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SEMINÁŘ K VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM DO INSTITUCÍ EU 
12.3. 2014 
 
Další seminář pro české zájemce o práci v institucích Evropské unie připravený MZV se 
zaměřil na pravidla a procedurální aspekty výběrových řízení, verbální a numerické testy, 
situační testy  a testování v tzv. „assessment center“. Tentokrát byl určen široké  veřejnosti 
všem zájemcům  registrovaným v Národní kontaktní databázi MZV. Akce přilákala téměř  
120 osob.  Lektorsky seminář vedla paní Petra Leppee-Fraize, opět z  prestižní francouzské 
školy  státní správy l´ENA. 

   Uskutečněné projekty 

PŘEDNÁŠKA „NEW TRENDS IN AMERICAN PUBLIC DIPLOMACY“  

 24. 2. 2014  
  

Sherry Keneson-Hall, kulturní atašé velvyslanectví USA v Praze, přijala pozvání 
Diplomatické akademie MZV a podělila  se o své zkušenosti s novými trendy v americké 
veřejné diplomacii. Hovořilo se o sportovní diplomacii, podpoře rozhlasovým vysíláním 
v zahraničí  i  sociálních médiích.  Kromě diplomatů MZV téma přilákalo i zástupce dalších  
státních institucí, diplomaty  z velvyslanectví zemí EU působící v Praze i          
vysokoškolské studenty. 

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

Pro zájemce o práci v OSN připravilo MZV sérii celkem pěti seminářů v Praze a Brně  k   
možnostem zaměstnání a personálním   příležitostem pro občany ČR v systému OSN. Na 
projektu   spolupracovalo  MZV se Stálou misí ČR při OSN a také Sekretariátem OSN.   

 SEMINÁŘ „MULTILATERAL NEGOCIATIONS“  
 27. – 28.  3.  2014  
 
S podporou Mezinárodní organizace Frankofonie (OIF) připravila  Diplomatická akademie 
MZV dvoudenní seminář zaměřený na techniky multilaterálního vyjednávání. Projekt vedl 
pan Francesco Marchi z francouzského Institut de Recherche et d´Enseignement sur la 

Négociation (ESSEC–IRENE). Dvacítka úředníků  státní  správy měla příležitost účastnit se 
simulace negociací a zároveň procvičit   francouzštinu, ve které   celý seminář  proběhl.  

 



PŘEDNÁŠKA „UMĚNÍ SPOLEČENSKÉHO VYSTUPOVÁNÍ“  

23.4. 2014  

Věděli jste, že podle moderního společenského protokolu může žena pomoci muži, 
který nasedá do jejího vozu? Že v případech, kdy budeme mít na schůzku více jak 
deset minut zpoždění, je lepší celé jednání zrušit?  To vše jsou zásady, se kterými se 
měli možnost seznámit diplomaté Ministerstva zahraničních věcí, zástupci dalších  
institucí státní správy a rovněž i Svazu měst a obcí na kurzu Umění společenského      
vystupování. Kurz uspořádala Diplomatická akademie MZV v Černínském paláci,  
vedla jej paní Alena Špačková, která vyučuje kulturu mluveného projevu na Husitské    
teologické fakultě UK.  

KURZ „MULTILATERAL NEGOTIATIONS“ 

22. – 23.4. 2014 

Další kurz zaměřený na negociace, tentokráte v angličtině, uspořádala Diplomatická 

akademie MZV ve spolupráci s paní Idou Manton z Institute of International 

Relations Clingendael (Nizozemsko). Dvacítka diplomatů a úředníků státní správy se 

dozvěděla o teorii multilaterálního vyjednávání a měla možnost vyzkoušet i je i  

v praxi  na simulaci mezinárodní konference ke Kosovu. 

PŘEDNÁŠKA K EVROPSKÉ MIGRACI  
5. 5. 2014  
 
Opět za podpory OIF uspořádala  Diplomatická akademie MZV přednášku ředitelky 

výzkumu pařížského CERI a doktorky politických věd na Institut d´études politiques 

de Paris, paní Catherine Withol de Wenden. Hovořilo se  například o hlavních 

faktorech ovlivňující migraci  světovém demografickém vývoji, rozdělení bohatství, 

konfliktech i tzv. environmentální migraci. Jednacím jazykem byla francouzština. 

