
 

 

Podmínky přijímacího řízení do Modelu OSN 
Milí uchazeči, tento dokument shrnuje všechny formální podmínky přijímacího řízení do Modelu OSN             
na XXV. ročníku Summitu. 

V případě jakýchkoliv dalších dotazů neváhejte a napište nám na e-mail summit@amo.cz. 

1) Formální náležitosti 
a) Vedoucí delegace podává přihlášku skrze informační systém, který je dostupný na stránkách            

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

b) Přihlášku je třeba v informačním systému podat do 29. září 2019 (včetně), a to              
prostřednictvím vyplněného přihlašovacího formuláře. Informační systém začne samotné        
přihlášky přijímat od 11. září 2019. 

c) Pro přidělení státu vaší delegaci budeme potřebovat znát vaše preference. Vyberte minimálně            
pět preferovaných států z našeho letošního seznamu států. Vybírejte státy podle počtu členů             
vaší delegace, případně státy s menší delegací. 

d) Poprosíme vás také samozřejmě o vyplnění základních údajů všech členů delegace. 

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

 

2) Zadání 
Část I.: Ideální mezinárodní organizace 

Sepište argumentační úvahu na téma ideální mezinárodní organizace. V úvaze odpovídejte především            
na tyto otázky: 

● Proč svět právě tuto mezinárodní organizaci potřebuje? 
● V čem by spočívaly její slabé stránky? 

Neměli byste se snažit postihnout všechny aspekty fungování organizace, nýbrž pouze ty, v nichž by               
přinesla významnou změnu. Vámi představená organizace může současně fungující organizace doplnit           
i nahradit. Vycházejte tedy ze současného faktického základu a při vymýšlení doporučujeme inspirovat             
se zkušenostmi se současnými i minulými mezinárodními organizacemi. Cílem úvahy ovšem není            
popisovat existující realitu, nýbrž zodpovědět zadané otázky. 

Mezinárodní organizaci chápejte jako organizaci mezistátní, jejímiž členy jsou jednotlivé vlády států.            
Mělo by se jednat o celosvětově (ne pouze regionálně) fungující organizaci. Může být činná jak               
všeobecně, tak pouze v některé konkrétní otázce (bezpečnost, ekonomika, životní prostředí, právo,            
technická spolupráce apod.). 

Maximální rozsah první části přihlášky je 2700 znaků včetně mezer. 
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Část II: Kdo je váš spojenec a proč? 

Vyberte významného spojence státu, který je vaší první preferencí v přijímacím řízení a popište              
konkrétní zahraničněpolitické priority, které mají společné. 

Maximální rozsah druhé části přihlášky je 900 znaků včetně mezer. 

 

3) Kritéria hodnocení 
a) Anonymizované přihlášky budou vyhodnoceny týmem složeným z členů a spolupracovníků          

Asociace pro mezinárodní otázky. 

b) V první části je možné získat maximálně 30 bodů na základě následujících kritérií: 

I. Zodpovězení zadaných otázek 
Ve své úvaze byste měli odpovědět přímo na zadané otázky a ve všech ostatních ohledech dodržet                
zadání. Výraznější odklon od tématu povede k vysokým bodovým srážkám. 

II. Argumentace 
Odpovědi na otázky by měly být podpořeny logickou a konzistentní argumentací. 

III. Obsahová originalita 
Pozitivně hodnotíme takové přihlášky, které pozitivně vystoupí z řady a přinesou netradiční pohled na              
věc. Nejde tedy o jazykovou nebo formální originalitu. Očekáváme samozřejmě základní míru            
originality absencí plagiátorství, tedy přímého kopírování cizích myšlenek. 

IV. Faktický základ 
Informace vztahující se k současné realitě by se měly zakládat na faktických skutečnostech. 

 

c) V druhé části je možné získat maximálně 15 bodů na základě následujících kritérií: 

I. Fakticita a správná interpretace informací 
Jako v první části je třeba, aby veškeré uvedené informace byly fakticky korektní, základaly se tedy na                 
skutečnosti, a správně interpretované. 

II. Důvěryhodnost zdrojů 
Předložené informace by měly být převzaty z relevantních a důvěryhodných zdrojů. Celkový seznam             
využitých zdrojů by měl být uveden samostatně, nezapočítává se do počtu znaků a není nutné               
dodržovat citační normu. 

 

4) Přijetí a přidělení zastupovaných států 
a) Na projekt přijmeme 80 delegací s nejvyšším počtem bodů. V případě rovnosti bodů             

rozhodne o přijetí los. 
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b) Vámi zastupované státy budeme rozdělovat podle počtu bodů a preferovaných států. Státy se             
zastoupením v Radě bezpečnosti budou přednostně přidělovány delegacím s členem, který se            
již Summitu účastnil. 

c) Výsledky přijímacího řízení najdete na webových stránkách Summitu nejpozději 7. října           
2019. Vedoucího delegace včas informujeme také e-mailem. 
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