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LADISLAV CABADA: „Ve střední
Evropě je vždycky dohánění
Západu nějak přerušeno.“
Když mluví západní političtí komentátoři o středoevropském prostoru jako o východní Evropě, co byste jim
namítl?
Samozřejmě to rozdělení na východní a západní Evropu je daleko starší než studená válka. V některých národních mentalitách
se pojem střední Evropa nevyskytuje, typicky ve francouzském
diskurzu. Pro francouzské myšlení je velkou změnou i to, že není
Německo vnímáno jako východ. Čím blíž jste střední Evropě, tím
víc reflektujete, že existuje. Třeba italský nebo švýcarský myslitel
bude spíš pracovat s tím konceptem střední Evropy, protože tyhle
země nějakým způsobem spadaly do svébytného regionu, který
není jasně Západ, ale není jasně ani Východ. Nicméně ten současný
diskurz je ovlivněný nejen studenou válkou, ale možná ještě
spíše vývojem po roce 1989. Europeizační procesy, které ty státy
připoutaly k západní Evropě, přitom nijak nesmazaly nedůvěru
západní Evropy k areálu počínaje námi dál na východ. Výkony
těchto státu v posledním desetiletí totiž nejsou úplně ideální z
hlediska kvality demokracie, budování občanské společnosti,
právního státu a podobně.
Mohl byste periodizovat dějiny střední Evropy tak, jak je
vnímáte?
Osobně vidím čtyři periody. Jednu před rokem 1815, předmoderní, tradicionalistickou verzi střední Evropy, kdy klíčovou roli
hraje proces christianizace a střet vlivů západního (z německojazyčného prostředí, totiž Řezna, Pasova, Norimberku, Mnichova) a
východního ritu (christianizace z Byzance, Velká Morava). Tento
střet se promítá i do našich svátků. Připomínáme si Cyrila a
Metoděje i sv. Václava, dvě tradice, které nejsou úplně slučitelné

z hlediska teologie. Vidím dva kontexty, ochranu evropského
jádra, říkejme mu postkarolinský prostor, a taky prostor východu
a jihovýchodu, kde působil atak Mongolů a Osmanů. Pro mě tahle
předmoderní etapa zaniká rozpuštěním Svaté říše římské, vznikem
Rakouského císařství a Vídeňským kongresem, který rozdělil
Evropu na tři geopolitická pásma. Západ s Francií a Británií,
Východ, kde je Rusko, Prusko, Rakousko, a mezi tím roztříštěný
prostor států, které by měly být objektem dějin a neměly by mít
moc o sobě rozhodovat samostatně. Je to doba hledání identity,
romantického přístupu, budování národa na sdílené ideji.
A ty zbylé dvě?
Vznik takzvaných malých národních států střední Evropy
po I. světové válce a restrukturalizace střední Evropy. Tahle
změna jen posílila staré dilema, dilema sevření mezi dvěma aktéry, Německem a Sovětským svazem. Za druhé světové války
Pakt Ribbentrop-Molotov střední Evropu smaže, geopoliticky ji
zneplatní. S Železnou oponou se střední Evropa stává mýtem. Je
tu výjimka v podobě obnoveného Rakouska s atributy neutrality
typickými pro střední Evropu po roce 1815 (Nizozemí, Švýcarsko).
V disentu je patrná nostalgie po Rakousku, je to vidět v popkultuře (Jára Cimrman), v 60. letech Franz Kafka jako představitel
rakouského umění, mimořádně významné téma. Vrcholem je
dílo Milana Kundery Únos Západu aneb tragédie střední Evropy.
Střední Evropa je tu západní Evropou, která je z nějakých důvodů
unesena ze západního korpusu, přestože je kulturně blízká tomu,
co vidíme ve Francii, Británii a v Západním Německu.
P O KR AČ OVÁ N Í N A →
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Milé kolegyně a kolegové.
Již máte za sebou slavnostní
zahájení se všemi zajímavými proslovy jak hostů tak i vašich kolegů,
případně vás samotných. Již dva dny
jednáte na úrovni a zužitkováváte
vše, co jste se v průběhu XXII. ročníku naučili. Zažili jste volbu soudců
ICJ, volbu nových ředitelů UNODC či
krize a pokroky v jednání o jednotlivých bodech agendy.
Někdy to nebylo lehké, někdy
jednání komplikovala situace ve vaší
zemi, a někdy jste si naopak - a snad
i bez argumentačních faulů - zvládli
mistrně připravit půdu pro interní
vyjednávání. Poznali jste a ještě
budete poznávat úskalí diplomacie a
mezinárodní politiky.
Věřím však, že si toho ze
Summitu ale odnášíte víc než jen
poučky jak jednat, jak nejednat,
jak psát stanoviska, jak se oblékat
na konferenci... Protože jen o tom
Summit není.
Odnášíte si - alespoň v to doufám!
- nová přátelství, nové zážitky - ať již
z diplomatických recepcí, z ambasád,
z minisimulací nebo z jiných doprovodných akcí.
Odnášíte si pocity, zkušenosti,
případně nové vtipy, memes a větší
rozhled. Doufám, že si odnášíte i to,
že svět není černobílý a že někdy za
jednou, zdánlivě na pohled jednoduchou, rezolucí může stát neuvěřitelné
množství hodin plných jednání.
Odneste si vzpomínky, nezapomeňte a případně se vraťte.
Zopakovat je a dělat s námi Summit
lepším.
Anna Martínková
šefredaktorka Chronicle

