
 

 

Podmínky individuálního přijímacího řízení do     
UNSC v Modelu OSN 
Milí uchazeči, 

v tomto dokumentu naleznete všechny potřebné informace k individuálnímu přijímacímu řízení do            
Rady bezpečnosti (UNSC) v Modelu OSN na XXIV. ročníku Pražského studentského summitu. 

V případě jakýchkoliv dalších dotazů neváhejte a napište nám na e-mail summit@amo.cz nebo přímo              
týmu UNSC na unsc@amo.cz. 

1) Formální náležitosti 
a) Uchazeč se nejprve musí registrovat do informačního systému, který je dostupný na            

stránkách sys.amo.cz nebo skrze stránky projektu studentsummit.cz. 

b) O místo v UNSC se mohou skrze individuální přijímací řízení ucházet pouze studenti středních              
škol, kteří se již projektu v minulosti alespoň jednou účastnili. Do Rady bezpečnosti vede              
cesta také skrze standardní přijímací řízení do Modelu OSN, ucházet se tímto způsobem             
můžete o místa stálých členů UNSC. 

c) Přihlášku je třeba v informačním systému podat do 14. září 2018 (včetně), a to              
prostřednictvím vyplněného přihlašovacího formuláře. 

d) Pro přidělení státu budeme potřebovat znát vaše preference. Konkrétně tři preferované státy            
z 10 nestálých členů UNSC. Přehled najdete v našem seznamu států. 

e) A pak to hlavní: 10 uzavřených otázek se čtyřmi možnostmi a 1 esej. 

Při nesplnění formálních náležitostí nemusíme přihlášku přijmout a dále zpracovávat. O přijetí            
přihlášky vás bude informovat automatický e-mail. V případě, že byste měli jakékoliv problémy s              
odesláním přihlášky nás prosím kontaktujte na summit@amo.cz. 

Prostředí přijímacího testu neumožňuje průběžné ukládání odpovědí na otázky ani eseje,           
doporučujeme proto oboje průběžně zpracovávat mimo prostředí informačního systému. 

2) Test 
a) Přijímací test se skládá z 10 uzavřených otázek s 1 až 4 správnými odpověďmi. Otázky               

najdete přímo v přihlašovacím formuláři v rámci informačního systému. 

b) Za správně zodpovězenou otázku je možné získat jeden bod, přičemž za správně            
zodpovězenou otázku se bere označení všech správných a žádné nesprávné odpovědi. Za            
špatně zodpovězenou otázku se body neodečítají. Maximálně je tedy možné za test získat 10              
bodů.  

c) Při zpracování odpovědí je možné používat internet a odbornou literaturu, čas na zobrazení a              
odeslání přijímacího testu není omezený jiným způsobem než koncem přijímacího řízení. 
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3) Esej 
a) Uchazeči mají za úkol sepsat esej na téma “Rada bezpečnosti a válka v Sýrii”. 

Zhodnoťte postup UNSC – selhala při řešení syrského konfliktu, nebo naopak konala správně?             
Mohla něco udělat lépe, nebo ani více dělat neměla? Ilustruje její postup nějaké hlubší              
problémy UNSC, potažmo OSN? Poukazuje na nutnost reformy UNSC, nebo je současný            
model dobrý? Má Rada bezpečnosti v řešení obdobných konfliktů vůbec v dnešním světě             
místo? 

Otázky jsou spíše návodné, je na uchazečích, jak konkrétně esej pojmou. 

b) Pro esej je dán rozsah maximálně 2700 znaků včetně mezer. 

c) Za esej je možné získat maximálně 20 bodů. 

d) Celkový seznam využitých zdrojů by měl být uveden samostatně, nezapočítává se do počtu             
znaků a není nutné dodržovat citační normu. 

e) Anonymizované eseje budou vyhodnoceny týmem složeným z členů a spolupracovníků          
Asociace pro mezinárodní otázky. Ti eseje obodují na škále 0 až 20 bodů dle následujících               
kritérií: 

I. Téma (max. 5 bodů) 
Řeší esej zadané téma? Jak originálně je pojata? 

 
II. Kvalita argumentace (max. 6 bodů) 

Jak kvalitní je představená argumentace? Je konzistentní a logická? 

III. Zdroje (max. 3 body) 
Jsou zdroje rozmanité a důvěryhodné? 

 
IV. Informace (max. 4 body) 

Jak autor pracuje s faktickými informacemi? Jsou vůči tématu relevantní? 

V. Formální stránka (max. 2 body) 
Je text zejména stylisticky správně napsán? Je plynulý? Je dobře strukturován? 

3) Přijetí a přidělení zastupovaných států 
a) Na projekt přijmeme 10 účastníků s nejvyšším počtem bodů. V případě rovnosti bodů             

rozhodne o přijetí los. 

b) Správnost anonymizovaných odpovědí i esejí bude hodnotit tým členů a spolupracovníků           
Asociace pro mezinárodní otázky. 

c) Vámi zastupované státy budeme rozdělovat podle počtu bodů a preferovaných států. 

d) Výsledky přijímacího řízení najdete na webových stránkách Pražského studentského summitu          
nejpozději 17. září 2018. Informovat vás budeme také e-mailem. 
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