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Nabízíme v místě Vašeho působení přednášky školám, úřadům, 

zájmovým organizacím, klubům důchodců atd. V případě, že máte o 
některou z přednášek zájem, kontaktujte nás: 

ceske.budejovice@europe-direct.cz , tel: 773 201 062 
 
 

Nabídka témat: 
Přednášející Témata přednášek 
 

Ing. DUŠEK, Jiří, 

Ph.D.  

 

(prorektor pro vědu, 

výzkum a rozvoj 

VŠERS) 

 

Aktuální problémy výzvy Evropské unie 

(Složitá a nepřehledná legislativa, institucionální reformy, tzv. 

Evropská ústava a Lisabonská smlouva; budoucnost Evropské unie; 

další rozšiřování Evropské unie a obavy z něj; udržitelnost sociálně-

ekonomického modelu Evropské unie v době globalizace; krize 

Eura, uprchlická krize, Brexit, epidemie COVID-19) 

 

Brexit 

(Ukončení členství Spojeného království v Evropské unii – pozitivní 

a negativní dopady, historie vztahů EU – Velká Británie, dopady 

Brexitu na ČR) 

 

Česká republika a Evropská unie 

(Pozitivní a negativní dopady vstupu ČR do EU, role a možnosti ČR 

v EU, čerpání ze strukturálních fondů) 

 

Česká republika a přijetí Eura 

(Postup zavádění Eura v ČR, otázky a problémy) 

 

Češi v institucích EU 

(Přehled významných Čechů ve strukturách EU) 

 

Členské státy Evropské unie 

(přehled členských zemí EU, charakteristika – ekonomická, 

geografická, politická apod.) 

 

Dluhová krize v eurozóně  

(Vysoký veřejný dluh části eurozóny, její budoucí vývoj a dopad 

krize na ČR) 

 

Dopady členství v Evropské unii na život běžného člověka 

(Představení základních přínosů evropské integrace) 

 
Ekonomika Evropské unie 

(EU jako největší ekonomika světa a její vývoj) 

 

Euro a Evropská měnová unie 

(Historie měnové integrace v Evropě, zavádění jednotné měny) 

 

Evropská migrační krize 

(Trasy migrantů, cíle migrantů, příčiny krize, vývoj krize, dopady 

krize) 

 

Evropské ministáty a vztahy s Evropskou unií  

(vztahy Andorry, Lichtenštejnska, Malty, Monaka, San Marina a 

Vatikánu s EU) 
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Finanční krize a její dopady na euro a EU 

(Finanční krize, ekonomická a hospodářská krize 2008–2013, 

příčiny a její dopady na státy EU a světovou ekonomiku, 

problematika zadluženosti států EU – Řecko, Irsko atd.) 

 

Chorvatsko – klenotnice Jadranu 

(Základní představení historie, geografie, politické a ekonomické 

situace členské země Evropské unie společně s vybranými 

turistickými zajímavostmi) 

 

Kooperace měst, obcí a regionů v Jihočeském kraji 

(Historie a vývoj meziobecní spolupráce po roce 1989 v Jihočeském 

kraji, přeshraniční spolupráce obcí) 

 

Korupce a její vývoj v zemích Evropské unie 

(Korupce a její definice, vývoj indexu vnímání korupce v EU od roku 

1995) 

 
Lisabonská smlouva a její dopady na EU 

(Lisabonská smlouva a Ústava EU, průběh ratifikace v Irsku a 

České republice, Lisabonská smlouva a česká politická scéna, 

dopady schválení smlouvy) 

 

Myšlenky evropského sjednocení, historie Evropského 

společenství a Evropské unie 

(Historie evropského sjednocení od starověku po současnost) 

 

Pandemie COVIDU-19 a její dopady na státy Evropské unie 

(Pozadí pandemie, průběh a geografie, účinnost preventivních 

opatření v Evropě, politické dopady, reakce Česka, situace ve 

Spojených státech amerických, reakce Evropské unie, kybernetické 

útoky a dezinformace, šíření dezinformací a cenzura, sociální a 

ekonomické dopady, výhled) 

 

Politiky Evropské unie 

(Přehled oblastí činností EU, tzv. politik EU) 

 

Pozoruhodná a zapomenutá Černá hora 

(Základní představení historie, geografie, politické a ekonomické 

situace kandidátské země Evropské Unie společně s vybranými 

turistickými zajímavostmi) 

 

Regionální a strukturální politika EU 

(Příčiny vzniku regionální politiky, vývoj a problémy, regionální 

politika EU 2014-2020 a 2021 – 2027, čerpání ze strukturálních 

fondů EU, srovnání regionů v rámci Evropské unie) 

 

Rozpočet Evropské unie 

(Rozpočet EU, vývoj příjmů a výdajů, rozpočtové priority EU) 

 

Rozšiřování Evropské unie – problémy a perspektivy 

(Podmínky vstupu do EU, historie rozšiřování EU, kandidátské země 

a potenciální kandidátské země) 

 

Schengenský prostor a jeho budoucnost 

(Rušení kontrol na společných hranicích, Schengenské acquis, 

Začlenění do právního systému EU) 

 

 

 

 



Slovinsko – brána na Balkán 

(Základní představení historie, geografie, politické a ekonomické 

situace kandidátské země Evropské Unie společně s vybranými 

turistickými zajímavostmi) 

 
Společná zemědělská politika EU 

(Fungování a přehled SZP, historie SZP, postavení politiky v 

systému EU, kritika a náklady na SZP) 

 

Švýcarsko – hospodářský gigant světa 

(Základní představení historie, geografie, politické a ekonomické 

situace kandidátské země Evropské Unie společně s vybranými 

turistickými zajímavostmi) 

 

Toskánsko – magická část Itálie 

(Představení významného evropského regionu ve střední Itálii, 

který je proslulý uměním, historií, působivou scenérií a také 

významnou produkcí vína) 

 

Vstup České republiky do Evropské unie 

(Navázání vztahů s ES, Asociační dohody, přístupová jednání EU-

ČR) 

 

Význam a fungování institucí Evropské unie 

(Parlament, Rada, Komise, ECB, Evropská rada atd.) 

 

Zahraniční obchod České republiky po vstupu do Evropské 

unie 

(Vývoj zahraničního obchodu před vstupem a po vstupu do EU, 

dopady na ekonomiku ČR) 

 
PŘÍPADNĚ JSOU MOŽNÁ I DALŠÍ AKTUÁLNÍ TÉMATA DLE DOHODY. 

 