Po roce 1989 „návrat do Evropy“ a
zase se snažíme Evropu nějak dohnat. Ve
střední Evropě je vždycky to dohánění
nějak přerušeno a my dobíháme znova.
Naše elity mají teď dojem, že jsme dohnali
Západ v budování institucí. A já tam vidím
hluboký rozpor, my spíš doháníme v ekonomických otázkách, ale nemáme stejné
vnímání institucí jako to, čemu říkáme
usazené západní demokracie. A proto západní média odmítají vidět distinkci mezi
námi a třeba zemí západního Balkánu nebo
Kavkazu. Je daleko snazší o nás říkat, že
jsme Východoevropané. Poslední, čtvrtá
fáze je tedy neukončená a začíná v roce
1989. Třeba politoložka Šárka Waisová
mluví o tom, že vstupem do NATO jsme
měli říct, že jsme západní Evropa, a ten
pojem střední Evropa vyprázdnit. Ale to
by znamenalo překonat národní bariéru.
Pokud je střední Evropa charakteristická také tím, že dohání Západ, napadnou Vás případy, kdy ve střední
Evropě vzešly velké ideje, které pak
doháněla Evropa západní?
Já bych vynechal husitství a zmínil
speciálně Jana Husa jako reformátora,
který dává popud k novému smýšlení mezi
jedincem, věřícím, a církví, která tu jeho
víru dogmaticky spravuje. Komenský je
globální pojem. Jeho modely školy horu a
vstřícného vztahu mezi pedagogem a žákem dodneška aplikujeme. Střední Evropa
mohla být příkladem vztahu k minoritám.
Poláci by zmínili Rzeczpospolitu, jednu z
nejstarších demokratických ústav, byť šlo
o šlechtickou republiku. Není to tak, že by
byla střední Evropa místem nějaké velké
zaostalosti, ale po velkých vrcholech přicházely velké pády. Navíc v porovnání se
západní Evropu byly naše společnosti dost
nevzdělané. Mimochodem politická geografie pracuje s kontextem dvou středních
Evrop, a to je západní (Švýcarsko, Benelux)
a východní, slovanská.
Jaké jsou podoby středoevropské
spolupráce?
Visegrád je řešení trochu z nouze. Na
počátku z něj vypadlo Východní Německo,
se kterým se počítalo. Mimochodem snaha
institucionálně zaintegrovat Východní
Německo do Západního Německa není
úplně úspěšná. Málo se studuje, že

