
STÁTNICOVÉ OKRUHY: EVROPSKÁ UNIE A DIPLOMACIE 

Evropská unie a diplomacie 
Tento státnicový předmět vychází z obsahu kurzů: Diplomacie: vývoj, přístupy a praxe, Diplomatický 
protokol a etiketa, Česká republika a Evropská unie, Evropská integrace ve 20. století. Nutným 
základem jsou kurzy Evropská unie 1 a Evropská unie 2. 
Student si vylosuje dvě otázky. První vychází z obsahu předmětů Diplomacie: vývoj, přístupy a praxe a 
Diplomatický protokol a etiketa. Druhá otázka vychází z obsahu předmětů Česká republika a Evropská 
unie a Evropská integrace ve 20. století. Odpovědi na obě otázky jsou hodnoceny jedinou společnou 
známkou. 
 

Diplomacie: vývoj, přístupy a praxe: 

1. Diplomacie: pojetí, terminologie, typy, teorie a přístupy 

2. Konstitutivní prvky diplomacie, diplomatické vztahy a funkce diplomacie 

3. Vývoj diplomacie: stará a nová (moderní) diplomacie, Vestfálský mír, velké konference a jejich 

význam, multilaterální diplomacie 

4. Vývoj ruské diplomacie 

 

Diplomatický protokol a etiketa 

1. Komunikace v diplomacii: komunikace a signalizace, verbální a neverbální, diplomatický jazyk, 

diplomatická korespondence, písemnosti a dokumenty 

2. Zahraniční orgány pro mezinárodní styky a jejich variace; vnitřní orgány pro mezinárodní styky 

(ministerstva zahraničí, instituce, aktéři) 

3. Diplomaté: třídy, hodnosti, funkce, diplomatický sbor, výsady a imunity 

4. Diplomaté: osobnost a postava diplomata, funkce reprezentace a pravomoci diplomata, celebrity 

diplomacy 

5. Diplomatický protokol a etiketa: diplomatický protokol (historie, význam), etiketa kontaktních 

situací, etiketa a protokol v diplomatických vztazích 

6. Diplomatický protokol a etiketa: diplomatická místa a příležitosti, pozvání a pozvánky, etiketa 

stolování 

7. Diplomatický protokol a etiketa: Fashion diplomacy, dress code, etiketa oblékání (gentlemen, ladies) 

8. Diplomatický protokol a protokolární praxe v ČR 

 

Evropská integrace ve 20. století 

1. Historiografie a historické interpretace vývoje evropské integrace 

2. Předválečné projekty evropského sjednocení, 40. léta (Panevropa, Briandův návrh evropské unie, 

návrh Francouzsko-britské unie, federalistické hnutí v odboji – případ Itálie, Haagský kongres) 

3. 50. léta 



4. 60. léta (vývoj, de Gaullova éra a krize Společenství, role a postoje prezidenta de Gaulla) 

5. 70. léta 

6. 80. léta 

7. 90. léta 

8. Vývoj britského postoje k integraci 

 

Česká republika a Evropská unie 

1. Vztahy mezi Československem a ES před rokem 1989. Vysvětli jejich vývoj, zájmy jednotlivých aktérů, 

klíčové milníky. Proč byla Společní deklarace podepsána až v roce 1988? 

2. Česká republika a Evropská unie po roce 1989 (1989 - 1993). Vysvětli vývoj vztahů po roce 1989. Co 

bylo podstatou asociační dohody mezi ČR a ES? 

3. Česká republika a Evropská unie po roce 1989 (1993 - 2004). Co byla tzv. Kodaňská kritéria? Jaký byl 

jejich význam? Jak probíhal proces vyjednávání členství? 

4. Domácí zdroje evropské politiky. Vysvětli vztah mezi národní identitou a postoji české veřejnosti k 

evropské integraci. Vysvětli pozitivní a negativní charakteristiky české národní identity. Proč je veřejné 

mínění významným faktorem české domácí politiky a vládní politiky vůči EU? Jak se vyvíjelo veřejné 

mínění v období po roce 1989? 

5. Domácí zdroje evropské politiky. Vysvětli roli politických stran při tvorbě politiky vůči EU. Jaké jsou 

postoje parlamentních stran k EU? Vysvětli postoje českých prezidentů (Havel, Klaus a Zeman) k EU. 

6. Institucionální adaptace a změny: státní instituce a regionální samospráva. Vysvětli roli vlády a 

Parlamentu při tvorbě politiky vůči EU. Jak jsou do této tvorby (a implementace) zapojeny krajské 

samosprávy? 

7. Ekonomické dopady členství v EU. Jak probíhala ekonomické integrace s EU před vstupem do této 

organizace? Jaké ekonomické dopady vyplynuly z členství v EU? Jaký má ČR vztah k EMU? 

8. Implementace evropských politik: environmentální a zemědělská politika. Jak se ČR připravovala na 

přijetí těchto politik před vstupem do EU? Jak probíhala jejich implementace po vstupu do EU? 

9. Implementace evropských politik: kohezní politika. Jak se ČR připravovala na přijetí této politiky před 

vstupem do EU? Jak probíhala její implementace po vstupu do EU? 

10. Česká republika jako unijní aktér. Jak funguje ČR v rámci hlavních institucí EU? Jaké jsou hlavní 

zájmy ČR v EU? Jakým způsobem je prosazuje? 


