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Diplomacie tak, jak ji neznáme

Facebooková diplomacie? Pandí diplomacie? Kam se poděli  
uhlazení gentlemani s vybraným chováním a obratnými  
vyjadřovacími schopnostmi? Copak lze tajemné umění diplomacie 
praktikovat i jinak? Jistě – má bezpočet podob a druhů. 

Roku 2008 se Barack Obama stal 
prezidentem USA mimo jiné díky 
efektivnímu využívání sociálních sítí 

v rámci své kampaně. Nevědomky tak při-
spěl k založení „facebookové diplomacie“, 
jež se stala jednou z významných forem 

prosazování státní a jiné moci nevojenskými 
prostředky. Jde o jednu z podob tzv. soft 
power. Významné osobnosti světového dění 
komentují a publikují své statusy na sociál-
ních sítích, čímž se chtějí přiblížit občanům či 
» pokračování na str. 5 

Lepší je řečnit než válčit

Dlouholetý pracovník na nejrůznějších pozicích v OSN se pro  
Chronicle rozhovořil jak o mezinárodních vztazích a diplomacii,  
tak o mladých lidech a jejich ideálech. „Lidstvo dnes stojí před řadou 
výzev – jde o vyčerpatenost zdrojů planety, nerovnost mezi lidmi, kli-
matická změna, deficit demokracie či intoleranci a xenofobii,“  
domnívá se Michal Broža.

Jak se za vaši kariéru změnila diplo-
macie a dnešní svět?
Zaprvé vidíme posun od diploma-

cie velkých gest, symbolů, drahých aut 
a doutníků k diplomacii praktické, neoká-
zalé, účelné, střízlivé. Druhá změna je ale 

důležitější – diplomacie se více zaměřuje 
na prevenci, ať už válek, sporů, porušo-
vání obchodních dohod a lidských práv 
či prevenci chudoby. Tyto trendy vnímám 
pozitivně.
» pokračování na str. 4
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

vítám vás na prvním přípravném se-
tkání Pražského studentského summitu. 
Pevně věřím, že celý XVIII. ročník, ko-
naný pod záštitou ministra mládeže, škol-
ství a tělovýchovy Petra Fialy, bude pro 
nás všechny přínosný, otevře nám nové 
obzory, naučí novým věcem a umožní 
poznat zajímavé osobnosti. Noviny Chro-
nicle, které právě držíte, vás budou pro-
vázet každým z pěti přípravných setkání 
a všemi čtyřmi dny dubnové konference. 
Naleznete zde informace o projektu 
i o světě kolem nás. Celé naše dnešní 
setkání i toto vydání novin by vám mělo 
pomoci lépe se zorientovat ve vodách, ve 
kterých se budeme po celý ročník pohy-
bovat: v mezinárodní politice. Proto zde 
najdete články o druzích diplomacie, 
globalizaci či kauze Pentagon Papers. 
Počínaje tímto číslem se začínáme věno-
vat také mezinárodnímu právu. Doufám, 
že vás zaujmou také rozhovory se zku-
šenými diplomaty – Marií Chatardovou 
a Michalem Brožou. Pokud vás zajímá, 
jak jsme hodnotili vaše přijímací eseje 
a co se chystá v jednotlivých simulova-
ných organizacích, dozvíte se to právě na 
následujících stránkách. Věřím, že se vám 
bude celý ročník líbit, že splní vaše oče-
kávání a že se budeme rádi společně se-
tkávat a inspirovat. Za celý přípravný tým 
vám mohu slíbit, že už od jara usilovně 
pracujeme na tom, aby následujících šest 
měsíců patřilo k těm nejzajímavějším 
v našich životech. I letošní ročník přivítá 
nové hosty, otevře nová témata a novou 
paletu možností. Jaký obraz společně 
namalujeme, záleží už jen a jen na nás. 
Pražský studentský summit je unikátní 
platformou, která nám umožní připravit 
se na budoucnost, ať už máme v plánu 
cokoliv.

Hodně štěstí a hezké čtení přeje
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Je to jeden z prvních úkolů, s nímž se musí zájemci o účast na Praž-
ském studentském summitu vypořádat. Během měsíce října přicházejí 
všem účastníkům výsledky a s nimi se objevují také otázky: „Proč jsem 
dostal tolik a tolik bodů?“ nebo „Proč nemám stát, který jsem chtěl?“ 
Následující článek vám pomůže najít odpověď.

Jako každý rok, i letos jsme obdrželi 
velký počet kvalitních esejí, na které 
mohou být jejich autoři pyšní. Takoví 

pak také získali požadovanou zemi. Bohu-
žel jsme ale dostali i méně kvalitní práce, 
na nichž bylo na první pohled patrné, že 
s nimi autor příliš času nestrávil. Několik 
esejí muselo být dokonce vyřazeno pro ne-
splnění kritérií. Ta jsou pro každý Model 
zveřejněna na webových stránkách a jejich 
prostudování by mělo být jedním z prvních 
kroků k napsání úspěšné eseje. Za velmi 
užitečný dokument považujeme také Tipy  
a triky, kde jste mohli najít seznam nej-
větších chyb z loňského roku a různá další 
doporučení. Bohužel se ale ukázalo, že ne 
všichni si ho přečetli.

V ČEM SE NEJVÍCE CHYBUJE
Řada uchazečů podcenila výběr tématu. 
Podobně jako minulý rok, i letos jsme jich 
nabízeli více, aby si každý mohl zvolit téma, 
které mu bude vyhovovat. Právě v tom se 
totiž skrývá polovina úspěchu. Téma by 
vás mělo především zajímat a bavit. S tím 
souvisí jeho dodržovaní. V přijímací eseji 
není žádný prostor pro rozepisování, své po-
znatky a postoje musíte formulovat co nej-
přesněji a neodklánět se od nich. Například 
pokud jste si vybrali téma o zahraničních 
prioritách svého státu, nemůžete popisovat 
domácí politiku. I přesto, že vnitropolitická 
situace může mít na tu zahraniční vliv, stačí 
pouhá zmínka a není třeba tomu věnovat 
celý odstavec.

Stejně důležité jako dodržení tématu je 
i dodržení stylu. Jestli jste si vybrali ana-
lytický odborný text, není možné v něm 
prezentovat své názory. Za úvahu bez vlast-
ních postřehů byly také odečítány body. 

V případě dopisu či projevu je vhodné text 
adekvátně strukturovat. Na začátku každého 
projevu je oslovení, jež nesmí chybět ani 
v jeho psané formě.

Mnohdy byly body odečteny zbytečně za 
gramatické chyby a překlepy. Nepište esej 
na poslední chvíli a hlavně si ji po sobě 
pozorně přečtěte. Nikdo není bezchybný, 
a proto se nebojte dát esej k nahlédnutí dal-
ším lidem, svým známým nebo přímo svým 
vyučujícím.

JAK SE ZLEPŠIT?
Ne vždy se podaří napsat vynikající esej, ale 
důležité je chtít se stále zlepšovat a učit se 
z vlastních chyb. Máte možnost nás požádat 
o zpětnou vazbu, díky níž si své chyby uvě-
domíte a příště už si na ně dáte pozor.

V rámci doprovodných akcí se letos 
budeme věnovat psaní odborných textů 
a správnému citování, které se v několika 
esejích ukázalo jako velký problém. Všem 
úspěšných uchazečům gratulujeme a pře-
jeme mnoho úspěchů na XVIII. ročníku 
Pražského studentského summitu.

ZUZANA NETOLICKÁ
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Už víte, kdy se budou konat 
workshopy a wkonference 
PSS?II. workshop – 15. prosince 2012
III. workshop – 26. ledna 2013
IV. workshop – 16. února 2013
V. workshop – 9. března 2013

konference – 5. až 8. dubna 2013
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Kdy? 14. 12. 2012
Kde? Americké centrum

Seminář etikety
Máte chuť si osvojit praktické doved-
nosti, které jsou zapotřebí při vystupo-
vání i mimo jednací místnost? Chcete 
zjistit, jak se máte správně chovat ve 
společnosti? Tak neváhejte a připravte 
se na budoucnost i na našem semináři 
etikety.

Více informací v systému FOX.



3WWW.STUDENTSUMMIT.CZ     |     CHRONICLE

Hosté I. workshopu

Může stát jen tak odstoupit od smlouvy, která se mu už „nelíbí“? 
Může být stát vázán pravidly, s kterými nikdy nesouhlasil? A kde na 
všechny tyto otázky najít odpověď? Řešení skýtají dvě kouzelná slova, 
a to „mezinárodní právo“. Pojďme se mu trochu podívat na zoubek 
v prvním dílu našeho rychlokurzu.

Kořeny spolupráce mezi státy mů-
žeme nalézt už ve starověku, vý-
raznější podobu však dostala až 

v období středověku, kdy politicky ak-
tivní státy začaly zakládat dnešní obdobu 
ministerstev zahraničí a vyměňovat si di-
plomatické zástupce. Moderní systém me-
zinárodního práva veřejného (MPV) tak, 
jak jej známe dnes, se ovšem vytvořil až 
ke konci 19. století. A jaké vztahy vlastně 
upravuje?

NEJDE JEN O STÁTY
Je důležité si uvědomit, že hráči (subjekty) 
MPV jsou od těch vnitrostátních odlišní. 
Stejně tak pravidla hry (mezinárodní normy) 
jsou jiná. Obecně můžeme za subjekt práva 
považovat takovou jednotku, které dané 

právo přiznává práva a povinnosti a která je 
způsobilá konat právní úkony. Tradičními 
subjekty MPV jsou státy, mezinárodní or-
ganizace mezivládní povahy, do omezené 
míry jednotlivec a také zvláštní politické 
jednotky (např. Svatý Stolec, Mezinárodní 
výbor Červeného kříže, města s mezinárod-
ním statusem). Právě tyto subjekty mohou 
mezi sebou uzavírat různé smlouvy či vy-
tvářet závazná pravidla, kterými se navzá-
jem zavazují a omezují.