východní Němci volí jinak, že vidíme velký
odliv lidí na západ země. Ukázalo by to, že
bychom měli mít daleko větší pochopení,
jak velkou ránu zanechal ve společnostech
komunismus.
Visegrád by taky radši založili i s
Rakouskem, možná s Itálií. Rakousko
však dalo najevo, že nemá zájem. Zbyli tedy
Poláci, Čechoslováci a Maďaři. Ti spolu
ale sdílí historii daleko delší než komunismus. Vedle Rakouska-Uherska je to i
jagellonská historie. Vyndala se deklarace
králů o spolupráci proti vnějšímu nebezpečí z roku 1335, dohodnutá ve Visegrádu.
Visegrád samozřejmě nikdy nefungoval
ideálně (Klausova perioda, mečiarismus,
příliš dominantní role Polska) a není tak
integrovaný jako Benelux, ale nikdo zatím
nepřišel s lepším konceptem. Funguje na
tom principu, že o bolestivých otázkách se
nemluví, aby se integrace nenarušovala.
Rozhodně to není to žádný kvazistát, politik, kde jsme se shodli, zase tolik není.
Na čem se neshodneme?
Například diskuse o energetické bezpečnosti: Poláci preferují zkapalněný
zemní plyn, my chceme jádro, ale bez
Rusů, Maďaři chtějí jádro a chtějí Rusy.
Neshodneme se v prioritách rozšiřování:
Poláci akcentují Ukrajinu, Maďaři spíš
Srbsko. Poláci, kteří jsou tradičně asertivní, odmítají strategické partnerství s
Rakouskem, protože je Rakousko malá
země a s Polskem nesousedí. Rakousko
navíc koordinuje svou zahraniční politiku s
Německem a nevnímá střední Evropu jako
alternativu k tomuto modelu. Nicméně po
roce 2010 dochází k prohloubení disonancí
ve Visegrádu navzdory všem politickým
deklaracím o tom, jak jsme teď konečně
našli společný smysl, což je pochopitelně
hodně spojené s vnitropolitickým vývojem,
vzestupem Viktora Orbána v Maďarsku a
Jaroslava Kaczyńského v Polsku. Objevuje
se otázka, zda je dobré setrvávat v tohle
svazku. Neměli bychom opustit Visegrád
dřív, než to bude velká ostuda? V politice
to tematizovala Sobotkova vláda, která
v roce 2015 vstoupila do Slavkovského
trojúhelníku s Rakouskem a Slovenskem.
Je to struktura (tehdy) tří socialistických
vlád, které mají největší odpor k národním
konzervativcům. Slavkov je velmi často
používán zvenčí. Třeba Emmanuel Macron
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VYUČUJÍCÍ NA METROPOLITNÍ UNIVERZITĚ PRAHA

Působí na katedře politologie a humanitních studií na Metropolitní univerzitě
Praha. Odborně se zaměřuje zejména na
komparativní politologii středovýchodní
Evropy, zejména politické aktéry a politické instituce.

ji použil jako strukturu, která mu umožnila
nesejít se s Orbánem a Kaczyńským, když
se v Salcburku sešel s rakouským, slovenským a českým premiérem.
Funguje nějaká středoevropská spolupráce i v OSN a NATO?
Spolupráci Visegrádu na platformě OSN v podstatě nevidíme. Česká

diplomacie se často odlišuje v hlasováních.
Hlasujeme s USA, což jiné státy Visegrádu
nedělají, zejména u izraelsko-palestinského konfliktu. Jsme velmi loajální partner Izraele. Visegrád opravdu funguje spíš
na platformě EU, kde se stabilizoval formát V4 či V4+. To je sraz nejčastěji před
Summity Evropské rady, kde středoevropské státy ladí stanoviska. Ale i když se

