
Milé studentky, mílí studenti, kolegyně a kolegové,

Katedra mezinárodních studií a diplomacie připravuje v rámci inovačního týdne
akce pro studenty studijních programů Mezinárodní studia a diplomacie,
International and Diplomatic Studies, dobíhající obor Mezinárodní politika a
diplomacie a vedlejší specializace Ekonomická diplomacie a Rozhodovací procesy
v politice. Rádi uvítáme ale i studenty a studentky dalších programů nabízených
FMV i ostatními fakultami a akce v anglickém jazyce jsou otevřeny i pro studenty
Exchange.

K registraci využijte odkazy uvedené u jednotlivých akcí níže. 

Na základě stavu registrací k 24. březnu 2023 mohou být provedeny změny.
Zaregistrovaní budou v takovém případě  informováni emailem.

When 28.3.2023 11:00–12:30

Where NB C

Language English

Contact jdi@vse.cz

Capacity 200

PŘEHLED AKCÍ A REGISTRACE

CZECHIA AT EXPO 2025: 
TALENT AND CREATIVITY FOR LIFE

INOVAČNÍ TÝDEN 

Ondřej Soška, Commissioner General for the Czech participation at EXPO 2025, will
share his insight into preparations for the Czech pavilion at EXPO 2025 in Osaka,
Japan, in the context of public and economic diplomacy of the Czech Republic. The
event is organized by the student association Junior Diplomatic Initiative with the
support of the Department of International and Diplomatic Studies.

Register here.

mailto:jdi@vse.cz
https://forms.gle/LJvyaYxRkawjFbpV6


PROHLÍDKA A PŘEDNÁŠKA NA MINISTERSTVU 
ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR

Návštěva Ministerstva zahraničních věcí ČR s komentovanou prohlídkou a
přednáškou na téma české zahraniční politiky a ekonomické diplomacie. Pojďte s
námi nahlédnout do bytu Jana Masaryka!

MEZINÁRODNÍ VZTAHY V AKCI – SIMULAČNÍ HRA

Registrace zde.
Pozor: Registrace se uzavírá týden před konáním akce (21.3.2023 12:00)!

Vyzkoušejte na vlastní kůži, jak vypadají mezinárodní vyjednávání v praxi. V rámci
středečního dopoledne nabízíme možnost účastnit se simulační hry v oblasti
mezinárodních vztahů Guns and Butter.

Registrace zde.

Kdy 28.3. 14:00–16:00

Kde MZV, Černínský palác, Loretánské nám. 5, 
118 00 Praha 1 – Hradčany

Jazyk čeština

Kontakt jana.peterkova@vse.cz

Kapacita 30

Kdy 29.3.2023 9:00–12:00

Kde SB 211

Jazyk čeština

Kontakt katerina.koci@vse.cz

Kapacita 30

https://forms.office.com/e/1SJcCHMrnC
https://forms.office.com/e/zaZ8mLxwCE
mailto:jana.peterkova@vse.cz
mailto:katerina.koci@vse.cz
Jan Martin Rolenc

Jan Martin Rolenc

Jan Martin Rolenc



MEZINÁRODNÍ POLITIKA OČIMA ČESKÝCH MÉDIÍ: 
DEBATA S BARBOROU CHALOUPKOVOU (RESPEKT) 
A VOJTĚCHEM BOHÁČEM (VOXPOT) 
Obraz o dění ve světě získáváme do velké míry z médií. Ta přitom v posledních
letech prochází významnou proměnou, kdy se často krátí prostředky právě na
reportáže, zpravodajství a komentáře k dění ve světě. Jak si v této situaci vedou
česká média? Jaký je rozdíl mezi tradičními vydavatelskými domy a novými a malými
start-upy? Jaké formáty či témata čtenáře či diváky zajímají nejvíce? A o jakých
problémech v Česku naopak nevíme téměř nic? Přijďte diskutovat na neformální
debatě s šéfredaktorem serveru Voxpot Vojtěchem Boháčem a novinářkou z
Týdeníku Respekt Barborou Chaloupkovou. Moderuje Jakub Eberle.