Kam se ovšem podívat, pokud chceme 
zjistit, jakými pravidly je tedy ten či onen 
stát (či jiný subjekt MPV) vázán? Odpovědí 
jsou tzv. prameny práva – tedy mezinárodní 
smlouvy, mezinárodní obyčeje, soudní roz-
hodnutí a případně odborné právní názory. 
Nejvýznamnější jsou první dva zmíněné – 

mezinárodní smlouvy a mezinárodní oby-
čeje.

SMLOUVY A OBYČEJE
Existují mezinárodní smlouvy bilate-
rální, které mezi sebou uzavřely dva státy, 
a smlouvy multilaterální, které uzavřelo států 
více. Mezinárodní smlouvy jsou závazné 
pouze pro státy, které je mezi sebou uza-
vřely. Není tedy možné, aby smlouva vázala 
tu stranu, která s ní nevyslovila svůj souhlas.
 Oproti tomu mezinárodní obyčeje žijí 
mnohem dynamičtějším životem. K jejich 
existenci není zapotřebí podepsaného do-
kumentu, ale zpravidla se utváří na základě 
dlouholeté společné praxe většiny států 
a také vzájemného přesvědčení, že dané pra-
vidlo je právně závazné. Existují dokonce 
taková pravidla MPV, která jsou závazná 
pro všechny státy za každých podmínek – 
tzv. kogentní normy. Na ty se společně se 
základními principy mezinárodního práva 
podrobněji podíváme příště.

ŠÁRKA OŠŤÁDALOVÁ

JAN URBAN
Za minulého režimu byl disidentem 
a  přispíval do nelegálních Lidových 
novin. Po listopadu roku 1989 byl mluv-
čím a  lídrem Občanského fóra, které 
pomáhal zakládat. Mezinárodní zkuše-
nosti získal působením v Mezinárodní 
nezávislé komisi pro Kosovo, školením 
novinářů v Iráku a prací na projektech 
záchrany kulturního dědictví. Zabýval 
se otázkou post-konfliktních společ-
ností ve Střední Americe. Byl válečným 

zpravodajem během konfliktu v Bosně a Hercegovině a ko-
mentátorem v Českém rozhlasu 6. V součastné době přednáší 
na New York University in Prague.

JAN KUŽVART
Analytik výzkumného centra AMO 
s  odborným zaměřením na oblast 
Blízkého východu a  Severní Afriky. 
Kromě této oblasti, se zabývá otáz-
kou sociálních sítí a  nových medií.

KRYŠTOF KOZÁK
Přední český amerikanista, který pů-
sobí jako vedoucí katedry americ-
kých studií na FSV UK. Oblastí jeho 
výzkumu jsou americko-mexické 
vztahy, NAFTA a  imigrační politika. 

MICHAL THIM
Analytik výzkumného centra AMO za-
bývající se otázkou zahraniční a  bez-
pečnostní politiky Číny a Tchaj-wanu.  
V současné době je postgraduálním stu-
dentem na University of Nottingham.

VÍT DOSTÁL
Analytik AMO s  odborným zaměře-
ním na středoevropskou spolupráci, 
polskou zahraniční a  vnitřní politiku 
a českou zahraniční a evropskou po-
litiku a  otázku evropské integrace.

KATEŘINA WERKMAN
Politoložka a  afrikanistka vyučující 
na Metropolitní Univerzitě Praha. 
Zabývá se problematikou řešení 
ozbrojených konfliktů a  transitivní 
spravedlností.

PAVEL PŘIKRYL
Absolvent FSV UK a  bývalý analytik 
AMO. Specializuje se na transatlantické 
vztahy, zahraniční politiku USA a evrop-
ské integrační procesy. Je manažerem 
v mezinárodní poradenské společnosti.

O státech, smlouvách a obyčejích

Jak dopadly přijímací eseje

RYCHLOKURZ MEZINÁRODNÍHO PRÁVA

jankuzvart.cz

fsv.cuni.cz

amo.czamo.cz

pbase.com

archiv K. W.amo.cz
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» pokračování ze str. 1 
OSN je často kritizována pro svou nee-
fektivitu. Kde vidíte místo mezinárod-
ních organizací v čele s OSN v 21. století?

Winston Churchill řekl v prvních letech 
fungování OSN, že je lepší řečnit než válčit. 
OSN má mnoho hmatatelných výsledků, za 
které ostatně v roce 2001 obdržela Nobe-
lovu cenu míru. Od roku 1945 jsme nezažili 
světovou válku. V Libérii, kde jsem před pár 
lety působil v mírové misi, nastolila OSN 
bezpečnost a stabilitu po více než 15 letech 
kruté občanské války. Organizace OSN po-
skytují humanitární pomoc milionům lidí 
v extrémně těžkých podmínkách. V rámci 
OSN bylo uzavřeno mnoho mezinárodních 
úmluv, díky nimž bylo institucionalizováno 
mezinárodní právo. Je toho opravdu hodně. 

Na druhou stranu, v mnoha oblastech se 
mohlo pochopitelně udělat více. Ale OSN 
je konec konců „pouhá“ mezinárodní orga-
nizace, fórum států k jejich setkávání a ko-
ordinaci mnohostranných vztahů. Navíc, je 
stejně dobrá nebo špatná, jako jsou její čle-

nové, tedy státy. OSN je nedokonalý, ale ne-
postradatelný nástroj mezinárodní politiky.

Jakou roli v dnešním světě hrají NATO 
a EU?

EU je exkluzivním regionálním uskupe-
ním, NATO vojenskou aliancí států, které 
skrze ni posilují svůj obranný potenciál. Obě 
seskupení mají velký význam pro globální 
úkoly, které řeší OSN. Tudíž je tady i určitá 
syntéza a synergie jejich činnosti. O to se 
ostatně pokouší – samozřejmě v malém mě-
řítku v rámci vzdělávacího projektu – i váš 
Summit. Bylo by skvělé, kdyby studenti při-
cházeli s nápady, jak potenciál OSN, NATO 
a EU propojit.

Působil jste řadu let v Africe. Co podle 
vás dnes nejvíce trápí tento kontinent?

Přestože jsem v Africe nebyl příliš dlouho, 
sleduji vývoj na tomto kontinentu řadu let. 
Afrika je různorodý kontinent obrovských 
příležitostí, nikoli jeden stát zmaru a bezna-
děje. Všichni víme, že svět je čím dál tím 
víc propojen a že většinu problémů musíme 
řešit všichni společně. 

Co byste poradil mladým lidem, kteří 
dnes slyší z médií jen špatné zprávy, aby 
nepropadli skepsi?

Řekl bych, že v médiích nejsou jen špatné 
zprávy. Kvalitní média existují ve většině 
zemí, a je proto nutné správně vybírat. Skepsi 

nemá cenu podléhat. Je třeba mít otevřené 
oči, naslouchat, diskutovat a čerpat podněty 
odkud se dá. Věřit, studovat, pracovat a zá-
roveň nezapomínat na humanitu, solidaritu 
a ani na zábavu. Příležitostí k osobnímu růstu 
je mnoho, je nutné po nich ale skočit.

Naši účastníci stojí na prahu dospělosti 
a jsou často plni ideálů. Mají v dnešní 
době ideály ještě smysl? 

Každý mladý člověk by měl chtít změnit 
svět. Dělat věci jinak než jeho rodiče nebo 
učitelé. Chtít se osamostatnit a dát si za cíl, 
že „něco“ dokáže. Pro někoho to může být 
vynález, objev, pro jiného naučit se skvěle 
vařit, pro dalšího vyhrát olympiádu nebo 
pomáhat postiženým dětem nebo starým 
lidem. Není až tak důležité, čeho chcete do-

sáhnout, ale že to budete dělat naplno, a že 
si při tom možná i natlučete. Bez ideálů by 
se svět nevyvíjel dopředu a hlavně by tady 
byla hrozná nuda.

S jakými ideály jste vstupoval do dospě-
losti vy? Zůstaly vám?

Mým ideálem bylo poznat svět, přede-
vším ten západní, kam jsem nepatřil, i když 
jsem hrozně moc chtěl. Chtěl jsem získat 
vzdělání, protože bývalý režim rád po-
nižoval lidi a, jak známo, snáze ponížíte 
nevědomého než vzdělaného. Chtěl jsem 
stát na straně spravedlnosti, chtěl jsem 
být odvážný, poctivý a zároveň rebel s ne-
konformními názory. A jestli mi zůstaly? 
V mnoha věcech jsem prozřel, ale ideálů 
se držím dál. V soukromém i profesionál-
ním životě. Sázím na víru, zdravý rozum 
a spravedlnost.

MICHAEL ROZSYPAL

Michal Broža: „Lepší je řečnit než válčit“
TÉMA VYDÁNÍ: MEZINÁRODNÍ POLITIKA

,,Každý mladý člověk by měl chtít 
změnit svět. Chtít se osamostatnit  
a dát si za cíl, že ,něco‘ dokáže.“

ČTENÍ K TÉMATU

MICHAL BROŽA
Vystudoval FF UK a  studoval také 
v Amsterdamu. V současnosti je pově-
řen řízením Informačního centra OSN 
v Praze (www.osn.cz). Působil též jako 
pracovník informačního servisu mise 
OSN v Libérii.

PARLAMENT SVĚTA – 
– OSN A HLEDÁNÍ SVĚTOVÉ VLÁDY

Paul Kennedy
Nakladatelství Lidové noviny, 318 stran.

V  díle Paula Kennedyho, významného 
britského historika vyučujícího na Yaleské 
univerzitě, se můžete seznámit s  OSN  
z  nejrůznějších pohledů, ať už se jedná  
o  její dějiny a  jejich výklad, funkce OSN 
i její současné fungování a pozici ve svě-
tové politice.

OHNISKA NAPĚTÍ VE SVĚTĚ

Mojmír Šlachta 
Kartografie Praha, 186 stran.