dohodnou, někdy se při jednání zachovají
odlišně, typicky u hlasování o relokačních
kvótách, kde existovala předběžná dohoda,
a státy nebyly schopny to své stanovisko
koordinovat.
Občas k jednání přizveme Slovinsko,
Chorvatsko a Pobaltí nebo – když se jedná
o rozpočtu – Portugalsko a Řecko. Také existuje iniciativa V4 Japonsko/Jižní Korea/
Izrael. S Izraelem se jedná primárně o
otázkách bezpečnosti a kybernetické bezpečnosti, s jihovýchodní Asií o byznysu.
Ve Visegrádu jsme si podobní ekonomickou produkcí, usilujeme o podobné typy
přímých zahraničích investic, zajímá nás
otázka jaderné energetiky, možná by nebylo
od věci do tří zemí přivést stejné jaderné
technologie. Společná politika Visegrádu
je spíš technická než hodnotová.

Tomáš Krause
redaktor Chronicle

Erasmus+ (nejen) pro středoškoláky
Nejspíše jste o Erasmu+ už slyšeli.
A možná vám přišlo, že se vás to zatím
vůbec netýká, obzvlášť pokud patříte k
většině našich středoškolských účastníků. Tak to ale vůbec není. V rámci
Erasmu existuje totiž mnoho možností,
mimo jiné také tzv. výměny mládeže.
Jedná se o krátkodobé projekty (většinou týden až dva) v Evropě a blízkém
okolí, kterých se můžete oficiálně účastnit bez ohledu na stupeň vzdělání od 13
do 30 let a kromě výdajů na suvenýry
vás většinou nestojí ani korunu. Konkrétního projektu se vždy účastní několik zemí, přičemž z každé musí vyjet dle
pravidel Erasmu alespoň 5 účastníků.
Jak už bylo zmíněno, výměny mládeže
jsou většinou kompletně zdarma, s minimálně třemi jídly denně a ubytováním
– je však nutné si nejdříve z vlastního
uhradit cestovní náklady, ty vám budou
proplaceny během nebo po projektu.
Výlet po Evropě zadarmo však není
hlavním lákadlem. Na projektu máte
vždy přichystaný program na určité

téma, ohledně kterého se vzděláváte
prostřednictvím neformálních vzdělávacích metod – setkáte se tu s vytvářením videí či plakátů, diskuzemi, kreslením, hrami, divadlem, výlety, sportem,
příběhy, vařením a dalším, naopak nečekejte přednášky ani psaní esejí. Z projektu sice neodjedete jako odborník na
dané téma, ale zase budete mít zaručeně
mnohem širší obzory, kamarády z celé
Evropy a spoustu nezapomenutelných
zážitků.
Co se týče mě, zúčastnila jsem se
6 projektů. Moje první účast byla dost
boj, a to proto, že jsem nedokázala rozlišovat mezi výměnou mládeže a tréninkovým kurzem. Tréninkový kurz
(training course) je určený spíše pro
učitele, pracovníky s mládeží a podobné,
je odbornější a jako středoškoláka vás
tam nejspíše vůbec nevezmou. Vždy
proto hledejte výměny mládeže (youth
exchanges)! Já jsem tohle rozlišení bohužel neznala, proto z mých prvních 8
přihlášek mířilo 7 na tréninkové kurzy

a bylo logicky neúspěšných. Když už
jsem to chtěla vzdát, přišlo mi potvrzení
o přijetí na jedinou výměnu mládeže, na
kterou jsem se přihlásila – šlo o projekt
v chaloupce uprostřed estonského lesa.
Týden tam strávený doteď považuji za
nejlepší ze svého života.
Teď už ani nevěřím, že moje názory
na nejrůznější věci před touto výměnou byly opravdu moje, ale bohužel to
tak opravdu bylo. Když jsem zjistila,
že budu na pokoji s dívkou z Turecka,
nechtěla jsem na projekt odjet, protože
jsem se Turků hrozně bála. Žádného
muslima jsem předtím neviděla a v
roce 2016 se netěšili zrovna popularitě.
Proto mě překvapilo, když jsem se nakonec setkala s hrozně milou holčinou
s dlouhými kudrnatými vlasy, které
neschovávala pod žádným šátkem, a
kterou jsem později navštívila v tureckém Istanbulu při cestě na svoji další
výměnu mládeže. Vzhledem k tomu, že
mezi první a druhou výměnou mládeže
utekly pouhé tři měsíce, můžete vidět,

CHRONICLE 05.

