1) Evropská bezpečnost v globálním kontextu (viz příloha 1) 
2) Vývoj evropské bezpečnostní a obranné politiky  - záměry 

a rizika (viz příloha 2) 
 

V rámci DÚ 7:  

• Zpracování pracovní studie  Předpoklady k tvorbě strategických bezpečnostních 
dokumentů (k úkolu č. 4 DÚ 7 „Modernizace bezpečnostní legislativy a strategických 
dokumentů“) (viz příloha 3).  

 

Ve spojitosti s plněním úkolů výzkumu proběhla 14.11. 2008 konference „Bezpečnostní strategie 
pro Evropu, nové priority, nové výzvy“, jejímiž hlavními  organizátory byli SBP CESES FSV UK, 
IOOLB a Zastoupení Evropské komise v ČR (program viz příloha 4).  V rámci výzkumu byl též 
připraven a publikován sborník z konference „Bezpečnostní budoucnost EU a ČR: jak jsme na ni 
připraveni“, která se v hlavní gesci SBP CESES FSV UK a IOOLB konala 14.11. 2007 (dostupná na 
http://ceses.cuni.cz/CESES-65-version1-Sbornik_cesky.pdf)  



2. Plán výzkumu na rok 2009  
 
Výzkum bude respektovat dané zadání. V jeho rámci se bude věnovat pozornost těmto okruhům 
problémů:  

• Analýze aktualizované  Evropské bezpečnostní strategie  a Deklaraci o alianční 
bezpečnosti  a jejich vlivu na tvorbu (novelizaci) strategických bezpečnostních dokumentů 
ČR.  

• Analýze studií prezentovaných na  konferenci „A European Way of Security“, která se bude 
v hlavní gesci SBP CESES FSV UK a IOOLB konat ve dnech 7-9. ledna 2009 a z toho 
vyplývajících závěrů pro bezpečnostní politiku EU (program viz příloha 5).  

• Přípravě scénářů vývoje bezpečnostní situace ve světě, Evropě a ČR v horizontu 2020 
(především  v rámci přípravy monografie Současné a budoucí trendy světové bezpečnosti a 
její aktéři) 

 
Na základě výsledků konference „Bezpečnostní budoucnost EU a ČR: jak jsme na ni připraveni“ 
navrhuji uspořádat koncem roku 2009 další společnou konferenci SBP CESES FSV UK a IOOLB  
(předběžný návrh)  „1989-2009 -2029:  od evropské (a české) bezpečnostní minulosti a 
současnosti k budoucnosti“ věnovanou dvěma hlavním tématickým okruhům:  

- Příležitosti a rizika multipolárního světa 
- Technologie, společnost a bezpečnost v příštích dvaceti letech 

 
Vzhledem k faktu, že ve druhé polovině roku 2009 bude předsednickou zemí EU Švédsko je možné 
uvažovat o využití jejího personálního potenciálu pro obsazení některých témat experty/politiky 
ze Švédska.   
 
 
3. Doporučení:  
 
V návaznosti na uvedený rozsah výzkumu v roce 2009 a s ohledem na možnost konání 
konference „1989-2009 -2029:  od evropské (a české) bezpečnostní minulosti a současnosti 
k budoucnosti“si dovoluji požádat o navýšení finančních prostředků na výzkumný úkol o 25 % 
proti roku 2008. Uvedené navýšení by umožnilo posílit především personální kapacitu pro 
kvalitní plnění výzkumného úkolu a zajištění plánované bezpečnostní konference.   
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