Ačkoliv už kniha začíná pomalu zastará-
vat (byla vydána v roce 2007), stále však 
představuje skvělý zdroj informací a dat  
o vybraných konfliktech, které v posledním 
desetiletí sužují různé kouty země. Čtenář 
pouze nesmí zapomínat na to, že se ne-
jedná o  definitivní a  úplný výčet, nýbrž 
spíše výběr konfliktů. Může tedy být nutné 
dohledat si nejčerstvější vývoj v  daném 
případu.

POSTAMERICKÝ SVĚT

Fareed Zakaria 
Nakladatelství Academia, 252 stran.

Dnes už slavná kniha amerického poli-
tologa a  novináře indického původu se 
věnuje období relativního ústupu Spoje-
ných států z pozice hegemona, ve které se 
nacházely po rozpadu Sovětského svazu,  
a vzestupu nových mocností jako je Bra-
zílie nebo Indie. Autor se zabývá nejen 
současnou situací, ale hledá i odpověď na 
otázku, jak by Západ měl na změnu rozlo-
žení sil ve světě reagovat.

idnes.cz
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» pokračování ze str. 1 
podporovat demokracii a lidská práva v ne-
svobodných zemích. Čína zase přes třináct 
století využívá k udržení přátelských vztahů 
s ostatními státy „pandí diplomacii“, což je 
politika darů v podobě ohroženého druhu 
pandy velké.

DVĚ ČI VÍCE STRAN?
Podle počtu jednajících stran můžeme diplo-
macii rozdělit na bilaterální a multilaterální. 
Bilaterální diplomacie se odehrává pouze 
mezi dvěma stranami a je stará jako lidstvo 
samo. Už náčelníci kmenů v daleké minulosti 
spolu museli komunikovat a jednat. Obvyk-
lými vykonavateli bilaterální diplomacie 
v dnešním světě jsou velvyslanci v cizích ze-
mích. Na rozdíl od jeskyní často bydlí přímo 
na ambasádách a namísto kyje prosazují své 
zájmy obratným řečnickým uměním. Cíle 
jednotlivých jednání se ale nezměnily.

Využívání mnohostranné (multilaterální) 
diplomacie můžeme vidět především na půdě 

mezinárodních organizací. V posledních de-
setiletích její význam spolu s postupující 
globalizací roste a důležitá je především 
pro malé státy. Dokážete odhadnout proč? 
Bilaterální diplomacie se totiž často ode-
hrává na okraji takovýchto zasedání v rámci 
neformálních debat mezi představiteli jed-
notlivých států. Je všeobecně známo, že vý-
sledky jednání už jsou většinou domluvené 
mnohem dříve, než dojde k závěrečnému 
hlasování.

DIPLOMACIÍ K PROSPERITĚ
Samostatným druhem je diplomacie eko-
nomická, která se zaměřuje na podporu 
hospodářských zájmů státu – především 
jeho výrobců, podnikatelů a firem. Čes-
kého premiéra tak na jeho zahraničních 
pracovních cestách obvykle doprovází 
ekonomičtí odborníci i zástupci tuzemské 
podnikatelské sféry. Mezi základní typy di-
plomacie řadíme také diplomacii kulturní, 
lidskoprávní (na níž klade Česká republika 

již od 90. let důraz) či diplomacii veřej-
nou (jejímž cílem je zlepšovat image země 
v zahraničí).

PINPONGOVÉ KLÁNÍ?
Známý americký diplomat Henry Kissinger 
dovedl v sedmdesátých letech k dokonalosti 
speciální druh – diplomacii kyvadlovou. 
Mistrně ji využíval během izraelsko-pales-
tinského konfliktu. Působil jako prostředník, 
který střídavě navštěvoval obě znepřátelené 
strany a pokoušel se zprostředkovat mírová 
řešení a usnadnit jednání.

Lahůdkou je pak diplomacie „ping-
pongová“. Kdo by v sedmdesátých letech 
uvěřil, že impulsem k normalizaci vztahů 
mezi USA a Čínou tolik přispěje nečekané 
pozvání amerického pingpongového repre-
zentačního týmu do Pekingu? Vždyť zvuk 
pingpongového míčku narážejícího do stolu 
zní o tolik lépe než řinčení zbraní.

VERONIKA KADLECOVÁ

Adaptace na různá prostředí, časté stěhování a koordinace své profese 
s rodinou. Na každého diplomata čeká velké množství překážek  
i výzev a toto je jen malá část z nich. My jsme zjišťovali, jak se se svou 
profesí vypořádala Marie Chatardová, velvyslankyně ČR ve Francii.

Jste vystudovaná právnička, byla jste 
ředitelkou Diplomatického proto-
kolu Ministerstva zahraničních věcí 

(MZV) ČR, v současnosti jste velvyslan-
kyní ve Francii. Čím Vám tyto profese 
přirostly k srdci?

Všechny tyto profese jsou různorodé, 
každý den má trochu jinou pracovní náplň. 

Právnické vzdělání vede ke schopnosti ana-
lyzovat problémy, vidět je v souvislostech 
a zároveň ke smyslu pro konkrétno. Di-
plomatický protokol je částečně o meziná-
rodním právu, ale spadá sem i společenská 
etiketa. A všechny tyto znalosti jsou využi-
telné v pozici velvyslankyně, kde se přidává 
manažerská práce, prezentace v oblasti ob-
chodní, kulturní, školské atd.

Chtěla jste odjakživa být diplomatkou?
Před rokem 1989 by mě vůbec nenapadlo 

jít do diplomacie. Na MZV mě přivedla ví-
ceméně náhoda, v roce 1994 jsem si všimla 
výběrového řízení a chtěla jsem zjistit, zda 
to dokážu. Od té doby se diplomacii věnuji 
a jsem hrdá na to, že mohu zastupovat svoji 
vlast v zahraničí. A není to pouhá fráze.

Co je podle Vás nejhorší na práci velvy-
slankyně?

Fakt, že den má pouze 24 hodin. Diploma-
cie není o cestování a chození po recepcích 
v krásných šatech. To je pouze marginální 
stránka mince. Ta druhá, rozhodující, je 
potřeba rychlé adaptace na různá prostředí, 
časté stěhování, kontakty s přáteli pouze na 
dálku, tvrdá práce. 

Díky práci v zahraničí vidíte, jak na ČR 
pohlížejí lidé zvenčí. V čem bychom si 
podle Vás měli svůj obraz vylepšit?

Češi jsou mistry v sebekritice. Nevím, zda 
existuje jiný národ, který v této disciplíně 
natolik vyniká jako my. Čím déle žiji v za-
hraničí, tím více si uvědomuji, co vše doma 
máme. Všude něco funguje lépe, něco hůře. 
Ale více optimismu a především sebedůvěry 
v prezentaci by nám určitě prospělo.

Ženy v diplomacii tvoří spíše výjimku 
než pravidlo. Vidíte v této věci výhodu či 
nevýhodu?

Nepřemýšlím nad tím v kategorii výhoda 
či nevýhoda. Pokud s někým pracuji, je mi 
jedno, zda jde o muže nebo ženu; hodno-
tím výkony, znalosti, povahu. Mladé ženy 
nejsou v diplomacii výjimkou. Problém na-
stává s přibývajícím věkem a s uvědoměním 
si toho, že je obtížné spojit diplomacii s ro-
dinou. Ještě stále není mnoho mužů, kteří by 
byli ochotni bezbolestně přizpůsobit jejich 
kariéru kariéře manželky a následovat ji na 
několik let do zahraničí.

Co byste poradila účastníkům Pražského 
studentského summitu, pokud by se i oni 
chtěli stát diplomaty?

Určitě studovat jazyky. Nespecializo-
vat se úzce jen na jeden obor, důležitá je 
široká škála znalostí, všeobecný rozhled, 
flexibilita, vyjadřovací schopnosti, umění 
jednat s lidmi. Diplomat musí umět rychle 
zaujmout stanovisko nikdy se nenechat vy-
kolejit.

IVETA MORAVCOVÁ

Diplomacie tak, jak ji neznáme

Velvyslankyně Marie Chatardová o diplomacii

TÉMA VYDÁNÍ: MEZINÁRODNÍ POLITIKA

archiv M. CH.
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Žijeme v éře globalizace – ve 
světě, který je ekonomicky,  
politicky, technologicky, kulturně 
i společensky propojen více než 
kdy dříve. Samotné globální  
propojení světa, ať je již přijí-
máme kladně či s jistými 
výhradami, pak považujeme za 
něco nesporného. Pohled do  
historie nás však nutí k jistým 
korekcím.

Náznak globalizace známe z 13. století 
a je spojen s fenoménem mongol-
ských hord. Byly to neporazitelné 

armády Mongolů, které propojily Evropu 
s Asií, dosud překvapivě oddělené. Za-
tímco kameníci míří do Persie a dominikáni 
do Číny, na západ se dostávají technologie 
(střelný prach, kompas či papír). Obchod se 
šíří oběma směry a spojuje západní, islám-
skou, indickou i čínskou civilizaci.

Doba Marca Pola a admirála Čeng-Che 
zanikla příchodem černé smrti a kolapsem 
mongolské říše. Eurasie se demograficky 
propadla a Mongolové byli rozděleni. Nultá 
globalizace skončila.

STARÝ A NOVÝ SVĚT
Evropa se propadla o sto let zpět – získala 
ale i výhody. Tou první byla imunita, díky 
které nezažije mikrobní šok z objevení 
Ameriky (na rozdíl od Indiánů). Druhý dar 
spočíval ve zlepšení lodí. Do třetice vedly 
kontakty s Čínou a Indií ke snění o „Ori-
entu“. Všechny tyto faktory se protnuly, 
když Kolumbus roku 1492 spojil „Starý“ 

a “Nový“ svět. Nastala globalizace číslo 
jedna, kterou posilovaly vědecké objevy. 
Klíčovou otázkou v novém, kulatém světě 
pak bylo, jak která země umí využívat pří-
ležitostí.

BRITÁNIE VLÁDNE MOŘÍM
S druhou vlnou globalizace je spojen roz-
mach volného obchodu a zejména pak moci 
Britského impéria v 19. století, kdy vznikl 
globální trh udržovaný britským loďstvem. 
V rámci této fáze globalizace se svět stal 
propojeným a menším, neboť objevy jako 
železnice a telegraf zkrátily vzdálenosti. 
Do popředí se dostaly nadnárodní firmy 
a hlavní otázkou bylo, jak se která společ-
nost chopí šance.