04

POKRAČOVÁNÍ Z PŘECHOZÍ STRANY
jak rychle se můj názor na Turky díky
dobré osobní zkušenosti posunul.
Shodou paradoxů se k této výměně
váže moje nejhorší zkušenost z Erasmu,
a to kvůli teroristickému útoku, který
se v Istanbulu odehrál jenom pár hodin poté, co jsme do něj s českou skupinou dorazili. Přestože při něm zemřelo
a bylo zraněno několik desítek lidí, o
ničem jsme naštěstí díky několikakilometrové vzdálenosti od místa neštěstí
nevěděli. A i když jsme se o všem dozvěděli až z médií, byl to asi nejpříšernější
zážitek mého života.
Následovaly projekty v polském
Zakopane a dvoufázový projekt v estonském Tallinnu. Loni jsem potom
vyrazila na projekt na maďarsko-ukrajinsko-rumunské hranice a o pár týdnů
později na sportovní projekt do arménského Abovyanu, na kterém bych vám
ráda podrobněji popsala průběh výměny, abyste si mohli lépe představit, co
se na výměnách vlastně děje.
Po ukončení výběrového řízení jsme

na sebe v rámci českého týmu dostali
kontakt a vytvořili facebookovou skupinu. Jeli jsme dokonale genderově vyvážení, 3 holky a 3 kluci (což je obecná
snaha, ale málokdy se to podaří, hlásívá
se více holek). Domluvili jsme se na na
společné cestě, koupili letenky a den
před výměnou vyrazili s Aeroflotem
do Jerevanu s přestupem v Moskvě. V
Jerevanu nás vyzvedli organizátoři autobusem a zavezli nás po příšerných arménských silnicích do Abovyanu. Zde
nás ubytovali v moc pěkném 4* hotelu
(bohužel však bez WiFi) do pokojů po
2-5 lidech. Další den se nesl v duchu nejrůznějších seznamovacích a teambuildingových her a v podobné atmosféře
pokračoval i volný večer.
Během následujících dnů jsme měli
několik workshopů: jednou jsme dostali do týmů 5000 dramů a měli za to
nakoupit suroviny na zdravé jídlo, které
jsme pak měli uvařit. Jindy nám půjčili
kola a jeli jsme se projet. Dostali jsme
workshop první pomoci od arménské

doktorky, jedno odpoledne jsme natáčeli
videa o aktivním občanství. Asi největším zážitkem pro mě byla tři sportovní utkání s mládeží z místních škol,
a to konkrétně v basketbalu, volejbalu
a fotbalu. Na poslední dva dny projektu
jsme se přesunuli do Jerevanu, čemuž
předcházel jednodenní výlet do dvou
arménských chrámů.
Po večeři jsme mívali buď volno,
které jsme využívali ke spontánní socializaci, anebo tzv. intercultural evening,
událost, v rámci které účastníci prezentovali kultury svých států – vytvořili
kvíz o své zemi, naučili tradiční tanec,
pustili videa, přivezli na ochutnávku
jídlo či pití. Úplně na závěr projektu
jsme dostali Youth Pass, certifikát o
účasti.
A přestože je každá výměna mládeže
na jiné téma, na každé z nich se sjede

Simona Petrů
redaktorka Chronicle

INZERCE

El Mágico
24.3. 2019 19:30
Je to největší společná akce s námi v tomhle summitím ročníku, takže tam
NESMÍŠ CHYBĚT ANI TY!!!!
Připrav se na JEDINEČNOU NOC, kterou strávíš v okruhu svých přátel a pokud jsi
náhodou ten, kdo kamarády nemá, s drinkem na baru NEBUDEŠ NIKDY SÁM!
PARÁDNÍ HUDBA, SLEVA NA VYBRANÉ DRINKY, KONFETY A PARÁDNÍ VÝZDOBA –
to vše a mnohem více tě čeká během naší jedinečné noci! Na tuhle noc El Mágico
rozhodně jen tak nezapomene!