KVÍZOVÉ ODPOLEDNE: TENKRÁT V HOLLYWOODU A JINDE…
Proč se děj filmu Argo odehrává právě v Íránu? Kdo hrál Edvarda Beneše ve filmu Jan
Masaryk? Byla Verdiho opera Aida složena u příležitosti otevření Suezského kanálu? A
všimli jste si, kolik událostí z mezinárodních vztahů našlo svůj odraz v kultuře a umění?
Inspirovaly filmové a seriálové scénáristy, výtvarné umělce, hudebníky...
Přijďte si své znalosti o mezinárodních vztazích a kultuře porovnat v našem kvízu. Kvíz je
určen pro týmy (3-6 členů) a uskuteční se na VŠE v průběhu inovačního týdne.

Registrace zde.
 

Registrace zde.
 

Kdy 29.3.2023 13:00–14:30

Kde NB 459

Jazyk čeština

Kontakt jakub.eberle@vse.cz

Kapacita 25

Kdy 29.3.2023 15:30–16:30

Kde RB 109

Jazyk čeština

Kontakt zuzana.travnickova@vse.cz

Kapacita 50

https://forms.office.com/e/zaZ8mLxwCE
https://forms.office.com/e/zaZ8mLxwCE
mailto:katerina.koci@vse.cz
Jan Martin Rolenc

Jan Martin Rolenc

Jan Martin Rolenc



PRVNÍ KROKY K BAKALÁŘCE/DIPLOMCE:
SETKÁNÍ S GARANTKOU 
V průběhu inovačního týdne se studenti a studentky mohou online setkat s
garantkou bakalářského studijního programu Mezinárodní studia a diplomacie a
diskutovat s ní postup při výběru tématu, zadávání bakalářské/diplomové práce,
průběhu bakalářského/diplomového semináře, odevzdávání a obhajobách prací. 

Schůzka s garantkou studijního programu Mezinárodní studia a Diplomacie doc.
Ing. Radkou Drulákovou, Ph.D. proběhne ve středu 29. března v 17.00. Ke
schůzce se připojíte kliknutím sem nebo prostřednictvím ID schůzky 397 340 953
471 s přístupovým kódem Niqvdm.

PRVNÍ KROKY K BAKALÁŘCE/DIPLOMCE: 
KONZULTAČNÍ HODINY KMSD
V rámci inovačního týdne proběhnou konzultační hodiny všech vyučujících
Katedry mezinárodních studií a diplomacie k tématům a zadávání bakalářských a
diplomových prací. Vyučující budou k dispozici studentům ke konzultacím ve
stanoveném čase ve svých kancelářích ve 2. patře NB.

Na tuto akci se není třeba registrovat.

Kdy 30.3.2023 12:30-13:30

Kde kanceláře vyučujících KMSD

Jazyk čeština/angličtina

Kontakt viz profily vyučujících v InSIS

Kapacita neomezena

Kdy 29. 3. 2023 17:00–18:00

Kde on-line MS Teams

ID schůzky 397 340 953 471

Kód Niqvdm

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTdmZmYzZGQtYWE4ZS00ZWQyLTgzZGEtNTdmYmRkZjYzYjBh%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%222b51a4b3-443f-4406-8ca4-19056a79a444%22%2C%22Oid%22%3A%228aef306b-fb5f-4617-a722-99ec1e19c151%22%7D
mailto:katerina.koci@vse.cz


DALŠÍ AKCE POŘÁDANÉ FAKULTOU MEZINÁRODNÍCH 
VZTAHŮ

Studentům a studentkám KMSD doporučuje i další akce pořádané Fakultou
mezinárodních vztahů. Jejich kompletní seznam najdete zde. 

VISIT TO THE EMBASSY OF ALBANIA: 
WHERE DIPLOMACY TAKES PLACE 
Students will visit the Albanian embassy in Prague and get a behind-the-scenes
look at diplomacy. Following a tour, students will have a chance to meet with the
ambassador and learn about their insights into diplomatic relations with the
Czech Republic.The event is organized by the student association Junior
Diplomatic Initiative with the support of the Department of International and
Diplomatic Studies.

Register here.

When 28.3.2023 11:30

Where Embassy of Albania in Prague, Sněmovní 
118 00/9, 1 Malá Strana

Language English

Contact jdi@vse.cz

Capacity 15(tbc)

https://kalendar.vse.cz/?web=www.vse.cz
https://forms.gle/J1BCettPvSqmQJhA8