Projekt byl  určen všem zájemcům ze státní i veřejné správy. 

U.S. FOREIGN SERVICE – ANOTHER U.S.   ARMY  

 28.4. 2014 

Přednáška Nicholase Kraleva, bývalého korespondenta Finacial Times a   

Washington Times a zakladatele konzultantské společnosti v oblasti diplomacie, se  

zaměřila na současnou podobu diplomacie USA a na to, jak se State Department 

změnil po 11. září 2001. Akci připravilo společně s Diplomatickou akademií MZV  

Americké centrum v Praze.  



POSTAVENÍ ČÍNY V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ A URBANIZACE V ČÍNĚ 
15. 5. a 19. 5. 2014 
 

Další z přednášek v rámci ekonomického vzdělávání věnovala Diplomatická akademie 
MZV čínské ekonomice a jejímu postavení v ekonomice světové a také současné 
urbanizaci v Číně. Přednášeli profesor a proděkan Shandong University of Finance 
and Economics, pan Qinghua Zhu,  a jeho univerzitní kolegyně Jing Pang, současně 
hostující profesoři Vysoké školy ekonomické.  

„INTER-AGENCY CIVILIAN MILITARY TRAINING“ 

2. –  6. 6. 2014  

Diplomatická akademie MZV hostila  již třetí ročník projektu „Inter-agency Civilian 

Military Training (ICMT)“ určeného zájemcům o práci v mezinárodních civilních a 

vojenských misích a mezinárodních organizacích. Tréninku se vedle českých expertů 

zúčastnili také zástupci Evropské služby vnější akce a diplomaté ze zemí EU. Čeští 

účastníci kurzu následně absolvovali i týdenní praktický trénink na  Vojenské akademii 

ve Vyškově – kurz přežití. Organizátory ICMT byli  Pražský institut bezpečnostních 

studií (PSSI), společně s Ministerstvem zahraničí ČR a Vojenskou akademií ve Vyškově. 

JAK ROZPOZNAT MOBBYING, BRÁNIT SE MU A PŘEDCHÁZET MU? 

12.5. 2014 

 Jaký je rozdíl mezi mobbyingem a šikanou? Co je to „bossing“ a „stuffing“? Jaké jsou  
příčiny a znaky mobbyingu? Jak by měla oběť na mobbying reagovat? Jaká je  
prevence a obrana před mobbyingem? To vše jsou otázky, na které hledal odpověď  
seminář paní Aleny Špačkové, která pro Diplomatickou akademii vyučuje také téma 
Technika mluveného projevu a Umění společenského vystupování. Téma přilákalo   
nejen české diplomaty, ale i jejich kolegy z dalších resortů státní správy. 

 

INTERKULTURNÍ KOMUNIKACE  
3.6., 10.6., 19.6., a 16.6. 2014 
 

Novinkou v programu Diplomatické akademie MZV se stal čtyř dílný cyklus přednášek 
věnovaný interkulturní komunikaci. Specifika v přístupu k pracovnímu týmu i kulturní 
odlišnosti obchodního vyjednávání – to vše jsou témata potřebná jak pro práci 
v zahraniční službě, tak v řadě dalších státních institucí, které pracují s cizinci, či 
působí přímo v cizině. Na tématu Latinské Ameriky, Asie a Arabského světa 
spolupracovalo Multikulturní centrum v Praze, téma Ruska přednášel prof. Jerome 
Dumetz z Plekchanov University v Moskvě. Cyklu se účastnilo kolem sedmdesáti 



    EU PUBLIC FINANCES 
  17.9. 2014 

 

 Jiří Hladík z DG DEVCO Evropské komise bude hovořit o řízení finančních  
prostředků v institucích EU, víceletém finančním rámci, rozpočtové proceduře EU či 
roli Evropského účetního dvora. Seminář se uskuteční v Zrcadlovém salonku MZV a 
bude otevřen všem zájemců ze státní správy.  

SEMINÁŘ K VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM DO EVROPSKÉ UNIE – ASSESSMENT 
CENTER 
30. září 2014  
 

Jednodenní seminář pro české zájemce o práci v institucích Evropské unie bude 
zaměřen na testování v hodnotícím středisku, tzv. assessment center. Projekt povede 
paní Petra Leppee-Fraize z prestižní francouzské školy státní správy l´ENA. 

