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ZAHÁJENÍ PŘEDNÁŠKOVÉHO CYKLU VE FRANCOUZŠTINĚ  

Všem zájemcům ze státní správy, kteří si  chtějí zdokonalit své znalosti francouzštiny, 
je určen nový přednáškový cyklus. Zahájil jej dne 10. 10. 2013 pan Olivier Jacquot, 
ředitel Francouzského institutu v Praze tématem „LA POLITIQUE CULTURELLE EN 
FRANCE“, následovala 10. 12. 2013 přednáška „ LA DIPLOMATIE ÉCONOMIQUE 
EN FRANCE“ v podání radů francouzského velvyslanectví v Praze Laurenta Toulouse 
a Patrika Krebse.  

PROJEKT „EU CAREERS AMBASSADORS“ 
15. 10. 2013 

V roce 2013 se MZV zapojilo poprvé do projektu Evropského úřadu pro výběr 
personálu (European Personnel Selection Office – EPSO) pro vysokoškolské 
studenty, jehož cílem je zvýšení povědomí o práci v institucích Evropské unie. 15. 10. 
2013 se na MZV uskutečnil seminář k této tématice, jeho účastníci by měli nyní 
získané dovednosti předávat na svých domovských vysokých školách coby 
„velvyslanci EU“. 

KAREL KOVANDA O VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH DO EVROPSKÉ 
KOMISE 
29. 10. 2013 

O osobní zkušenosti z výběrových řízení do Evropské komise se s českými úředníky i 
vysokoškolskými studenty podělil dlouholetý český diplomat a bývalý zástupce 
generálního ředitele DG RELEX Karel Kovanda. Půldenní seminář proběhl 29.10. 
2013 v Černínském paláci.  

   Uskutečněné projekty 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA DIPLOMATICKÉ AKADEMII MZV  

Tradiční Den otevřených dveří uspořádala Diplomatická akademie MZV pro zájemce 

o práci v české zahraniční službě. Pro velký zájem se tato akce uskutečnila 9. 12. 2013 

a také 13.1. 2014, o zaměstnání na MZV a studiu na Diplomatické akademii MZV se 

přišlo informovat 112 vysokoškolských studentů a absolventů. Ti, kdo Den otevřených 

dveří nestihli, mají ještě další možnost 17. 2. 2014. 



DIPLOMATICKÁ NĚMČINA PRO STÁTNÍ SPRÁVU  
2. 11. 2013  

Ve spolupráci s velvyslanectvím Německé spolkové republiky uspořádala 
Diplomatická akademie MZV již podruhé jednodenní seminář diplomatické němčiny. 
Jeho obsahem byla specifická terminologie užívaná v diplomatickém jazyce, ale i 
odborná ekonomická terminologie a diplomatická korespondence. Vedle českých 
diplomatů se semináře účastnili i jejich kolegové z dalších státních institucí.  

SÉRIE PŘEDNÁŠEK K DIPLOMATICKÉMU PROTOKOLU 

V listopadu a prosinci 2013 přednášel  ředitel Odboru diplomatického protokolu 
MZV Ing. Tomáš Pernický o diplomatickém protokolu a přípravě zahraničních 
návštěv. Trojdílný cyklus přilákal do Černínského paláce přes 300 úředníků státní 
správy, Svazu měst a obcí a vysokoškolských studentů.  

ŘEDITEL ODBORU LIDSKÝCH ZDROJŮ EVROPSKÉ SLUŽBY PRO 
VNĚJŠÍ ČINNOST (ESVA) NA NÁVŠTĚVĚ V PRAZE 
12. 12. 2013 

Na pozvání MZV přijel dne 12.12. 2013 do Prahy ředitel Odboru lidských zdrojů a 
komunikace Evropské služby pro vnější činnost Björn Larsson. V Černínském paláci 
v rámci svého programu přednášel o evropské diplomacii a možnostech uplatnění 
českých diplomatů v ní.  

SEMINÁŘ K VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM DO EVROPSKÉ UNIE  
7. 11. 2013  

Diplomatická akademie MZV připravila jednodenní seminář pro české zájemce o 
práci v institucích Evropské unie. Trénink se zaměřil na pravidla a procedurální 
aspekty výběrových řízení, verbální a numerické testy a testování v tzv. „assessment 
center“. Semináře se zúčastnilo 25 úředníků státní správy a vysokoškolských 
studentů, vedla jej prestižní francouzská škola státní správy l´ENA.  