El Mágico
24.3. 2019 19:30
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Přijímačky mají být fér! Proč
nejsou a jak tomu předejít?

Přijímací zkoušky na vysoké školy mají
řadu nedostatků. Proč je výhodné pro studenty i vysoké školy, aby se dělaly férově,
transparentně a objektivně? Pojďme se
podívat na 7 největších nešvarů tradičních
přijímacích zkoušek na vysoké školy, které
se snažíme eliminovat díky Národním srovnávacím zkouškám (NSZ).
Účastníci se nemohou vyjádřit k chybám v zadání nebo v řešení testu. Naopak
v rámci NSZ máme veřejnou oponenturu,
díky které může každý uchazeč vznést libovolné připomínky k zadání nebo k řešení
úloh. Připomínky pak posuzuje nezávislá
odborná komise a pokud dojde k závěru, že
je námitka oprávněná, může dojít k vyřazení úlohy z testu, uznání více možností
a samozřejmě jsou pak všem účastníkům
přepočítány body.
Zadání testů není po zkoušce veřejně
dostupné. U NSZ si ale mohou všichni
účastníci odnést testy domů, jejich zadání
je navíc veřejně zpřístupněno na webových
stránkách. Tento problém je o to palčivější,
že vysoké školy mají povinnost zveřejnit
úplné zadání otázek z přijímacích zkoušek
(dle Vyhlášky MŠMT 343/2002 Sb.), v realitě
to však řada škol různým způsobem obchází.

Různé varianty testu jsou srovnávány pouze podle počtu dosažených
bodů. Ve všech zkouškách, které organizuje Scio, se naopak používá percentil.
Každá varianta přijímacích zkoušek má
obvykle jinou obtížnost a 30 bodů ve variantě A může být snadněji dosažitelných
než 30 bodů ve variantě B. Díky percentilu
je možné porovnat, jak si uchazeč stojí v
porovnání s těmi, kteří psali stejnou variantu testu. Varianty jsou mezi uchazeče
navíc rozdělovány náhodně.
Přijímací zkoušky dělají vysokoškolští učitelé ve svém volném čase bez
profesionálního know-how. To je častý
problém, protože řada lidí předpokládá,
že dobrý test zvládne sestavit prakticky
každý, člověk, který se danou oblastí zabývá. Opak je pravdou, protože konstrukcí
kvalitních testů se zabývají specializované vědní obory a sleduje se celá řada
statistických parametrů (jako například
obtížnost úloh i celého testu nebo jeho rozlišovací schopnost mezi lepšími a horšími
studenty). Pro vývoj opravdu kvalitního
testu je proto potřeba více než rok práce
řady odborníků na metodiku testování,
psychometrii a statistiku.

U zkoušek lze kvůli organizačním
nedostatkům opisovat. Účastníci sedí
blízko u sebe ve velké univerzitní aule,
nikdo nekontroluje jejich identitu, a navíc
neexistuje zasedací pořádek, takže se mohou radit s kamarády. Na průběh zkoušek
dohlíží malý počet administrátorů, takže
není možné zkontrolovat férový průběh
zkoušky. Tyto problémy jsou v rámci
NSZ ošetřeny díky náhodnému rozdělení
účastníků do malých učeben, díky čemuž
je zajištěn férový a transparentní průběh
zkoušek.
V testech se vyskytují stejné úlohy,
jako v přípravných materiálech, což
zvýhodňuje některé uchazeče. Některé
vysoké školy zadání testů skutečně recyklují a zařazují do nich totožně znění
úloh z předchozích let. Uchazeči, kteří si
koupí brožuru na přípravném kurzu tak
mohou získat přístup k úlohám, které se
vyskytnou týž rok v ostrém testu. Občas se
také stává, že jsou použity úlohy, které jsou
již zveřejněny na webových stránkách.
Scio naopak důsledně eviduje „život“ každé
úlohy a recyklace jejich přesného znění je
vyloučena.
Zkoušky se konají pouze na jednom
místě, což je finančně i časové nákladné.
Pokud jste na workshop přijeli z Ostravy,
tak víte, že dvoudenní výlet do Prahy není
levnou záležitosti. Konání zkoušek ve vašem krajském města šetří vaše náklady i
čas. NSZ se navíc konají šestkrát, což odstraňuje vliv nervozity a náhody na váš
výsledek.
Společnost Scio už řadu let bojuje proti
nedostatkům přijímacích zkoušek na vysokých školách. Narazili jste na nějaký problém, který jsme tu nezmínili? Můžete nám
napsat na scio@scio.cz!