STRATÉGIES DE NÉGOCIATION AVEC ET AU SEIN DE L´UE 
13. – 14. 10. 2014 
  
Dvoudenní projekt zaměřený na rozhodovací proces a simulace negociace v EU 
uspořádá Diplomatická akademie ve spolupráci s prestižní College of Europe. Akce, 
kterou finančně podpoří Mezinárodní organizace Frankofonie, bude otevřena 
zájemcům ze státní správy a uskuteční se ve francouzštině.  

DIPLOMATIQUE ÉCONOMIQUE ET PRATIQUES DIPLOMATIQUES 
CONTEMPORAINES 
23. 10. 2014 
 

Za podpory Mezinárodní organizace Frankofonie a ve spolupráci s Université de 
Paris proběhne na MZV přednáška paní Laurence Badel k současným trendům 
v ekonomické diplomacii a postavení ekonomické diplomacie v mezinárodních 
vztazích. Paní Badel bude přednášet ve francouzštině, zváni jsou zájemci ze státní 

   Co připravujeme 

http://www.ena.fr/index.php?/fr
https://www.coleurope.eu/


GEOPOLITICKÉ SOUVISLOSTI TĚŽBY ZEMNÍHO PLYNU Z BŘIDLIC 
V USA 
31.10. 2014 
 
Pozvání Diplomatické akademie na přednášku přijal děkan Fakulty sociálních studií 
Masarykovy univerzity Brno, doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. Hovořit se tentokráte 
bude o aktuálním tématu těžby zemního plynu z břidlic v USA.  

BOJ PROTI KORUPCI V ČESKÉ REPUBLICE 

27.11. 2014 

 
PhDr. Radim Bureš, programový ředitel Transparency International se bude 
v Černínském paláci věnovat tématu korupce v České republice, korupčním rizikům a 
korupčním situacím – jak jim předcházet a čelit. Tříhodinový seminář, který je zařazen 
do vzdělávání v oblasti boje proti korupci, bude otevřen českým diplomatům i 
zájemcům ze státní správy. 

DIPLOMATICKÁ NĚMČINA PRO STÁTNÍ SPRÁVU 
12. 12. 2014  
 

Ve spolupráci s velvyslanectvím Německé spolkové republiky se i na letošní rok 
připravuje jednodenní seminář diplomatické němčiny. Obsahově se akce zaměří na 
specifickou terminologii užívanou v diplomatickém jazyce i jazyce státní správy, 
odbornou ekonomickou terminologii a diplomatickou korespondenci.  

DIPLOMATICKÝ PROTOKOL A PŘÍPRAVA ZAHRANIČNÍCH 
NÁVŠTĚV 
Listopad 2014 
 

Stejně jako v loňském roce se i letos uskuteční přednáška k diplomatickému protokolu a 

přípravě zahraničních návštěv. Povede ji ředitelka Odboru diplomatického protokolu MZV, 

paní PhDr. Markéta Šarbochová.  Do Velkého sálu MZV jsou zváni zástupci státní a veřejné 

správy.  

http://www.muni.cz/
http://www.transparency.cz/radim-bures/


DEN  OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DIPLOMATICKÉ AKADEMIE MZV 
10. 12 2014  
 
Tradiční seznámení s aktivitami Diplomatické akademie MZV a výběrovým řízením 
do juniorní diplomatické přípravy proběhne v Rytířské ulici ve středu 10.prosince 
2014 je určeno všem zájemcům o práci v české zahraniční službě.  

INTERNATIONAL FINANCIAL MARKETS 
11. 12.  2014  
 
Součástí ekonomického vzdělávání MZV bude i přednáška věnovaná mezinárodním 
finančním trhům. Povede ji pan profesor Philippe Spieser, ředitel ekonomických věd 
Business School – European Identity Global Perspective z Paříže. O mezinárodních 
finančních trzích se bude přednášet v angličtině.  

MEZINÁRODNÍ FÚZE A AKVIZICE 
4. 12  2014 

 

V rámci ekonomického vzdělávání MZV proběhne přednáška věnovaná problematice 
mezinárodních fúzí a akvizicí. Přednášet bude v angličtině pan Etienne Redor ze 
School of Management, Nantes (Francie), hostující profesor Vysoké školy 
ekonomické v Praze.  


