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Ministerstvo zahraničních věcí 

 

Ministerstvo zahraničních věcí je ústředním orgánem státní správy pro oblast 

zahraniční politiky, v jejímž rámci vytváří koncepci a koordinuje zahraniční rozvojovou pomoc 

a koordinuje také vnější ekonomické vztahy. Ministerstvo zahraničních věcí zabezpečuje 

vztahy České republiky k ostatním státům, mezinárodním organizacím a integračním 

seskupením, koordinuje aktivity vyplývající z dvoustranné a mnohostranné spolupráce. 

Ministerstvo zahraničních věcí dále: 

1. Zajišťuje ochranu práv a zájmů České republiky a jejích občanů v zahraničí. 

2. Plní úkoly při zabezpečování styků s orgány cizích států v České republice a v zahraničí. 

3. Plní úkoly při správě majetku České republiky v zahraničí. 

4. Zabezpečuje vyhlašování mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána. 

5. Sleduje dodržování a provádění mezinárodních smluv a dohod z hlediska uplatňování 

zájmů zahraniční politiky České republiky. 

6. Uděluje souhlas v případech dovozu a vývozu vojenského materiálu. 

7. Organizačně a technicky zabezpečuje volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky v zahraničí a plní úkoly při volbách do Evropského parlamentu. 

 

Ministrem je nyní Tomáš Petříček, Ph.D., který byl jmenován do funkce ministra zahraničních 

věcí České republiky 16. října 2018. 

 

 

 

 

 

 

Autorem článku: Ondřej Holub, kvarta 



Zrození nového diplomata 

Životopisy diplomatů nejsou nudné. Mají společné to, že se žádný neobejde bez 

solidního základu - vzdělání a jazykové výbavy. Diplomacie se na vysoké škole nevyučuje, jde 

o specifickou záležitost. Ministerstvo zahraničí si pro tyto účely zřídilo svou Diplomatickou 

akademii (DA). Má na starosti nejen nábor lidí, ale i jejich celoživotní vzdělávání. "Hodně 

uchazečů odradí, když jim sdělíme, že nabízíme tabulkové platy (nástupní plat kolem 15 tisíc 

čistého). Že ne všichni hned dostanou mercedes a budou jezdit jen po recepcích. Čeká je 

náročná analýza podmínek v cizí zemi a odhad toho, jak se tam situace vyvine. To je hlavní 

náplň práce." říká Ladislav Škeřík, ředitel personálního odboru ministerstva zahraničí. 

Každoročně je přijato patnáct absolventů vysokých škol. Výběrové řízení je čtyřkolové. 

V prvním kole komise kontroluje splnění základních požadavků, což je vysokoškolské studium 

v magisterském studiu a znalost dvou cizích jazyků na třetím stupni všeobecné znalosti podle 

stupňů ministerstva školství. Akceptovány jsou i mezinárodní certifikáty.  

V druhém kole uchazeči musí splnit test z českého jazyka. To je novinka posledních let. 

Poté adepti píší esej na zadané zahraničně-politické téma. 

Do třetího kola postupují ti, u nichž je osmdesátiprocentní jistota, že mají pro práci 

v diplomatických službách předpoklady a následně absolvují ještě psychotest. „Služba v 

zahraničí je náročná na stres. Přestože v zahraničí řešíme pobyty ve válečných oblastech, v 

Afghánistánu, Iráku, největší zátěž je ta, že je člověk vytržen ze svého prostředí a žije v malém 

kolektivu," vysvětluje Ladislav Škeřík. 

 

Diplomat se učí celý život  

Kromě vědomostního rozvoje probíhá stále jazykové vzdělávání. Ten, kdo má hlavní 

jazyk angličtinu, piluje francouzštinu, ten s francouzštinou angličtinu. U vyšších diplomatů 

EU jsou oba jazyky povinné. Další jazyk je přínosem – například arabština, malé jazyky jako 

jsou maďarština či perština, čínština... Diplomaté se školí v místech, kde působí. Kurzy jsou 

jim šity na míru. Lidé, kteří neprošli základní diplomatickou přípravou a nastoupí na 

ministerstvo zahraničí rovnou, absolvují individuální přípravu.  