Jáchym Vintr
Scio
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SAÚDSKÁ ARÁBIE, DISEC

K ANADA, DISEC

Měly by se podle vás regulovat autonomní zbraňové systémy a proč?

Kanada vidí autonomní zbraňové systémy (dále AWS) jako
jeden z největších problémů týkajících se války v současnosti.
Největším rizikem v užívání AWS je především prohlubování
nerovnosti mezi bohatými státy, které mají větší přístup k AWS,
a mezi státy, které přístup k AWS nemají. Je to prohlubování problémů mezi tzv. „haves“ a „has-nots“. Jako Kanada se obáváme, že
touto cestou bude postupně čím dál větší moc spadat do rukou
vojensky silných a bohatých států.
V současnosti, kdy zažíváme ohromně rychlý vývoj všech
technologií, Kanada považuje za velmi důležité otevřeně jednat
o věcech týkajících se AWS. Jednání by měla směřovat hlavně ke
stanovení přesných definic a koncepcí týkajících se AWS, které
současné diskuze brzdí a jsou velkou překážkou pro další jednání.
Jako další důležitý krok vidíme vymezení úrovně interakce stroje
a člověka. Je pro nás naprosto nepřijatelné užívání vojenských sil,
které disponují smrtící silou, bez jakékoliv interakce s člověkem.
Naším cílem je postupná regulace AWS. Za účelem regulace
AWS navrhujeme zřízení mezinárodní agentury, spadající pod
OSN, která by se zabývala se kontrolou nad užíváním AWS a následně by podávala zprávy Valnému shromáždění. Lidstvu trvalo
několik desetiletí než pochopilo závažnost užívání jaderných
zbraní a začalo jej regulovat. Se současným vývojem technologií
nebudeme mít tolik času na regulaci užívání AWS, je tedy třeba
se problematikou zabývat co nejdříve a postupně o užívání AWS
začít jednat a diskutovat, jedině tak můžeme dospět k fungujícímu
mezinárodnímu míru. „Musíme se připravit na povodně ještě
před deštěm“. �

V Saudské Arábii vidíme budoucnost v uměle inteligenci, což
dokazuje i naše ochota přidělit robotovi Sofii státní občanství.
Autonomní zbraňové systémy jsou v mnoha ohledech mnohem
rychlejší, výkonnější a preciznější nežli systémy, které spoléhají
výhradně na lidský operátor. Navíc s pomocí strojů, jako jsou
například drony, by se dala patrolovat vzdálená území bez rizika
ztráty životů našich vojáku. Nejsme ale slepí vůči hrozbám těchto
technologií, proto jsme rádi, že se můžeme účastnit jednání nad
eliminací rizik s ní spjatých. Je ještě spoustu věcí, které by se měly
v této oblasti řešit. Jednou z nich je samozřejmě stupeň autonomity.
Zde zastáváme názor, že by nemělo dojít k plné autonomizaci těchto strojů a měla by být vždy možnost jejich kontroly
prostřednictvím lidského operátora. Dále není pořád vyřešeno,
kdo v případě chyby stroje nese zodpovědnost - zda mechanik,
operátor, nebo snad generál? Při řešení válečných zločinů, v případě zranění civilisty autonomním strojem, není možné stanovit
zodpovědnost. To je velká komplikace mezinárodního práva.
Vidíme potenciál AI ve vojenském průmyslu - avšak až v době,
kdy budou vyřešeny veškeré právní, etické a morální problémy
týkající se autonomních zbraňových systému. �
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SRBSKÁ REPUBLIKA, UNODC

Č Í N S K Á LI D OVÁ R E P U B LI K A , U N SC

CA N A DA , N ATO

Otázka (1)

Otázka (2)

Může podle vašeho názoru urovnání
řecko-makedonských vztahů a přijetí
Makedonie prospět bezpečnostní politice
NATO?