Díky investicím a čilému obchodu se kon-
cem století globalizace stala samozřejmou. 
Centrem financí byl Londýn a svět žil něko-
lik desetiletí víceméně v míru a prosperitě. 
Budoucnost se zdála jasná: mírumilovná 
Evropa bude vládnout světu propojenému 
obchodem pod britskou vlajkou. Tyto iluze 
ovšem rozmetaly ohně první světové války.

PLOCHÝ SVĚT
Nový typ globalizace – verze tři – se zrodil 
na konci druhé světové války a byl charak-
terizován snahou zapojit do globálního ob-
chodu co nejvíce států. Ve své plné síle se 
ale rozvinul teprve s nástupem moderních 
technologií v čele s internetem. Zatímco 
v globalizaci verze jedna šlo o iniciativu 
států a ve verzi dvě o iniciativu společností, 
globalizace číslo tři je nesena iniciativou 
jednotlivců, kteří spolu mohou komuniko-
vat – a obchodovat – v reálném čase.

Skutečnost, že jednotlivci mohli hladce 
fungovat ve světě, pak vedla k tomu, že 
se svět stal plochým: hřiště se vyrovnalo. 
Svět se zmenšuje a zplošťuje, je spojován 
technologiemi. Stále početnější interakce 
vytváří dojem, že je propojený a bezpečný. 
Dějiny radí zdrženlivost: než „globalizace 
dva“ dosáhla vrcholu, trvalo to téměř ge-
neraci. Rozpadla se ale v řádu dní. A k ná-
pravě škod bylo zapotřebí více než dvou 
generací.

TOMÁŠ KONEČNÝ

Pochod dějinami globalizace
EKONOMIKA

Jak by měla OSN postupovat v konfliktu 
mezi Tureckem a Sýrií?

 

Od září je situace mezi těmito dvěma státy na Blízkém 
východě více než napjatá. Navzájem ostřelují svá území 

a válka je na spadnutí. Jak by konflikt řešili delegáti 
Rady bezpečnosti?

Incident na syrsko-turecké hranici upozornil na závažné do-
pady krize v Sýrii, která má vliv na bezpečnost jejích sousedů 
i regionální stabilitu. Německo naléhá na všechny zúčastněné, 

aby bylo zabráněno dalšímu porušování mezinárodního práva. 
OSN musí striktně požadovat, aby Sýrie respektovala suverenitu 
a územní celistvost okolních států. Zároveň je třeba apelovat na 
členy Rady bezpečnosti, aby dostáli svým povinnostem. Vyžadu-
jeme, aby byl tento konflikt řešen politickými prostředky – Rada 
musí dojít ke konsensu co nejdříve. OSN by měla potřebným po-
skytnout pomoc a také naléhat na větší opoziční jednotu. Musíme 
najít cestu k ukončení násilí a ujistit se, že konflikt nebude dále 
eskalovat.

Ačkoliv jsme si vědomi významu mezinárodních organizací 
při řešení regionálních konfliktů, nabádáme v tomto případě 
k maximální opatrnosti. Musíme brát v potaz, že v oblasti 

je minimum nezávislých zahraničních pozorovatelů, kteří by mohli 
dodávat objektivní informace. Tato situace nahrává Turecku, které 
má na mezinárodním poli velké možnosti k vyjádření svého stano-
viska – ostatně již zahájilo mohutnou informační kampaň. Oproti 
tomu vysvětlení Sýrie bývají neprávem přehlížena a tlačena do po-
zadí. Proto by měla OSN a další mezinárodní organizace především 
zajišťovat oběma stranám konfliktu stejné podmínky a případně se 
pomocí diplomatických prostředků snažit o uklidnění situace, avšak 
bez přímého zasahování v oblasti.

Eva Prudilová
DELEGÁTKA NĚMECKA

Dominik Presl
DELEGÁT PÁKISTÁNU

DELEGÁTSKÝ DUEL

robotm
onkeys.net
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JAKUB HEJSEK 
Žádný projekt se nestal úspěšným pou-
hým lusknutím prstů. Vždy za ním musí 
stát lidé, kteří jej svou energií, kreativitou 
a tvrdou prací „postaví na nohy“. Pražský 
studentský summit není výjimkou.

Jedním z takovýchto „otců zakladatelů“ 
je Jakub Hejsek. Organizátor dvou před-
chůdců dnešního Summitu – simulova-

ného zasedání Rady bezpečnosti OSN 
a  následně prvních ročníků Pražského 
modelu OSN. Později byl také předsedou 
Asociace pro mezinárodní otázky. Byly to 
právě manažerské schopnosti, jež nabyl 
v prostředí Modelu, které Jakubu Hejs-
kovi usnadnily život po absolvování VŠE 
v Praze a studia MBA na Sheffield Hallam 
University. Nastoupil totiž ke společnosti 
Grafton Recruitment – jednomu z part-
nerů Modelu. Strávil tam úspěšných pět 
let, přičemž poslední tři jako manažer 
největší pobočky na světě. Jakub po-
slední čtyři roky pracuje ve společnosti 
Philip Morris, nejdříve jako manažer lid-
ských zdrojů pro ČR, poté dva roky ve 
švýcarském Lausanne jako manažer or-
ganizačního rozvoje pro evropský region 
a nyní v oddělení obchodu a marketingu 
české pobočky.

První jednání je něco, na co se nezapomíná. Studené konečky prstů, 
třesoucí se hlas, netušíte kam s rukama. Díváte se okolo a přítomnost 
ostřílených veteránů, kteří divoce gestikulují a sebejistě řeční, vám 
také zrovna nepomáhá. Co je jejich tajemstvím?

V první řadě je třeba si připomenout, 
že nemusíte být vždy ten nejhla-
sitější, abyste dosáhli svých cílů. 

Naopak, úspěch spočívá v umění zatáhnout 
za ty správné nitky v ten správný moment. 
Konstruktivní jednání vyžaduje komplexní 
přípravu, kterou se nyní pokusíme shrnout.

1. VÍM, O ČEM SE MLUVÍ
Vědět, o čem je řeč, je jedním z nejdůleži-
tějších předpokladů pro úspěšné jednání. 
Pro začátek postačí, budete-li znát stát, který 
zastupujete, a budete mít nějakou představu 
o organizaci, ve které ho zastupujete. Na 
workshopech posléze dostanete velký pro-
stor pro další objevování. Čtěte, diskutujte, 
ptejte se. Využijte všech možností a pracujte 
s informacemi. 

2. ZNÁM SVÉ POSLÁNÍ
Kdyby i ten nejlepší řečník neznal svůj cíl, 
brilantní projev se v mžiknutí oka promění 
v pouhé plácání. Správný delegát zná zájmy 
své země a ví, čeho chce na konferenci do-
sáhnout. Během jednání vám bude počet 
afghánských provincií k ničemu, pokud ne-
budete vědět, zda tam váš stát chce posílit, 
či stáhnout jednotky. Soustřeďte se na cíl 
a snažte se směřovat jednání právě tam. 

3. DRŽÍM SI BLÍZKO SVÉ PŘÁTELE
Nezřídka se stane, že k dané otázce stát pro-
stě žádný názor nemá. To však neznamená, 
že není na poli vyjednávání důležitý. Hlas 

Surinamu je stejně důležitý jako hlas Ně-
mecka, jeho moc však spočívá v tom, komu 
ho dá. Přemýšlejte nad tím, co může zainte-
resovaný stát Surinamu nabídnout, aby získal 
jeho cenný hlas pro návrh své rezoluce.

4. A NEPŘÁTELE JEŠTĚ BLÍŽ
Až budete dávat dohromady argumenty pro 
přijetí vašeho návrhu, zamyslete také nad 
tím, jak by vám je ostatní delegáti mohli 
vyvrátit. Předem promyslete všechna „pro 
a proti“, zaujměte jasný postoj, vezměte jim 
slova z úst a prosaďte si svou. Nebo si je zís-
kejte přesvědčivými argumenty, domluvte 
se na kompromisu a vyhněte se obstrukcím. 
Záleží jen na vás. Své protivníky však ne-
podceňte.

5. OVLÁDÁM PRAVIDLA  
ARGUMENTACE
Není argument jako argument. Dávejte si 
pozor na základní chyby, jako je odkazo-
vání se na irelevantní statistiky, kritika řeč-
níka místo jeho projevu, uvádění extrémních 
příkladů, záměna příčin a důsledků apod. 
Ostatní delegáti si toho všímají a vaše snaha 
za každou cenu zvítězit vás může snadno 
potopit.

6. STRUKTURUJI SI MYŠLENKY
Zdá se to možná jako maličkost, ale věřte, 
že správná forma vašeho projevu je polovina 
odvedené práce. Týká se to jak vaší řeči, 
tak i napsaného stanoviska či rezoluce. Vy 

osobně si ujasníte, co vlastně chcete sdělit, 
ostatní to snáze pochopí. 

7. NASLOUCHÁM OSTATNÍM
Každá myšlenka potřebuje pevnou půdu, 
aby mohla růst a vyvíjet se. Sledujte dis-
kuzi, mějte neustálý přehled o tom, o čem se 
právě mluví. Načerpáte mnoho zajímavých 
postřehů, získáte nové úhly pohledu, vyvaru-
jete se zbytečného opakování. Naslouchejte 
a zasáhněte v pravou chvíli. 

8. NEBOJÍM SE IMPROVIZOVAT
Vaši řeč si můžete předem bod po bodu při-
pravit, ne vždy to ale stačí. Občas je třeba 
spolehnout se na improvizační schopnosti – 
správný delegát musí umět rychle reagovat 
na nečekané události. Jedna věc je ale mít 
obecný přehled, znalosti o projednávaném té-
matu a zahraničních prioritách vašeho státu, 
druhá je sebrat odvahu. 