http://rady-a-tipy.monster.cz/profesni-vyvoj/vzdelavani-a-kurzy/hodnota-vzdelani-a-vzdelavani/article.aspx
http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/diplomaticka_akademie/obecne_informace/zakladni_informace_o_diplomaticke.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/diplomaticka_akademie/obecne_informace/zakladni_informace_o_diplomaticke.html
http://rady-a-tipy.monster.cz/profesni-vyvoj/jazykova-pruprava/jobs.aspx


Diplomatické hodnosti: 

• Vedoucí diplomaté (velvyslanci, angl. ambassador) 

Tato hodnost je nejvyšší, kterou diplomat může získat. Je vedoucím úřadu, navrhnut 

ministrem zahraničí a jmenován prezidentem. Bez takzvaného „agrémentu“ přijímací země se 

nemůže ujmout funkce. Když se agrément odmítne, není to zrovna dobrý krok pro přijímací 

zemi. Jako datum započetí se bere předání pověřovacích listin hlavě cizího státu. 

• Vyšší (seniorní) diplomaté = velvyslanecký rada (angl. Counsellor of Embassy) 

• Nižší (juniorní) diplomaté = I. tajemník (angl. 1st Secretary), II.tajemník (angl. 2nd 

Secretary, III. tajemník (angl. 3rd Secretary) 

• Nejnižší diplomatická hodnost = attaché (angl. attaché)  

Hodnost bývá občas přidělována i nediplomatickým pracovníkům, hospodářům úřadů a 

například u rizikových zemí. 

Zaměření kariéry 

Obvykle náplň práce diplomatů zahrnuje jeden ze čtyř základních okruhů: 

1. politická agenda  

2. obchod a ekonomika  

3. kulturní agenda (obsahuje často i agendu školské spolupráce a krajanských vztahů)  

4. tisková agenda (obsahuje i agendu internetové prezentace)  

V závislosti na místě vyslání může být rozdělení práce na diplomatické misi podstatně 

detailnější. 

 

„Jak můžete vidět, stát se diplomatem není vůbec snadná záležitost. Musíte mít jak dispozice, 

tak i píli se vzdělávat a neustále na sobě pracovat. Diplomat se totiž učí celý život.“ 

 

 

 

Autoři článku: Simona Stejskalová, tercie; Lukáš Dojčinovič, kvarta 

 



Zpovídáme diplomata  

Naskytla se nám skvělá příležitost vyzpovídat přímo jednoho z diplomatů, a to amerického 

diplomata pana Douga Morrowa, zástupce kulturního atašé.  

1. V kolika letech jste si uvědomil, že chcete být diplomatem a proč? 

When did you realize you wanted to be a diplomat and why? 

 

After university, I traveled around the world to places like India, Southeast Asia, 

Australia, New Zealand, Israel and Europe, and then returned to Los Angeles to find 

work.  I spent two years working at a children’s museum, creating environmental 

education programs, but I missed the ability to travel and speak other languages, so I 

took the test to become a diplomat!  Working as a diplomat has made me much 

better able to both understand and explain the nuances of my country, and to 

appreciate it more, even though we‘re not perfect.   

 

Po univerzitě jsem cestoval kolem světa na místa jako Indie, jihovýchodní Asie, 

Austrálie, Nový Zéland, Izrael a Evropa, potom jsem se vrátil do Los Angeles, abych si 

našel práci. Pracoval jsem dva roky v muzeu pro děti, kde jsem vytvářel programy 

environmentální výchovy, ale chyběla mi možnost cestovat a mluvit jinými jazyky, tak 

jsem podstoupil test pro zájemce o práci diplomata! Práce diplomata zlepšila mou 

schopnost porozumět své zemi a vážit si jí, ačkoli nejsme dokonalí. Také umím lépe 

svou zemi popsat a vystihnout její jedinečné vlastnosti. 

 

2. Jaký studijní obor jste si vybral na vysoké škole a souvisel s vaší nynější prací? Jak 

dlouho jste ho studoval? 

What field of study did you choose at a university to get your job? How long have 

you studied it? 