Jak vnímáte diplomatickou roztržku Francie s Itálií? Jak se podepíše na spolupráci v EU?

(1)

(1)

(2)

(2)

Po 28 letech byl spor o názvu Makedonie
konečně vyřešen a nyní už Řekové nemají
důvod bránit Severní Makedonii ve vstupu
do NATO. Osobně vnímám jejich potenciální vstup do Aliance pozitivně. Sice nemají
silnou armádu, ale politická integrace balkánských států do světových organizací
může přispět ke stabilizaci daného regionu
a oslabení ruského vlivu na Balkáně. Rusko
sice nebude spokojeno s touto alternativou a
bude se jí snažit předejít, nicméně si nemyslím, že by se jednalo o situaci, kvůli níž by
použilo jiné než diplomatické prostředky k
prosazení svých zájmů. �

Francouzsko-italské vztahy jsou vůbec
nejhorší od druhé světové války. Přístup
Itálie k vlastní zahraniční politice mi spíše
připomíná politickou kampaň jednotlivých
stran a boj o voliče než ucelenou snahu o
prosazení zájmů státu. Vrcholní politici by
si měli uvědomit, že jejich lehkomyslné činy
mohou mít mezinárodní následky. Pokud se
pokoušejí o konkrétní cíl, měli by se ho snažit
dosáhnout diplomatickou cestou, ne provokací.
Tato neohrabanost jen vnese bezpředmětnou
nerovnováhu na půdu EU. �

Rozhodně ano. Ačkoliv se mnozí aktéři
z řad makedonské opozice snaží líčit spor
čistě jako otázku národní identity, jedná se
především o souboj vlivu západního světa a
Ruské federace v regionu. Rusko již od dob
druhé světové války pokládá Balkán za sféru
své moci. Trend v regionu je však opačný
a vliv Ruska oslabuje. Proruské síly proto
přilévaly olej do ohně a využívaly postoje
Řecka, které blokovalo přijetí Makedonie
do západních struktur. Vstup Makedonie do
NATO tak představuje vytlačení Ruska ze
strategického území a fatální oslabení jeho
vlivu v regionu. �

Podstatou roztržky je v mých očích
rozdílná politická orientace zemí zapříčiněná především nárůstem italského, a
potažmo i francouzského, nacionalismu v
důsledku nedostatečné kooperace států EU
při řešení migrační krize. Hlavní hrozbu
představuje tento konflikt pro nadcházející
evropské volby. V případě, že by další křesla
v europarlamentu obsadili nacionalisté, by
mohlo dojít k zásadnímu rozkolu ve vnímání elementárních principů integrované
spolupráce v Evropě. �

(1)

This is another step to consolidate
NATO’s presence on the Balkan peninsula.
North Macedonia is gradually becoming
another member country that undermines Russia's geopolitical influence there.
Russian Federation surprisingly laxly declared that, stating that Macedonia's naive
faith in solving all problems is most likely
to fail in the future on the unwillingness
of closer integration. If NATO decides to
extend its military bases to Macedonia, I do
not think Russia will continue to maintain
its seeming peace. �

(2)

The cooperation between countries of
the European Union has been getting worse
over the past few years. Other openly-quarreling states can only be the result of longer-term problems, especially in the area of
Libya, which have been hidden behind the
background of preserving the positive image
of the EU in the face of refugee crises. The
diplomatic dispute between Italy and France
appears to me a bit exaggerated with the help
of media. However, it is a clear red signal for
the functioning of the European Union. �
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