9. UMÍM MLČET
Ne nadarmo se říká: mluviti stříbro, mlčeti 
zlato. Diplomacie totiž není jen vždy o řeč-
nictví. Umění mlčet ve správnou chvíli se 
může projevit jako silná vyjednávací zbraň. 
Zkuste ji vytasit na svého kolegu během ku-
loárního jednání. Jak asi zareaguje?

10. DODRŽUJI JEDNACÍ ŘÁD
Jde o mnohem víc než jen pravidla diskuze 
pro velkou skupinu lidí. Zkušený delegát ví, 
že se v jeho rukou může stát velkou výhodou. 
Jak se dá využít počet přítomných delegátů 
v hlasování? Co vše lze ovlivnit pozměňo-
vacími návrhy? Zjistěte, co skrývají temná 
zákoutí Jednacího řádu.

THU THUY TRUONG

Desatero správného delegáta
JAK BÝT DOBRÝM DELEGÁTEM

BÝVALÍ ÚČASTNÍCI Lidskoprávní 
BIOGRAF
Rádi byste se něco dozvěděli o aktu-
álních problémech ve světě? Chtěli 
byste se zúčastnit diskuze se zají-
mavými hosty? Pokud ano, tak se zú-
častněte tradičního lidskoprávního 
biografu, kde na vás čekají nevšední 
dokumenty. Jako první je připraven 
dokument o diktatuře Alexandra Lu-
kašenka Běloruský sen.

 

Více informací v systému FOX.

Kdy? 14.12. 2012
Kde? Americké centrum

 ihned.cz
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Hospodářská a sociální rada – ECOSOC

Hospodářská a sociální rada byla zří-
zena Chartou OSN jako diskuzní 
fórum pro mezinárodní ekonomické 

a společenské otázky. V současné době se 
stává důležitým středobodem jednání nad 
problematikou rozvojových cílů tisíciletí.

NA CO SE TĚŠIT?
ECOSOC se bude v letošním ročníku zabý-
vat otázkami spojenými s rozvojovými cíli 
tisíciletí. Delegáti budou diskutovat nad pří-
činami a možným řešením nezaměstnanosti 
mladých i dlouhodobou problematikou po-
pulační politiky a demografického trendu 
stárnutí obyvatelstva. Rozeberou palčivou 

otázku sdílení technologií a zaměří se i na 
omezený přístup k pitné a nezávadné vodě, 
který se týká alarmujícího počtu obyvatel 
planety Země. V průběhu ročníku se mohou 
těšit na zajímavý doprovodný program, 
diskuze s hosty a především mnoho pod-
nětných debat o problémech, které hýbou 
světem.

PRVNÍ SETKÁNÍ
A co dnes delegáty čeká? Nejprve se se-
známí s Hospodářskou a sociální radou 
a její rolí ve světové ekonomice a diplo-
macii. Poznají se s předsednictvem i mezi 
sebou a v rámci seznamovací hry budou mít 

možnost poprvé vyzkoušet svůj vyjednávací 
um. Proběhne první setkání s Jednacím 
řádem a s tím, co znamená být správným 
delegátem, jak vypadá stanovisko či projev 
a k čemu slouží a co to vůbec je kuloární 
jednání. Delegáti získají první zkušenost 
s regionálními komisemi, které je budou 
provázet celou přípravnou částí a které jim 
budou mimo jiného sloužit jako místa k zís-
kání podpory pro své návrhy. Zjistí, kteří 
jejich „sousedé“ jsou jim v zahraniční poli-
tice blízcí a se kterými jen obtížně nacházejí 
kompromis.  Poté proběhne úvod a diskuze 
k prvnímu bodu agendy. Tím je v letošním 
ročníku nezaměstnanost mladých, která se 
především v poslední době stala velmi dů-
ležitým tématem nejen pro vysoký počet 
států zasažených hospodářskou krizí, ale 
i pro země krizí tolik nepostihnuté. Jakou 
budoucnost si pro sebe připravíte?

JAN PIVODA

Rada bezpečnosti – UNSC

Patnáct delegátů Rady bezpečnosti dnes 
odpoledne učiní první krok své letošní 
cesty za zlepšením rétorických a argu-

mentačních schopností, za rozšířením svých 
znalostí i za navázáním nových kontaktů. 
Někteří z nich podobnou pouť podstoupili již 
minulý nebo i předminulý ročník Summitu, 
pro jiné bude tento workshop premiérou. 
Nikdo se ale nemusí obávat, že by snad již 
znal všechna zákoutí cesty, dosáhl jejího cíle 
a neměl kam dál posunout své hranice.

JSME TU PRO VÁS
Průvodce a zároveň společníky na této cestě 
bude delegátům dělat pět členů předsednictva 
UNSC. Úkolem těchto pěti odvážlivců bude 
připravovat pro delegáty program, podporo-
vat je v aktivitě, inspirovat je k přemýšlení, 
získat pro ně vynikající hosty, ukočírovat 

jejich jednání, pomáhat účastníkům s hledá-
ním odpovědí i na ty nejzapeklitější otázky 
(„A co si o tomhle myslí Togo?“) a celkově 
se po cimrmanovsku snažit „napřít jejich bo-
jovnost tím správným směrem“.

JEDEME NAOSTRO
To, že dnes čeká Radu bezpečnosti teprve 
první z pěti společných odpolední na pří-
pravných setkáních, rozhodně ani v nej-
menším neznamená, že by pro ně nebyl 

připraven náročný a nabitý program. Během 
workshopu jim bude představeno, co obnáší 
být delegátem a jak se s touto pozicí se ctí 
popasovat. Seznámí se s historií reálné Rady 
a její rolí v OSN i v mezinárodní politice 
obecně. A konečně je také bude v závěru 
dnešního přípravného setkání čekat uvedení 
do prvního bodu agendy, ve kterém se dozví 
základní informace o situaci v Sýrii.

VOJTĚCH BAHENSKÝ

MODEL OSN

PROGRAM I. WORKSHOPU
• Představení orgánu a seznamovací hra
• K čemu slouží Jednací řád?
• Jak být správným delegátem?
• Seznámení s bodem agendy  

nezaměstnanost mladých

PROGRAM I. WORKSHOPU
• Seznámení a představení se
• Práce delegáta
• Rada bezpečnosti na Summitu  

a v reálu
• Seznámení s bodem agendy:  

situace na Blízkém východě – Sýrie
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Rada pro lidská práva – HRC

Říjen uběhl jako voda, eseje byly 
ohodnoceny, body rozdány, státy 
přiděleny, a tudíž nic nebrání tomu, 

aby byl XVIII. ročník zahájen a aby se de-
legáti Rady pro lidská práva (HRC) poprvé 

společně sešli na prvním přípravném se-
tkání. Opět jsou připraveny palčivé otázky, 
které mohou vyvolat nejeden střet zájmů, 
protože hájení lidských práv není nikdy jed-
noduché, zvláště na půdě OSN. A co vlastně 
čeká naše delegáty na prvním workshopu?

SEZNAMOVÁNÍ
Vzhledem k tomu, že první setkání je větši-
nou o poznávání se, čeká na delegáty před-
stavení tohoto orgánu včetně předsednictva 
– společně budeme hledat odpověď na 
otázku, čím se vlastně HRC zabývá a proč 
simulujeme jednání tohoto orgánu. Aby 

seznamování nebylo pouze jednostranné, 
bude následovat i seznamovací hra, která 
delegátům umožní lépe poznat své kolegy, 
a připravit si tak půdu pro následná vyjed-
návání a hledání kompromisů.

NÁVŠTĚVA
Během prvního přípravného setkání se mů-
žeme těšit i na zajímavého hosta, který se 
pohybuje v oblasti lidských práv a který dele-
gáty interaktivní formou seznámí se základní 
problematikou lidských práv a lidskopráv-
ních organizací a skupin. Veškeré tyto infor-
mace budou moci delegáti využít při dalších 
setkáních, ale i v osobním životě či při studiu.

HLAVNĚ ZÁBAVNĚ
Aby si delegáti po náročném workshopu od-
počinuli, poslouží k odreagování v samém 
závěru setkání debatní hra, ve které si de-
legáti poprvé vyzkouší spontánní projevy. 
Zatím sice neprozradíme, o co půjde – na-
značíme jen, že se v jedné místnosti může 
setkat Albert Einstein s Barackem Obamou. 
Na podobné aktivity se mohou delegáti těšit 
i na příštích setkáních. 

IVETA ZETOCHOVÁ

Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu – UNESCO

Dlouho očekávaný 10. listopad je ko-
nečně tady a Pražský studentský su-
mmit již po osmnácté vítá ty, kteří si 

přes síto přijímacího řízení vybojovali účast 
na tomto ročníku. Zatímco samotný projekt 
letos dosáhl své plnoletosti, modelová Orga-
nizace spojených národů pro výchovu, vědu 
a kulturu sotva odložila plenky. Novopečení 
delegáti tohoto orgánu tak možná ještě ne-
tuší, kolik nového se na ně chystá. UNESCO 
má v rámci Summitu sice jen skromnou tra-
dici, na kterou by navazovalo, ovšem dis-
ponuje celou řadu vizí, které chce tento rok 
uskutečnit.

AKCE, PROSÍM
Delegáti při svém prvním setkání dostanou 
jen malý prostor pro tiché, nenápadné po-
sedávání v davu svých 56 kolegů. Hned na 

úvod je čeká celá řada aktivit. Budou vy-
žadovat jejich aktivní zapojení i případné 
překonání nesmělosti a nervozity, které čas 

od času každému svážou jazyk. Není však 
třeba se bát. Žádné proslovy s bílým papírem 
v rukou před všemi přítomnými nikoho neče-
kají. Stejně jako sněhová koule kutálející se 
do údolí se bude i debata delegátů rozrůstat 
postupně, aniž by si řečníci na jejím konci 
uvědomili, že jim naslouchá celý sál.

