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„K úspěchu při akreditačním řízení vedlo přede-
vším zúročení všech našich dosavadních zkušeností. 
Vždyť v Opavě jsme jednooborovou italštinu vyučova-
li již od roku 1995 a jen o tři roky později se začalo s její 
výukou v kombinaci buď s angličtinou, či němčinou,“ 
objasňuje vedoucí oddělení italistiky a latiny Ústavu 
cizích jazyků FPF PhDr. Eva Klímová, Ph.D., a upozor-
ňuje na rozdíl v délce studia. „Tehdy šlo o čtyřleté, 
dnes je v souladu s evropskými trendy tříleté. Nyní 
je ovšem koncipováno tak, že jeho absolventi mohou 
jinde plynule pokračovat a dosáhnout po dalších dvou 
letech titulu magistr,“ dodává.

Její pracoviště se může pochlubit trvalou podporou 
ze strany italské ambasády v České republice, která se 
projevuje jak přísunem finančních prostředků pro ná-
kup literatury, tak poskytováním stipendií studentům. 
Navíc má oddělení italistiky a latiny vybudovány úzké 
partnerské kontakty se dvěma římskými univerzitami 

(La Sapienza a Roma Tre) a univerzitou v Turíně. „Dá 
se tedy říci, že naši posluchači mohou dosáhnout jak na 
stipendium italského velvyslanectví, tak na semestrál-
ní studijní pobyt v rámci vzdělávacího programu Ev-
ropské unie SOCRATES/Erasmus,“ říká Eva Klímová. 
Úsilí výuku stále zkvalitňovat dokládá skutečností, 
že řady pedagogů, z nichž jeden je rodilým mluvčím, 
posílí už od příštího roku profesor italské literatury 
přímo z Apeninského poloostrova.

Opavská italistika vychovala k dnešku více než pět 
desítek absolventů. Uplatnili se ve výrobních i obchod-
ních společnostech, rezortech služeb i cestovního ru-
chu, někteří se pak studiu věnovali na výše citovaných 
univerzitách dál. „I tentokrát akcentujeme praktické 
zaměření výuky a od uchazečů budeme u přijímacích 
zkoušek požadovat pouze základní znalosti. S ohle-
dem na to, že italština není na středních školách běžně 
vyučována,“ uzavírá Eva Klímová.

- ian -

Společná zahraniční a bezpečnostní politika (SZBP) 
Evropské unie je ve světě ojedinělý systém spolupráce 
zemí v otázkách mezinárodní politiky. Jejím záměrem 
je prosazovat evropskou identitu EU v mezinárodním 
měřítku.

Cíle Evropské unie v oblasti společné zahraniční 
a bezpečnostní politiky jsou:

 zabezpečování společných hodnot, základních 
zájmů, nezávislosti a integrity Unie v souladu se 
zásadami Charty OSN;

 všestranné posilování bezpečnosti Unie;

 zachování míru a posilování mezinárodní bezpeč-
nosti v souladu se zásadami Charty OSN, jakož 
i se zásadami helsinského Závěrečného aktu a cíli 
Pařížské charty, a to i na vnějších hranicích;

 podpora mezinárodní spolupráce;

 rozvoj a upevňování demokracie a právního státu, 
jakož i respektování lidských práv a základních 
svobod.

Nejdůležitějšími prostředky k plnění těchto cílů 
jsou prakticky nepřetržitá výměna informací a názo-
rů o otázkách mezinárodni politiky, koordinace ná-
rodních postojů včetně tvorby společných zásadních 
stanovisek, realizace záměrů ve společných akcích.

Dochází tak postupně k čím dál větší sladěnosti 
členských států na mezinárodní scéně a sbližování 
jejich východisek k nazírání na světové události. Pro 
zúčastněné vlády je to současně hlavní nástroj realizace 
národních zájmů v podmínkách globálních vzájem-
ných souvislostí. Ve světě mezinárodní politiky a di-
plomacie se pro společnou zahraniční a bezpečnostní 
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politiku vžily dvě zkratky – anglická CFSP (Common 
Foreign and Security Policy) a francouzská (Politique 
entrangère et de sécurité commune).

