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Úvod – institucionální rámec 

 

Institut realizoval svou činnost prostřednictvím badatelských týmů v kolektivních projektech 

a také individuálních aktivit svých členů. V současné době tvoří ISSR 6 badatelských týmů: 

Collegium Europaeum: Výzkumná skupina pro dějiny evropského myšlení – vedoucí týmu 

Petr Hlaváček, Interakce kultur a jazyků: Multiagentové počítačové simulace – vedoucí 

týmu Jiří Milička, Skupina pro výzkum kolektivní paměti na semi-periferiích Evropy – 

vedoucí týmu Kateřina Králová, Skupina pro výzkum studené války – vedoucí týmu Jan 

Koura, Tváří v tvář světu: Mezikulturní komunikace v čase a prostoru – vedoucí týmu 

Markéta Křížová, Tradice a modernita na švu kultur – vedoucí týmu Šárka Grauová. Po 

boku badatelských týmů působilo také Mezinárodní sinologické centrum Chiang Ching-

kuovy nadace, které nevyvíjí vlastní vědeckou činnost, ale poskytuje finanční podporu 

projektům, které se týkají Číny a sinologie v nejširším slova smyslu.  

Badatelské týmy, stejně jako celý projekt ISSR, jsou od počátku zamýšlené nejen jako 

interdisciplinární, ale také jako způsob propojení aktivit doposud nezávisle vyvíjených na 

různých fakultách UK. Zatímco cíl interdisciplinarity se daří naplňovat, záměr užší 

spolupráce a propojování výzkumu na různých fakultách se až na výjimky naplňovat příliš 

nedaří. Překážkou jsou institucionální rámce a především zdroje financování, které od sebe 

jednotlivé fakulty oddělují. Tyto překážky se daří soustavněji překonávat pouze badatelskému 

týmu Skupina pro výzkum kolektivní paměti na semi-periferiích Evropy (vedoucí týmu 

působí na FSV), jinak je zapojení ostatních fakult pouze příležitostné pro jednotlivé akce 

(např. přednáška Dr. Lee Schwartze, nejvýše postaveného geografa v americké 

administrativě, uspořádaná z iniciativy katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF 

UK). 

 

https://hrc.ff.cuni.cz/institut-pro-studium-strategickych-regionu-uk/


                             

 

 

 

 

 

Institut pro studium strategických regionů  

Korespondenční adresa: 
Ústav Dálného východu  
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 
nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1 
IČ: 00216208 
DIČ: CZ00216208 

Sídlo: 
Celetná 20, 110 00  Praha 1 
 

Tel.: +420 221 619 705 
olga.lomova@ff.cuni.cz 
 
 
 

   
 

 

Granty, finanční příspěvky a dary 

 

ISSR se nepodařilo získat podporu v rámci výzvy UNCE (žádost podaná v r. 2017) a nemá 

vlastní rozpočet ani stálé zaměstnance.  

Vědecká činnost a další aktivity probíhali částečně s přispěním programu Progres „Místa 

střetávání: strategické regiony mezi Evropou, severní Afrikou a Asií“.  ISSR je dále 

zapojen do projektu rozvoje mezinárodní mobility výzkumných pracovníků Univerzity 

Karlovy v prioritní ose 2OP OPVVV. V roce 2018 byl podpořen jeden výjezd doktoranda 

do Oxfordu a proběhlo výběrové řízení na pobyt odborného asistenta v Oxfordu; další 

výjezdy a příjezdy zahraničních odborníků se plánují až do roku 2021. 

V roce 2018 získal ISSR také příspěvek z Fondu finanční politiky MŠMT („Inovace 

malých strategicky významných oborů“). Byl využit jako podpora nejaktivnějších 

vedoucích stávajících badatelských týmů, pro adaptaci webových stránek a na základě 

podnětu proděkanky M. Křížové také pro přípravu projektu zaměřeného na Afriku.   

Vedení FF UK stejně jako v předchozím roce poskytlo ISSR příspěvek na cestovné. 

V souladu se strategií rozvoje vedení FF UK byly tyto prostředky použity pro pokrytí nákladů 

spojených s cestami badatelů na zahraniční konference (Hanoj, Utrecht, Leiden, Trnava). 