A DÁL?
UNESCO se letos zařadilo mezi nejpočet-
nější orgány Summitu a síly jednotlivých re-
gionů jsou takřka vyrovnané. Není tedy divu, 
že na spolupráci v jejich rámci bude letos kla-
den velký důraz. Delegáty čeká první blízké 

setkání s jejich regiony a snad i poznání, 
o kolik se jejich osobní názory mohou odli-
šovat od stanovisek států, které reprezentují.
Opomenut nebude ani první bod agendy tý-

kající se rovného přístupu ke vzdělání a de-
legáti se dočkají rovněž krátkého exkurzu 
do problematiky mezinárodních vztahů. Na-
konec dojde i na ožehavé otázky týkající se 
správné formy stanoviska či tzv. position pa-
peru. To všechno dnes čeká za dveřmi s ce-
dulkou UNESCO, stačí jen sebrat odvahu 
a vstoupit!

BÁRA BEČVÁŘOVÁ

MODEL OSN

PROGRAM I. WORKSHOPU
• Seznámení se s HRC a předsednictvem
• Seznamovací hra pro delegáty
• Host – interaktivní seznámení  

s lidskoprávními skupinami  
• Debatní hra

PROGRAM I. WORKSHOPU
• Chcete mě, dáte mě?
• Regiony, seznamte se!
• Trailer na I. bod agendy
• Co vás čeká a nemine
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Program OSN pro životní prostředí – UNEP

Co jsou to vůbec ony „globální pro-
blémy“, které tvoří hlavní náplň 
agendy UNEP? Jde o jevy, jejichž vliv 

není pouze lokální, ale týká se širších regi-
onů, potažmo celého světa, a tudíž by se na 
určitých prvcích řešení mělo shodnout celé 
mezinárodní společenství. A právě UNEP 
nabízí hlavní a nejvhodnější platformu pro 
vznik takových dohod.

PRŮBĚH ROČNÍKU
Na delegáty UNEP letos čeká projednávání 
několika důležitých otázek s velkým dopa-
dem nejen na kvalitu životního prostředí 

v globálním i lokálním měřítku, ale i na ka-
ždodenní lidský život. Součástí přípravných 
setkání bude kromě předávání vědomostí 
o bodech agendy i seznamování se s pro-
blematikou vyjednávání, mezinárodní poli-
tiky, životního prostředí či procedurálních 
pravidel. Nebudou chybět ani diskuze se 
zajímavými hosty a odborníky z řad akade-
mické obce. Klíčovou součástí jednotlivých 
přípravných setkání jsou jednání k daným 
bodům agendy.

Během přípravných setkání budou de-
legáti postupně seznámeni s udržitelnou 
pozemní dopravou, odlesňováním a hospo-

dařením se surovinovými zdroji. U posled-
ního bodu agendy si navíc sami účastníci 
na druhém workshopu budou moci zvolit, 
kterou ze tří připravených oblastí chtějí pro-
jednávat detailně.

PRVNÍ WORKSHOP
V průběhu prvního setkání se delegáti nej-
prve seznámí s fungováním orgánu. Jádrem 
dnešního programu však bude seznámení 
s principy trvale udržitelného rozvoje i s fun-
gováním reálného Programu OSN pro životní 
prostředí a řešením globálních problémů na 
poli OSN. Následně se delegáti dočkají před-
stavení prvního bodu agendy – udržitelné po-
zemní dopravy. A závěrem přijdou praktické 
informace o tom, jak psát stanoviska svých 
států k jednotlivým bodům agendy.

TOMÁŠ KONEČNÝ

Světová obchodní organizace – WTO

Tým WTO se sice na start dalšího 
ročníku připravuje průběžně již od 
května, teprve nyní ovšem začíná to 

nejpříjemnější: cítit, jak se motory Summitu 
rozebíhají, aby poskytly ten největší tah 
v nejdůležitější moment. Protože je naším 
zájmem k tomuto tahu co nejvíce přispět, 
vězte, že už první přípravné setkání nebude 
poklidným posezením u šálku kávy s něko-
lika nudnými prezentacemi.

DOBŘÍ HOLUBI SE VRACEJÍ
Hostem prvního workshopu bude člověk, 
který před nemnoha lety na půdě PSS právě 
simulaci WTO zakládal. Jan Walter je kromě 
faktického zaštítění všech výstupních doku-
mentů (například koriguje backgroundy) 
naším „nehrajícím kapitánem“ a psychic-
kou podporou. WTO by z jeho úst měla být 
představena jak po stránce oficiálních částí 

jednání, tak po těch stránkách, které nejsou 
vždy v centru zájmu médií, ale přesto hýbou 
zásadními tématy. Jan totiž s námi pracuje 
vzdáleně ze Ženevy, kde je členem Stálé 
mise České republiky ve WTO.

VĚTŠINA NESTAČÍ
Jak si ti noví mezi námi rychle všimnou, 
jednání a schvalování ve Světové obchodní 
organizaci probíhá trošku jinak, než by se 
nabízelo na první pohled. Princip konsensu 
(nutné absolutní shody členů o probírané 
dohodě) je jedním z pilířů tohoto důleži-
tého multilaterálního systému (vedle např. 
doložky nejvyšších výhod). Ekonomické 
aspekty, které se v tomto rozmanitém pro-
středí mísí, nabízejí ministrům účastnícím 

se tohoto ročníku WTO na půdě PSS hlubší 
zacílení v probíraných bodech agendy. 
Těmi jsou pro tento rok: domácí podpory 
v zemědělství, informační technologie a e-
-commerce, liberalizace mezinárodního ob-

chodu se surovinami a „DSB“, tedy orgán 
zabývající se urovnáváním sporů mezi členy 
WTO.

Není se však čeho bát. Jsou-li ve vašem 
hledáčku aktuální ekonomické problémy 
společenství obsahujícího nejrozvinutější 
i méně rozvinuté ekonomiky světa, budete 
se moci obrátit i na vysokoškolské zástupce 
mezinárodních organizací.

MATÚŠ ŠKORÍK

PROGRAM I. WORKSHOPU
• Přivítání ve WTO
• Icebreaking
• Host Jan Walter: Úvod do WTO,  

Zpráva z Ženevy
• Teorie mezinárodního obchodu 
• Úvod do Jednacího řádu a jeho  

nástroje 

PROGRAM I. WORKSHOPU
• Přivítání v orgánu
• Host Ivan Rynda:  

Trvale udržitelný rozvoj
• Mezinárodní politika životního  

prostředí
• Udržitelná pozemní doprava
• Informace k psaní stanovisek

MODEL OSN
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MODEL EU 

MODEL NATO

Model NATO

If you are reading this, you are probably 
one of the chosen ones who managed 
to get through the application process 

and became the ambassadors of the North 
Atlantic Council at the Prague Student Su-
mmit. The increase of both the number and 
the quality of the applications compared to 
the previous years was unbelievable. Whe-
ther you chose to write about a malicious 
provocation in international relations, heart-
-breaking story of a soldier in Afghanistan 
or about any other of the topics, your seat 
in the North Atlantis Council suggests you 
did a great job. Therefore, this years‘s team 
of NATO ambassadors is stronger than ever 
before, but there is no reason to be afraid 
even if you are new to the Summit.

CHALLENGE AND OPPORTUNITY
It may seem difficult to negotiate in Eng-
lish in the beginning, but do not forget it is 
not only the language that matters. Enthusi-
asm and activity is what also counts. The 
workshops are designed to teach you all you 
need to represent your country successfully 
and to reach consensus within the NATO. 
You will have a chance to meet not only 
academics and experts but you will also get 
to know your fellow ambassadors and that is 
another great thing about the Summit – you 

will gain not only the skills, you will make 
many new friends as well.

ISSUES TO BE SOLVED
And what are the topics of international 
importance we are going to deal with this 
year? As the situation in Afghanistan re-

mains unresolved, it cannot be left out of 
our agenda. Our focus is going to be the 
issue of drug trafficking and drug cultiva-
tion in Afghanistan. NATO must face not 
only the long term issues such as Afgha-
nistan but also the Alliance must discuss 
actual issues and that is why the current 
crisis in Syria is on the agenda. Threat of 
cyberterrorism and the Arctic issue are the 
remaining issues that complete the wide 
range of NATO‘s topics. Would direct in-
tervention solve the Syrian crisis? Which 
are the ways to fight cyberterrorism? These 
are the questions for you to answer in the 
next 6 months so let‘s begin!

ONDŘEJ DOČKAL

Model EU

Na základě nespokojenosti se změ-
nami ve struktuře eurozóny, které 
by mohly vést ke vzniku evropského 

jádra s větší „federální“ kontrolou nad mě-
novými a fiskálními politikami, se britský 
premiér David Cameron rozhodl vypsat ne-
závazné referendum o dalším setrvání země 
v Unii. V něm se 66 % voličů vyslovilo pro 
odchod z Evropské unie.

Přesně takto znělo fiktivní zadání, na 
jehož základě měli uchazeči sepsat z pozice 
předsedy Evropské komise otevřený dopis 
britskému premiérovi, ve kterém se ho sna-

žili přesvědčit o výhodách členství. Poté si 
role prohodili a z pozice britského premiéra 
adresovali dopis předsedovi Evropské ko-
mise obsahující argumenty, proč se Velká 
Británie již nadále nemůže účastnit evrop-
ské integrace.

Nelehkého zadání se nejlépe zhostila se-
dmadvacítka vysokoškolských studentů, 
kterým se právě dnes otevřou brány Praž-
ského studentského summitu, a stanou se 
tak po tento rok součástí pulsujícího orga-
nismu plného zajímavých lidí, nových zku-
šeností a zážitků.

V NOVÉM KABÁTU
Letošní ročník Modelu EU se v mnohém liší 
od těch předchozích. Nejvýraznější změna 
spočívá ve zvýšení počtu přípravných se-
tkání na pět, čímž se tento Model dorovnává 
svým dvěma kolegům. Zároveň se účastníci 
Modelu EU budou účastnit společných do-
poledních částí a teprve poté se odeberou 
do svých jednacích místností, čímž dojde 
k ještě větší propojenosti celého Summitu.

