
Seznam otázek přijímacího řízení do modelu OSN
Přijímací řízení má celkem tři hodnocené sekce. Celkem můžete získat 0-33 bodů.

Interpretační sekce
V této části bude vaším úkolem interpretovat text rezoluce mezinárodní organizace schválený na
jednom z minulých ročníků Summitu. Text rezoluce k interpretaci najdete zde:
https://bit.ly/rezoluce27 Za tuto sekci je možné získat až 8 bodů. Za špatné odpovědi se body
neodečítají.

● Jakého problému se rezoluce týká?
● Jaká součást OSN by mohla takovou rezoluci přijmout?
● Jaké tvrzení nejvíce odpovídá textu rezoluce?

○ Rezoluce prosazuje národní zájmy skupiny předkládajících států.
○ Rezoluce zaujímá k problematice názorový postoj a doporučuje státům učinit určité

kroky.
○ Rezoluce stanovuje pravidla, kterými se musí státy řídit, a mechanismy, kterými bude

OSN problematiku řešit.
● Jakými hlavními mechanismy rezoluce problém řeší?
● Jedna z částí rezoluce byla do textu přidána později a v jednání OSN by téměř určitě přijata

nebyla. O kterou část se jedná?
● Na základě informací v rezoluci byla rezoluce spíše:

○ Přijata
○ Odmítnuta
○ Nedošlo k hlasování

Vyhledávací sekce
V této sekci bude vaším úkolem dohledat správné odpovědi na otázky. Povoleny jsou všechny
internetové i jiné zdroje. Za celou sekci je možné získat až 10 bodů. Za špatné odpovědi se body
neodečítají. Pro všechny otázky se v případě změny v období přijímacího řízení za současnost
považuje 1.9.2021.

● Ve kterém roce přestal Taiwan zasedat v Radě bezpečnosti OSN?
● V roce 1863 bylo založeno významné humanitární hnutí. Kdo je jeho současným prezidentem?
● Kolik proběhlo k začátku roku 2021 Konferencí OSN o změně klimatu?
● Ze základních těles OSN existuje jedno, které již nezasedá. Jaká barva vznikne smícháním

barev na vlajce území, které toto těleso spravovalo jako poslední?
● Stát s největší výlučnou ekonomickou zónou má nejkratší ze svých hranic se státem, který je

dodnes monarchií. Jaké je jméno vládnoucí rodiny tohoto státu?
● I v současnosti existuje jeden evropský stát, jehož území se rozkládá na africkém kontinentě.

Ve stejném roce, kdy se tento stát stal počtvrté nestálým členem Rady bezpečnosti OSN,
vypukla válka. Kdo byl v té době ministrem dopravy ve státě, který válku začal?

● Šest dní po začátku Maďarského povstání začala jiná mezinárodní krize. Na jejím základě
vznikla peacekeepingová mise OSN. Jaká je vzdálenost (vzdušnou čarou, v km) mezi hlavními
městy států, ze kterých pocházeli její první a poslední velitelé?
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https://bit.ly/rezoluce27


Argumentační sekce
V této části je vaším úkolem zaujmout stanovisko k předloženému tvrzení a prezentovat ho ve formě
souvislého textu spolu s argumenty, které ho podpírají. Nehodnotíme váš názor samotný, ale
schopnost zorientovat se v problematice, formulovat myšlenky a logicky argumentovat. Maximální
délka textu je 1000 znaků (včetně mezer), pokud se vám ale váš názor povede uceleně a
srozumitelně vyjádřit v kratším textu, ničemu to nevadí. U otázky je možnost nahrát seznam použitých
zdrojů. Za tuto sekci je možné získat až 15 bodů.

● Měly by být vytvořeny stálé vojenské jednotky OSN.
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