Činnost ISSR nejvíce ovlivnilo získání projektu KREAS financovaného z prostředků 

OPVVV excelentní výzkum. Projekt umožnil financování mezinárodních konferencí, 

přednášek hostů a badatelské pobyty některých členů badatelských týmů v zahraničí. Projekt 

interdisciplinární platformy sdružující obory z osy areálová studia je také součástí 

výzkumného programu 3 jako jeden z jeho dílčích úkolů. Vedoucí Skupiny pro studium 

studené války a někteří její členové jsou zároveň badatelsky zapojeni do výzkumného 

programu 2. Toto rozdělení odpovídá koncepci projektu, v němž je výzkumná agenda 

rozdělena do tří výzkumných programů, které mají svou identitu, ale zároveň jsou spolu 

provázané. V badatelských týmech ISSR působí i (zejména mladší) badatelé, kteří nejsou 

součástí projektu KREAS. Částečné propojení ISSR a projektu KREAS nijak nenarušuje 

subjektivitu ISSR, který je otevřen badatelům nad jeho rámec. Naopak, taková spolupráce je i 

z hlediska projektu KREAS žádoucí, neboť jako rozvojový projekt si klade za cíl zapojování 

co nejširšího okruhu akademiků a doktorandů do dalších společných projektů, zejména 

mezinárodních.   

V roce 2018 nás kontaktovalo velvyslanectví Thajského království a během setkání 

s děkankou nám věnovalo knižní dar, který je uložen v knihovně Ústavu Dálného východu.  
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Vědecká činnost 

 

ISSR a jeho badatelské týmy v roce 2018 uspořádaly dvanáct mezinárodních konferencí a 

workshopů, zorganizovaly přednášky jedenácti významných zahraničních odborníků a 

podílely se na přípravě dvou cyklů přednášek zahraničních odborníků a jednoho domácího 

vědeckého semináře. Při přípravě některých akcí spolupracovali s Orientálním ústavem AV 

ČR, Metropolitní univerzitou a FAMU, jakož i s několika zahraničními partnery.  Členové 

badatelských týmů publikovali několik českých monografií a řadu zahraničních i českých 

vědeckých článků, vystupovali na mezinárodních konferencích a přednesli několik zvaných 

přednášek v zahraničí. Skupina pro výzkum studené války ve spolupráci s univerzitami 

v Utrechtu a Leidenu připravuje mezinárodní projekt COST.  

Podrobněji o vědecké činnosti badatelských týmu viz Příloha a webové stránky příslušných 

týmů. 

 

Internacionalizace 

 

Nejvýznamnějším počinem mezinárodní spolupráce ISSR jako celku byl rozvoj kontaktů 

ISSR s Oxford School for Global and Area Studies (původně School for Interdisciplinary 

Area Studies). Pokračovalo jednání o vytvoření mezinárodní evropské sítě podobně 

zaměřených pracovišť s cílem společně pořádat konference a workshopy, zejména 

doktorandské, a připravovat společné badatelské projekty. Na podzim 2018 odjel jeden 

student FF UK do Oxfordu na dvousemestrální seminář „Research methods for 

interdiscplinary area studies“.   

ISSR dále navázal užší kontakty s univerzitou v Lipsku, zejména Leibniz Science Campus 

Eastern Europe – Global Area. Olga Lomová se stala členkou vědecké rady EEGA. 

Vedle toho jednotlivé badatelské týmy rozvíjely vlastní mezinárodní kontakty. 

 

Třetí role 

 

Vedle excelentního výzkumu si ISSR klade za cíl přenášení poznatků svého výzkumu do 

praxe, a to formou spolupráce se státními orgány, neziskovým sektorem a širší veřejností. 

Členové badatelských týmů pravidelně vystupovali k aktuálním otázkám ve 

veřejnoprávních médiích, účastnili se besed s veřejností a publikovali články v novinách na 

témata související s aktuálními otázkami „strategických regionů“. Navázali jsme úzkou 
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spolupráci s Akademickým Centrem Borise Němcova, které v r. 2018 uspořádalo svou 1. 

letní školu. Dále pokračoval projekt Sinopsis realizovaný ve spolupráci Ústavu Dálného 

východu a AcaMedia z. ú. zaměřený na informace o dění souvisejícím s ČLR. Byla 

dohodnuta spolupráce s Encyklopedií migrace, která by měla začít v letošním roce (zapojení 

studentů a učitelů do projektu pod záštitou ISSR). 

 

 

Připravila Olga Lomová ve spolupráci s vedoucími badatelských týmů ISSR. 

 

Praha, 20. února 2019      

 

 

Zpráva byla projednána na zasedání rady ISSR 28. února 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


