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Kritéria individuálního přijímacího řízení do UNSC v Modelu OSN 

Vážení uchazeči, 

v tomto dokumentu naleznete všechny potřebné informace k individuálnímu přijímacímu 

řízení do Rady bezpečnosti (UNSC) v Modelu OSN na XXIII. ročníku Pražského studentského 

summitu. 

V případě jakýchkoli dalších případných dotazů se neváhejte obrátit na e-mail unsc@amo.cz. 

1) Formální náležitosti  

a) Registrace uchazeče do informačního systému, který je dostupný na webových stránkách 

projektu http://www.studentsummit.cz. 

b) Podání přihlášky v informačním systému do 9. září 2017 včetně, a to prostřednictvím 

vyplněného přihlašovacího formuláře. 

c) Zodpovězení otázek přijímacího testu.  

Při nesplnění formálních náležitostí nebude přihláška přijata a jakkoli dále zpracovávána. 

O přijetí přihlášky bude uchazeč informován e-mailem. 

2) Přijímací test 

a) Přijímací test se skládá z 10 uzavřených otázek s 1 až 4 správnými odpověďmi a eseje 

o maximálním rozsahu 2700 znaků.  

b) Při zpracování odpovědí na otázky i eseje je možné používat internet a odbornou 

literaturu, čas na zobrazení a odeslání přijímacího testu není omezený jiným způsobem než 

koncem přijímacího řízení. 

c) Za každou správně zodpovězenou uzavřenou otázku je možné získat maximálně 1 bod, za 

esej 20 bodů, maximálně je tedy možné získat v přijímacím testu 30 bodů. 

d) Správnost anonymizovaných odpovědí bude hodnotit tým členů a spolupracovníků 

Asociace pro mezinárodní otázky. 

e) V případě eseje bude hodnocena nejen věcná správnost odpovědi, ale i logické uspořádání 

textu, stylistika a gramatika.  

f) Prostředí přijímacího testu neumožňuje průběžné ukládání odpovědí na otázky ani eseje, 

doporučujeme proto oboje zpracovávat jinde.  
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3) Zadání eseje 

a) Zadání eseje je následující: 

K níže uvedenému scénáři napište stanovisko Vámi požadovaného státu v 

maximálním rozsahu 2700 znaků. Mělo by jít o neveřejné stanovisko, ze 

kterého bude jasná pozice Vašeho státu v diplomatických jednáních, a z které 

bude vyplývat, z jakého důvodu tuto pozici onen stát zastává. Uveďte 

případné použité zdroje. 

V estonském městě Narva (kde většinu obyvatelstva tvoří etničtí Rusové) se v posledních 

týdnech stupňují demonstrace ruskojazyčných obyvatel. Objevily se požadavky na větší 

zastoupení v parlamentu i vládě a rozšíření občanských práv ruských menšin po celé 

zemi, nejkrajnější byly požadavky na osamostatnění ruskojazyčných regionů, případně 

jejich připojení k Rusku. Estonské policejní složky demonstrace netolerovaly a několikrát 

nařídily jejich rozpuštění. To v Narvě rozpoutalo nepokoje, v posledních dnech bylo 

město vlivem demonstrací paralyzováno. Estonské policejní složky proto provedly zásah, 

jehož následkem bylo několik desítek zraněných a dva mrtví na straně demonstrantů. 

Po tomto zásahu na severovýchodě Estonska ruský prezident Vladimir Putin uskutečnil 

sérii projevů, ve kterých mluvil o nutnosti chránit Rusy žijící za hranicemi Ruska před 

agresí. Na rusko-estonské hranici se začaly mobilizovat ruské vojenské síly, Estonsko 

v reakci aktivovalo článek 4 Severoatlantické smlouvy. Mezitím se na estonské straně 

hranic začali objevovat neoznačení ruskojazyční vojáci. V Narvě tamní obyvatelé obsadili 

radnici a oznámili vyhlášení referenda o samostatnosti celého severovýchodního 

estonského kraje Ida-Virumaa, kde etničtí Rusové tvoří většinu obyvatelstva. Talinnská 

vláda v reakci na to vyhlásila stav ohrožení a začala mobilizovat armádu. Mluví se 

o hrozící válce mezi Estonskem a Ruskem. 

4) Přijetí a přidělení zastupovaných států 

a) Do projektu bude přijato 10 uchazečů s nejvyšším součtem bodů z přijímacího testu. 

V případě rovnosti bodů rozhodne o přijetí los.  

b) Zastupované státy budou rozděleny dle preferovaných států a součtu bodů z přijímacího 

testu.  

c) Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách Pražského 

studentského summitu nejpozději 12. září 2017. Uchazeč bude informován také e-mailem. 