OSTRÝ ZAČÁTEK
Hlavním účelem tohoto projektu je nejen 
obohatit jeho účastníky o nové znalosti, ale 
také zlepšit jejich argumentační a rétorické 
dovednosti. Delegáti se hned na prvním 
workshopu přesvědčí o tom, že to nejsou 
plané sliby. Vedle možnosti diskutovat 
s Tomášem Weissem o pozici a fungování 
Rady EU je totiž čeká hra, ve které si naplno 
prověří své řečnické umění a schopnost 
rychle reagovat.

JIŘÍ BRADA

 I. WORKSHOP - PROGRAMME
• Introduction of the NATO team
• What are the NATO and the  

North Atlantic Council?
• Ice-breaking
• Introduction to the geopolitics
• Speaking theory
• Delegate’s work

PROGRAM I. WORKSHOPU
• Argumentační hra
• Host: Tomáš Weiss
• Evropské okénko
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KOMENTÁŘ

ZAOSTŘENO NA

Představte si, že nemůžete vyjít na ulici, neboť se bojíte, že každou 
chvíli můžete zemřít násilnou smrtí. Bojíte se jít do školy,  
nakoupit nebo jít do divadla. Každou chvíli se z nebe nad vámi  
ozve zvuk, kvůli kterému špatně spíte nejen vy, ale i celé vaše město. 
Zvuk, který značí smrtelné nebezpečí. Právě tak se několik  
posledních let cítí mnoho obyvatel severního Pákistánu, kteří  
dennodenně musí žít s nebezpečím jménem Drone.

J iž několik let americká administrativa 
v Pákistánu a Afghánistánu používá 
k boji proti teroristům útoky bezpilot-

ních letounů zvaných právě „Drone“. Jde 
o relativně levný nástroj k eliminaci tero-
ristů, kteří překračují pákistánskou hranici 
z Afghánistánu a skrývají se v pákistánských 
městech. Poslední dobou se o Dronech mluví 
stále více, neboť se příliš často stává, že jejich 
raketové útoky způsobí ztráty na civilních ži-
votech. Situaci pak jen zhoršuje fakt, že se 
Obamova administrativa pokusila několik 
takových tragédií ututlat. 

PŘELOMOVÁ STUDIE
Nyní se však objevilo v souvislosti s Drony 
nové téma. Díky studii, kterou vypracovala 
Stanford Law School ve spolupráci s NYU 
School of Law, mohla veřejnost nahléd-
nout na celou problematiku ze zcela jiného 
pohledu. Americká společnost už Drony 
nechápe jen jako chirurgické nástroje k od-
stranění jednotlivých teroristů, nýbrž spíše 
jako necitlivý nástroj často ohrožující ne-
vinné. Studie totiž důkladně prozkoumala 
celkový dopad „fenoménu Drone“ na každo-
denní život Pákistánců.

Představovat si Drony jako letouny není 
úplně přesné. Tento stroj nestartuje z leta-
dlové lodi, aby provedl útok a vrátil se na 
základnu. Spíše se přemístí na místo útoku, 
kde posléze vyčkává na možné cíle. Drony se 

vznášejí nad pákistánskými městy takřka ne-
přetržitě – často je dokonce slyšet zvuk jejich 
motorů. Není obtížné si představit, jak se cítí 
lidé, které musí v takovéto situaci neustále žít.

PERMANENTNÍ STRACH
Jaké to je ráno odcházet do školy a slyšet, jak 
se ve výšce nad vámi vznáší stroj, který vás 
může během několika vteřin zabít? Bojíte se 
jít do mešity, jít na trh nebo se sejít ve větší 

skupině, neboť se pak zvyšuje šance, že při-
lákáte pozornost smrtících mašin.

Výše zmiňovaná studie se zakládá na více 
než 130 rozhovorech z nejvíce postižených 
oblastí. Každý, kdo se setkal s dlouhodobým 
účinkem bezpilotních letounů, hovoří o dě-
sivé atmosféře, která padne na celé město, 
když se ozve zvuk motorů Drone. Ten se při-
tom ozývá takřka neustále. 

V důsledku těchto útoků byly zjištěny 
stovky mentálních zhroucení a řada případů 
mozkových poruch napříč pákistánským 
obyvatelstvem. Neustálá atmosféra strachu 
dohání obyčejné lidi až na hranici šílenství. 
Každý si dobře uvědomuje děsivou statis-

tiku, podle které z tisíců pákistánských obětí 
Dronů od roku 2004 bylo na 200 dětí.

Představíte-li si smějícího se Baracka 
Obamu, který v roce 2008 přinášel naději 
heslem „Change!“, je to poněkud odlišná 
představa od toho, co můžete vidět v očích 
Pákistánců, kteří jsou dennodenně vystavo-
váni důsledkům americké politiky.

MATOUŠ HRUŠKA

Dva státy jsou znesvářené kvůli hraničnímu teritoriu, často 
ekonomicky zcela nevýznamnému. Podobná témata čím dál tím více 
zaplňují média po celém světě. Izraelci se stále hádají s Palestinci  
o Západní břeh Jordánu, v konfliktu o Kašmír si Indie a Pákistán 
dokonce navzájem hrozí jadernými zbraněmi… Takových území je  
ve světě celá řada a vyskytují se takřka všude. Tento text si všímá  
několika zajímavých konfliktů a mapuje jejich zeměpisné příčiny.

Září letošního roku přineslo další vy-
hrocení situace kolem souostroví 
Senkaku (neboli čínsky Tiao-jü), ně-

kolika neobydlených ostrůvků ve Východo-
čínském moři. Jejich vzdálenost je přibližně 
stejná od pevninské Číny, Tchaj-wanu i ja-
ponského souostroví Rjúkjú – a všechny 
tři jmenované země si souostroví nárokují. 
Japonsko jej ovládá od konce 19. století 
a od sedmdesátých let 20. století se o ně 
tvrdě uchází Čína. Proč se velmoci hádají 
o „hromadu kamení“? Důvodem jsou eko-
nomické zájmy – okolní moře je bohaté na 

ryby a předpokládá se, že jeho dno skrývá 
ložiska ropy.

ROZDĚLENÝ OSTROV
Sporná území však neexistují jen na „druhé 
straně světa“. Nalezneme je i v Evropě – sa-
motná Evropská unie s jedním hraničí. Jde 
o rozdělený ostrov Kypr ve Středozemním 
moři. Země, jež je od roku 2004 v EU a od 
roku 2008 dokonce členem eurozóny, je zá-
roveň jednou z novějších na mapě Evropy 
– nezávislost na Velké Británii si vymínila 
teprve roku 1960.

Z tehdejšího sčítání lidu vyplynulo, že 
obyvatelstvo tvoří z 80 % Řekové a z 20 
% Turci. Po získání nezávislosti se mezi 
nimi rozvinula těžká krize, která vyvrcho-
lila pučem kyperských Řeků v roce 1974 ve 
snaze svrhnout vládu. Reakcí byla invaze 
armády Turecka, jež měla údajně za úkol 
ochránit turecké obyvatelstvo ostrova.

Roku 1983 byl v severní části ostrova 
vyhlášen separatistický stát. Ten ovšem do-
dnes uznala pouze jedna země – „mateřské“ 
Turecko, pro které rozdělený Kypr předsta-
vuje obrovskou, ba přímo nepřekonatelnou 
překážku při snahách o vstup do Evropské 
unie. Je totiž nepředstavitelné, že by do 
ní vstoupil stát, který desítky let vojensky 
okupuje území jiného členského státu. Tak-
řka jistě by proti vstupu Turecka hlasovaly 
právě Kypr a Řecko.

Komplikovaná situace na Kypru je způso-
bena kombinací řady faktorů. Zejména jde 
o složité vztahy mezi Turky a Řeky obecně
» pokračování na str. 13 

Tiché šílenství nad Pákistánem

Sporná území – blízká i nekonečně vzdálená

aljazeera.comBezpilotní letoun Drone v akci 
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» pokračování ze str. 12
 – vždyť Osmanská říše ovládala Řecko po 
dlouhá staletí! Obě etnika se navíc liší ve 
vyznání – Řekové jsou většinou ortodox-
ními křesťany, Turci v drtivé většině su-
nnitskými muslimy. Situaci neurovnala ani 
britská koloniální nadvláda, jež navíc trvala 
opravdu dlouho. Zdá se, že spor o Kypr 
v zásadě nemá řešení bez toho, že by jeden 
z tvrdohlavých a horkokrevných národů 
ustoupil.

VELKORUSKÁ OTÁZKA
Spíše destruktivní a nepřátelskou politiku ve 
vztazích se svými sousedy praktikuje Ruská 
federace. Ve svých velmocenských hrátkách 

totiž s oblibou rozdává ruské pasy občanům 
jiných států (byť ruské národnosti) a podpo-
ruje jejich separatistické snahy.

Typickým příkladem této politiky je Gru-
zie. Jen na jejím území (o něco menším než 
Česká republika) se nacházejí tři autonomní 
republiky. Jediná z nich – Adžárie při hrani-
cích s Tureckem – uznává gruzínskou svr-
chovanost. Abcházie a Jižní Osetie ovšem 
hned po rozpadu Sovětského svazu vyhlá-
sily jednostranně nezávislost s podporou 
Moskvy. Dlouholeté napětí pak vedlo ke 
krátkému vojenskému konfliktu v roce 2008. 
Podle zprávy vyšetřovací komise EU stála 
za vyprovokováním konfliktu sama Gruzie; 
Moskva však neváhala přilít olej do ohně.

Na etnicky pestrém Kavkazu ostatně na-
leznete celou řadu regionů se separatistic-
kými tendencemi. Typickým příkladem je 
Čečensko či Náhorní Karabach, důvod leti-
tých sporů mezi Arménií a Ázerbájdžánem. 
Kromě etnické a náboženské rozmanitosti 
stojí za konflikty na Kavkazu také arogantní 
ruská politika, ať už v kabátu Sovětského 
svazu či Ruské federace.