ČERNÍNSKÝ PALÁC POPRVÉ HOSTIL „CAFÉ IBEROAMERICANO“ 

7. 10. 2013  

Po úspěchu neformálních setkávání německy a francouzsky hovořících diplomatů a 

státních úředníků v podobě „Café francophone“ a „ Salongespräche“ byly zahájeny i 

schůzky ve španělštině a portugalštině. „Café iberoamericano“ se v Černínském paláci 

konalo poprvé 7. října a přilákalo více jak tři desítky hispano a lusofonních zájemců.  



PŘEDNÁŠKA „NEW TRENDS IN AMERICAN PUBLIC DIPLOMACY“ 
24. 2. 2014  

Diplomatická akademie MZV, ve spolupráci s Americkým centrem v Praze, uspořádá 
24.2. 2014 přednášku kulturní atašé velvyslanectví USA v Praze, paní Sherry 
Keneson-Hall na téma současných trendů americké veřejné diplomacie. Přednáška 
bude otevřena českým i zahraničním diplomatům a úředníkům státní správy. 

SEMINÁŘ K VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM DO EVROPSKÉ UNIE  
12. 3. 2014 

Další seminář pro české zájemce o práci v institucích Evropské unie se uskuteční 12. 3. 
2014. Zaměří se  na pravidla a procedurální aspekty výběrových řízení, verbální a 
numerické testy, situační testy  a testování v tzv. „assessment center“. Tentokrát bude 
určen široké veřejnosti – všem zájemcům registrovaným v Národní kontaktní 
databázi MZV, Velký sál pojme až 150 osob. Lektorsky jej povede paní Petra Leppe-
Fraize, opět z prestižní francouzské  školy  státní správy l´ENA. 

   Co připravujeme 

UN RECRUITMENT WORKSHOP 
30. 3. – 3. 4. 2014  

Pro zájemce o práci v OSN připravuje MZV jednodenní seminář o fungování OSN, 
práci pro tuto mezinárodní organizaci a výběrových řízeních do ní. Projekt, na kterém 
spolupracuje MZV se Stálou misí ČR při OSN a také OSN, bude určen široké 
veřejnosti a uskuteční se v posledním týdnu března 2014. 

PŘEDNÁŠKA O UŽITÍ VLAJEK A PRAPORŮ 
22. 1. 2014  

Ing. Václav Šťastný, přední český expert na vexikologii,  přednášel dne 22.1. 2014 o 
užití vlajek a praporů v praxi státní správy i zahraniční služby. Jeho přednáška 
přilákala více než čtyři desítky státních úředníků a vysokoškolských posluchačů. 



PŘEDNÁŠKA K EVROPSKÉ MIGRACI  
květen 2014  

Opět za podpory OIF uspořádá Diplomatická akademie MZV v květnu 2014 
přednášku ředitelky výzkumu pařížského CERI a doktorky politických věd na Institut 
d´études politiques de Paris, Catherine Withol de Wenden. Tématem bude migrační 
politika v evropském kontextu, jednacím jazykem francouzština. Projekt je určen 
zájemců ze státní i veřejné správy.  

SEMINÁŘ K VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM DO EVROPSKÉ SLUŽBY PRO 
VNĚJŠÍ ČINNOST (ESVA)  
duben 2014 

Jednodenní projekt pro zájemce o práci v evropské diplomacii připravuje 
Diplomatická akademie na květen letošního roku ve spolupráci s divizí lidských 
zdrojů ESVA. Bruselští experti by se měli zaměřit na jednotlivé fáze výběrových řízení, 
nezbytné předpoklady a znalosti práce pro ESVA a možnosti uplatnění českých 
diplomatů v evropské diplomacii.  

INTER-AGENCY CIVILIAN MILITARY TRAINING  
2. 6. 2014  

V prvním červnovém týdnu bude Diplomatická akademie MZV hostit již třetí ročník 
projektu určeného zájemcům o práci v mezinárodních civilních a vojenských misích a 
mezinárodních organizacích. Výcvik je určen zájemcům registrovaným v Národní 
kontaktní databázi, otevřen bude i zahraničním hostům.  

SEMINÁŘ „MULTILATERAL NEGOCIATIONS“  
březen 2014  

S podporou Mezinárodní organizace Frankofonie (OIF) připravuje Diplomatická 
akademie MZV na březen 2014 jednodenní seminář zaměřený na techniky 
multilaterálního vyjednávání. Projekt poveden pan Aurélien Colsson, ředitel 
francouzského Institut de Recherche et d´Enseignement sur la Négociation. Cílovou 
skupinou jsou čeští úředníci státní správy, vyučovat se bude ve francouzštině. 