Spolupráce EU v oblasti zahraniční a bezpečnostní 
politiky je velmi důležitá, protože:

 Evropská unie může a má chránit společné zájmy 
členských států a má být schopna účinně se posta-
vit mezinárodním krizím, které ohrožují její zájmy. 
Měla by být schopna bránit hodnoty, na nichž je 
vystavěna, zájmy svých členských států, jejich ne-
závislost a bezpečnost. Unie by měla disponovat 
takovou kapacitou, která by umožnila reagovat 
na současnou podobu bezpečnostních hrozeb, 
které jsou vzájemně velmi provázané, komplexní 
a nerespektují hranice států;

 Evropská unie by měla být schopna hovořit v za-
hraničně-politických otázkách jedním hlasem 
a prosazovat společnou politickou vůli. To ovšem 
neznamená, že by SZBP předpokládala zánik za-
hraničních politik jednotlivých členských států. 
SZBP dává Unii možnost vystupovat výrazněji na 
mezinárodní scéně, což zcela přirozeně zvyšuje její 
autoritu;

 Evropská unie je významný ekonomický aktér na 
poli mezinárodní politiky a jako taková by měla 
hrát odpovídající politickou úlohu. Evropské unii 
se podařilo vytvořit ekonomicky silné uskupení 
s velkým trhem bez celních bariér, jednotnou 
měnu a rozvinout obchodní vztahy s dalšími ob-
lastmi světa. Tato významná úloha však nebyla 
vyvažována v oblasti politické. Evropská unie a 
její členské státy se významným způsobem podílejí 
na různých formách mezinárodní pomoci, včetně 
pomoci humanitární. Rozvoj SZBP tak dává této 
ekonomické pomoci politickou váhu tím, že přispí-
vá k udržování míru, rozvoji demokracie a ochraně 
lidských práv.

SZBP funguje na základě přímé domluvy mezi 
členskými státy, má tedy mezivládní charakter. Su-
verenita státu v tomto systému není zjevně formálně 
právně omezena.

Hlavní principy a obecné směry SZBP, včetně 
těch, které se dotýkají obrany, stanovuje Evropská 
rada, sdružující hlavy států a vlád členských států 
spolu s předsedou Evropské komise. Rada Evropské 
unie, v případě SZBP složená z ministrů zahraničních 
věcí v Radě pro všeobecné záležitosti (General Affairs 
Council), je zodpovědná za přijímání rozhodnutí, 
týkajících se formulování a implementace SZBP na 
základě obecných směrů, stanovených Evropskou 
radou.

Provádění SZBP zajišťuje předsednictví Rady 
EU, v němž se po půl roce střídají jednotlivé členské 
státy. Předsednická země odpovídá za provádění 
rozhodnutí z oblasti SZBP a reprezentuje EU v za-
hraničněpolitických otázkách. Předsednické zemi je 
podle Amsterodamské smlouvy při těchto úkolech 
nápomocen vysoký představitel pro SZBP (a generál-
ní tajemník Rady v jedné osobě). V zájmu zachování 
kontinuity se do realizace těchto úkolů zapojuje také 
budoucí předsednická země. Spojení funkce generál-
ního tajemníka Rady a vysokého představitele lze po-
važovat za významný krok, který smlouva v oblasti 
SZBP učinila.

Členské státy Evropské unie zajišťují, aby vý-
kon jejich národních politik odpovídal společným 
postojům, jež v rámci SZBP zaujímá Evropská unie 
jako celek, a které jsou členské státy povinny hájit 
na mezinárodním fóru. V duchu loajality a vzájem-
né solidarity, která je podmínkou vytvoření společné 
zahraniční a bezpečnostní politiky, se členské státy 
vzájemně informují o otázkách společného zájmu. Ty 
jsou projednávány v mezinárodních organizacích či 
na konferencích.
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Převzato ze Směr EU

Javier Solana, narozený roku 1942 v Madridu, byl 
profesorem oboru fyziky pevných částic na univer-
zitě v Compluente a autorem více než 30 odborných 
publikací.

 V letech 1977–1995 se stal poslancem parlamentu 
za Španělskou socialistickou stranu. Zastával různé 
vládní pozice jako mluvčí vlády, ministr kultury 
a ministr zahraničí.

Velký Evropan Javier Solana