 

I studied environmental politics for four years, but for Americans, you don’t have to 

study anything in particular to become a diplomat.  We look for people from a wide 

variety of backgrounds, because America is so diverse that we need a diverse group 

of diplomats in order to effectively represent the country.  There are a few things 



that we all share though: the ability to work with others to solve problems, even if 

we disagree; the ability to take a great deal of complicated information and express it 

simply; and the ability to remain calm and show good judgment even in life or death 

situations.   

 

Čtyři roky jsem studoval enviromentální politiku, ale v Americe nepotřebujete 

studovat školu se zaměřením, abyste se stali diplomaty. Hledáme lidi z nejrůznějších 

prostředí, protože Amerika je tak rozmanitá, že k efektivní reprezentaci země 

potřebujeme různorodou skupinu lidí. Všichni však sdílíme několik věcí: schopnost 

spolupracovat s ostatními na řešení problémů, i když spolu nesouhlasíme; schopnost 

přijímat a zpracovat množství komplikovaných informací a jednoduše je vyjádřit; a 

schopnost zůstat v klidu a prokázat dobrý úsudek i v situacích, kdy jde o život. 

 

 

3. Co máte na své práci nejraději?  

What do you like the most about your job? 

 

I like the ability to make a positive difference in other people’s lives while helping 

people better understand my country.  Every country has challenges, and every 

country has things they can learn from others.  Diplomacy is mostly about finding 

new ways to talk to people, and by communicating more, it’s easier to find solutions 

to all of our challenges.  

  

Líbí se mi možnost pozitivně ovlivňovat životy jiných lidí tím, že jim pomáhám, aby 

lépe vnímali mou zemi. Každá země má své problémy, s kterými se musí vypořádat, a 

každá země se může od ostatních něco naučit. Diplomacie je hlavně o hledání nových 

způsobů, jak mluvit s lidmi. Čím více komunikujeme, tím snadněji se dá najít řešení 

všech našich problémů. 

 

 

 

 



4. Je něco, co byste chtěl na své práci změnit? Proč?  

Is there anything you would like to change about your job? And why? 

 

It’s sad to have to leave a country and all your new friends every few years, which is 

an unavoidable part of the job.  But for me the benefits outweigh the difficulties!   

 

Je smutné muset opustit zemi a všechny své nové přátele každých pár let, ale je to 

nevyhnutelnou součástí mé práce. Avšak výhody převažují všechny zápory.  

 

5. Jak moc Covid-19 ovlivnil vaši práci?  

How much has Covid 19 affected your job? 

 

A great deal.  Because my job is mostly about face to face contact with students in 

schools, organizing live cultural programs at our cultural centers in Prague, Brno, 

Ostrava and Pilsen, or recruiting Young people for our various academic and 

professional programs to the United States, we’ve had to completely rethink our 

outreach efforts and have moved a lot of our programming online.   

 

Velmi. Hlavní náplní mé práce je přímý kontakt se studenty ve školách, také organizuji 

kulturní akce v našich kulturních centrech v Praze, Brně, Ostravě a Plzni a nabízím 

mladým lidem studijní či pracovní příležitosti v Americe. Naši práci jsme museli zcela 

přizpůsobit současné situaci, a většinu programů nyní nabízíme online.  

 

6. Co považujete za svůj největší úspěch?  

What is your greatest achievement?  

Making my mother proud of me!  As a cultural officer, though, a lot of what I do is to 

plant seeds, and sometimes I get to hear about the great changes that happened 

because of programs I started many years ago, or how people’s lives have been 

changed.   

 



Když je na mě má matka pyšná! Jako kulturní atašé chci především inspirovat. Někdy 

pak slyším o skvělých změnách, které se stanou díky programům, které jsem před lety 

začal, nebo jak jsem pomohl změnit lidské životy.  

 

7. Máte rád cestování?  

Do you like travelling? 

I love it.  I’ve always had Wanderlust, ever since I was a little kid, and I’ve always wanted 

to push the boundaries of my world ever wider.  Traveling has made me the person that I am 

today:  it forces you to question a lot of assumptions you have about how the world works or 

how the world should work, and helps you clearly understand your own core values.   

 

Miluji ho. Již od malička jsem toužil cestovat a vždy jsem chtěl posouvat hranice mně 

známého světa. Cestování mě udělalo člověkem, jakým jsem dnes. Cestování vás nutí 

zpochybňovat vlastní domněnky o tom, jak svět funguje nebo jak by fungovat měl, a 

pomáhá vám lépe porozumět vašim hodnotám.  