Za dob Sovětského svazu a diktátora Josifa 
Stalina režim konflikty mezi jednotlivými 
národy často rozdmýchával a někdy velmi 
brutálně zasáhl sám. V éře „malého“ Ruska 
je ovšem situace horší o skutečnost, že za-
sahuje do suverenity sousedních států. Jeho 
vliv je zřejmý například v Moldavsku, kde 
Moskva podporuje separatistickou republiku 
Podněsteří. Existence separatistických útvarů 
na území sousedů Ruska přirozeně oslabuje 
jejich pozici.

Sporných území je v Evropě celá řada 
(vzpomeňme si také na případ Kosova), 
avšak jak jsme viděli, nacházejí se po celém 
světě. I taková Antarktida může v budoucnu 
způsobit velké turbulence na poli meziná-
rodní politiky. Jak se ovšem zdá, až na vý-
jimky se tyto konflikty bohužel nedaří řešit. 

KRISTIÁN LÉKO

VELKÉ KAUZY ŽURNALISTIKY

V této rubrice vás budeme seznamovat s kauzami, které měly 
značný společenský dopad. Dnes se podíváme na Pentagonské  
dokumenty, jednu z kauz, které rozhoupaly židli pod  
prezidentem Richardem Nixonem.

Když prezident USA Richard Nixon 
dne 13. června 1971 vzal do rukou 
New York Times, aby se na titulní 

straně podíval na svatební fotografii své 
dcery Tricie a sebe, uviděl hned vedle první 
článek Neila Sheehana o Pentagonských do-
kumentech. Prý si ho ani nepřečetl. Ovšem 
již 14. června varoval generální prokurátor 
John Mitchell „Timesy“ před publikováním 
dalších článků. Další den byl proti vydávání 
vystaven soudní příkaz, později rozšířený 
i na Washington Post, který o případu také 
informoval. Následovala právní bitva, kte-
rou rozhodl 30. června Nejvyšší soud USA 
zrušením všech omezení. Pentagonské do-
kumenty tak představují jeden z nejdůleži-
tějších případů, týkajících se svobody tisku.

KDE SE VZALY
Pentagonské dokumenty jsou studií o tom, 
jakou roli hrály USA ve Vietnamu od druhé 
světové války do května 1968. Již v roce 
1967 o její vypracování zažádal tehdejší mi-
nistr obrany Robert McNamara. Studie obsa-
hovala 47 svazků písemností včetně tajných 
telegramů a důvěrných zpráv. Vyplývalo 
z nich například to, že Tonkinský incident ze 
srpna 1964, kdy byly americké válečné lodě 

údajně napadeny severovietnamskou flotilou 
a který byl prezentován jako hlavní příčina 
masivní intervence ve Vietnamu, americká 
strana sama vyprovokovala. V roce 1971 od-
půrce války Daniel Ellsberg, který na studii 
pracoval, většinu dokumentů odcizil a předal 
New York Times.

RYCHLÝ PRŮBĚH
NY Times začaly publikovat články o této 
studii dne 13. června a vláda během dvou 
dnů dosáhla zákazu vydávání. Štafetu však 
přebral Washington Post a další deníky, 
které měly dokumenty k dispozici – a vláda 
proti nim podnikla další soudní akce. Věc 
se urychleně řešila a již 30. června Nejvyšší 
soud USA rozhodl, že zákaz zveřejnění nebyl 
dostatečně zdůvodněn. Publikace dokumentů 
tedy byla přerušena pouze na 15 dnů. Daniel 
Ellsberg byl za krádež dokumentů souzen, 
ale řízení bylo zastaveno.

DOPAD KAUZY
Vydání Pentagonských dokumentů mělo ce-
losvětový dosah. Bylo kontroverzní zejména 
proto, že k němu došlo po letech ospravedl-
ňování války ve Vietnamu ze strany americké 
vlády. Zveřejnění přísně tajných písemností 

bylo nepříjemné hlavně pro prezidenta Ni-
xona, který se v té době připravoval na volby 
konané roku 1972.

Nekompletní dokumenty byly vydány 
v knižní podobě roku 1971, avšak některé 
z písemností zůstaly utajeny až do roku 2011, 
kdy byla celá studie zpřístupněna veřejnosti. 

LAURA HAVLOVÁ

Válka ve Vietnamu a svoboda tisku

thesantosrepublic.com

com
inf.comPředhlídka jihoosetských vojáků

Daniel Ellsberg
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Jak už to tak bývá, nejlepší příběhy začínají těmi nejbláznivějšími 
nápady. I když jejich bláznivost nemusí být na první pohled znát. 
Já si totiž na začátku vážně myslela, že němčinu na „komunikativní 
úrovni“ ovládám. Ukázalo se to však být začátečnickou chybou  
a mně nezbylo, než ve Vídni začít brousit němčinu pěkně od špalku.

Jen rychlé adieu mé české alma mater 
a českým spolužákům, překvapeným 
a vyděšeným z mého nečekaného roz-

hodnutí, a po pár set kilometrech na mě už 
čekalo mé nové doma. Všechno neokou-
kané, noví spolužáci a učitelé – báječně! Pro 
své studium jsem si vybrala česko-německé 
Bilingvní gymnázium Školského spolku 
Komenský, neboť mě děsilo pomyšlení, 
že pokud bych toužila po vysokoškolském 
vzdělání v Česku, musela bych si maturitu 
bez češtiny zopakovat. Své volby nelituji.

USMÁT SE A PŘIKYVOVAT
Tak jsem se tedy bez ohledu na zpáteč-
nické předsudky (například, že ke studiu 
v němčině bude zapotřebí asi více, nežli 
schopnost objednat si v hospodě) usíd-
lila ve Vídni. Jenže předmětů bylo spousta  
a většina z nich německy, profesoři mluvili 
rychle a s vídeňským přízvukem (který se ne-
chcete naučit). Došlo na nákup učebnic, bi-
flování se nepravidelných sloves a nadávání 
na český školský systém, který mě i po letech 
aktivní účasti na hodinách němčiny zanechal 
bez slova Einfühlungsvermögen. Neúnavná 
četba příhod Horstů a Inge a německých 
učebnic ale nakonec přinesla kýžené ovoce!

RAKOUSKÁ... A SLOŽITÁ!
Systém rakouského ukončení střední školy 
je zábavnější než ten v Česku – kdo si přede 
mnou postěžuje na státní maturity, dostane 
facku! Zkouška se skládá z písemné a ústní 
části. Písemná znamená martyrium povinné 

maturity z matematiky, němčiny a ještě jed-
noho cizího jazyku, v mém případě češtiny. 
Sebevrazi mají možnost přibrat si navíc 
deskriptivní geometrii… Pak přichází část 
ústní, o poznání záludnější. U té je možná 
spousta kombinací. Já ji skládala z dějepisu, 
geografie (mix zeměpisu, ekonomie a eko-
logie), francouzštiny a angličtiny. Každý je 
zkoušen ve dvou částech; první je otázka na 

učivo (Kernstofffrage), druhá je obhajoba 
práce v rozsahu přibližně 15–20 stran (Spe-
zialgebietsfrage).

Máte strach? Těšte se. Skutečná sranda 
nastává až teď: jednomu z předmětů v ústní 
části se musíte podívat na zoubek o fous více, 
a to v rámci jedné ze tří forem. Můžete se na-

učit učivo více do detailu (vertiefende Frage), 
napsat menší diplomku tak na 50 stran (Fa-
chbereitsarbeit) anebo, jak jsem si zvolila 
já, mít dva předměty v jednom (fächerüber-
greifende Frage). Tento brilantní systém 
vedl v mém případě k čtyřjazyčné maturitě! 
Během dějepisu jsem si „střihla“ dokonce tři 
jazyky – němčinu, češtinu i angličtinu. 

MIT AUSGEZEICHNETEM ERFOLG!
Rakousko jsem opustila s šesti jedničkami, 
trojkou z němčiny, vyznamenáním, maturi-
tou a slzou na krajíčku. Neváhejte, pokud 
se vám naskytne příležitost ve Vídni žít, 
studovat nebo jen tak navštívit sousedy  
a dát si punč na Vánoce. Kdo nepřešlapuje 

v důlku, najde přeci i konec duhy. Anebo 
zděšené tváře rakouských přátel, když ozná-
míte, že bláznivé nápady nedoznaly konce  
a vy míříte tentokrát pro změnu do Prahy na 
vysokou školu!

BARBORA OBRAČAJOVÁ

Der, die, das, oficiálně vám vyhlašuji válku!
LETEM SVĚTEM

NA OKRAJI SVĚTA

Diomédovy ostrovy – až na samý okraj mapy
Dva skalnaté ostrovy uprostřed 
Beringovy úžiny od sebe dělí jen 
necelé tři kilometry, každý ovšem 
patří jinému státu. Na samém 
okraji mapy – na okraji světa.

Od roku 1867, kdy Rusové „za hu-
bičku“ prodali Aljašku Ameri-
čanům, leží hranice mezi těmito 

dvěma velmocemi mezi ostrovy Velký 
a Malý Diomédes. Dělí je od sebe také 
mezinárodní datová hranice – někdy se 
jim proto říká „ostrov včerejška“ a „ostrov 
zítřka“.

Za studené války Sovětský svaz nehodlal 
tolerovat tradiční styky původních obyva-

tel – eskymáckého národa Inupiatů – na 
obou ostrovech. Obyvatelstvo Velkého 
Dioméda vystěhoval na Čukotku, kde se 
stovky Inupiatů nezvládly přizpůsobit a za-
hynuly. Na americkém ostrůvku dnes žije 
pár desítek lidí v jediné osadě na břehu. 
Ruský ostrov je neobydlený.

Objevují se dokonce utopické myšlenky 
na propojení Čukotky s Aljaškou – ať už 
by mělo jít o most či tunel, Diomédovy 
ostrovy bývají zmiňovány coby optimální 
„mezistanice“. Zatímco v době studené 
války byly symbolem násilného rozdělení 
světa, v nějakém příštím století by mohly 
pomoci svět naopak propojit.

KRISTIÁN LÉKO
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Jediné osídlení ostrovů

 archiv B. O.
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