 

8. Jaké země jste navštívil a která se Vám líbila nejvíce?  

What countries have you visited? Which one did you like the most? 

 

I’ve been to over 70 countries and every continent except Antarctica, so I won’t 

name them all!  Of everywhere I’ve been, I thought Cambodians were the kindest 

people, India was where I learned the most about myself, and Australia reminded me 

most of the United States.  When I was 15 I went on an exchange program to France, 

which was the first time I learned it was possible to be a successful, happy adult 

without also being a total workaholic, so I’ll always be grateful to the French for 

teaching me about work-life balance!  The first time I came to the Czech Republic in 

2004, I thought Prague was the most beautiful city on earth, and I still feel that way.   

 

Navštívil jsem více jak 70 zemí a každý kontinent kromě Antarktidy, takže je nebudu 

všechny jmenovat! Ze všech míst, kde jsem byl, považuji Kambodžany za nejmilejší, 

v Indii jsem se nejvíc naučil sám o sobě a Austrálie mi nejvíce připomínala Spojené 

státy. Když mi bylo 15, jel jsem na výměnný program do Francie, kde jsem se poprvé 



setkal s tím, že je možné být úspěšný, šťastný dospělý, aniž by člověk byl úplným 

workoholikem. Takže vždy budu vděčný Francouzům, že mě naučili o rovnováze mezi 

prací a volným časem. Českou republiku jsem poprvé navštívil v roce 2004. Myslel 

jsem, že Praha je to nejhezčí město na světě, a myslím si to stále.   

 

9. Jak jste se dostal do České republiky? Byla to vaše volba?   

How did you get to the Czech Republic? Was it your choice? 

Getting a position as a U.S. diplomat in the Czech Republic is very competitive!  It’s 

such a beautiful country that a lot of diplomats want to come here.  I served in northern 

Iraq for 18 months during the war against ISIS just before coming here, so the 

opportunity to live in the Czech Republic was like a nice thank you present.   

Získání pozice amerického diplomata v České republice je spojeno s konkurenčním 

bojem! Je to tak krásná země, že sem chce přijet spousta diplomatů. Sloužil jsem v 

severním Iráku 18 měsíců během války proti ISIS těsně před tím, než jsem sem přišel, 

takže možnost žít v České republice byla příjemnou odměnou. 

 

10.  Jaké místo byste rád navštívil v České republice? 

What place would you like to visit in the Czech Republic? 

 

In my two years here, I’ve happily made it to every single kraj, and I’ve fallen in love 

with the nature, parks, mountains and waterfalls throughout the country.  The one 

region I haven’t yet explored is Sumava, and I hope to make it there this summer.  

I’m also really interested in the quirks of geography.  I’ve been to the northernmost 

and westernmost points in the Czech Republic, but still want to visit the points in the 

south and east, along with the four trojmezi where three countries‘ borders meet.   

 

Během mých dvou let zde jsem měl to štěstí, že jsem navštívil každý kraj. Zamiloval 

jsem se do přírody, parků, pohoří a vodopádů napříč zemí. Jediný region, který jsem 

ještě neprozkoumal, je Šumava, a doufám, že se tam podívám v létě. Také se velmi 

zajímám o zeměpisné zvláštnosti. Byl jsem na nejsevernějším a nejzápadnějším bodě 



České republiky, ale ještě bych si přál navštívit jih a východ, včetně čtyř trojmezí, kde 

se střetávají hranice tří států. 

 

11. Které cizí jazyky ovládáte? 

What languages can you speak? 

If you tested me right now, I’m not sure, but I’ve been able to speak eight languages 

pretty well:  English, French, Italian, Spanish, German, Russian, Bengali and Czech.  I’d 

probably need a few weeks of practice in Bengali and Spanish to get back up to 

speed, but I can handle myself right now in French and Russian really well, and 

German, Czech and Italian reasonably well.   

 

Mluvím osmi jazyky: anglicky, francouzsky, italsky, španělsky, německy, rusky, 

bengálsky a česky. Pravděpodobně bych potřeboval pár týdnů procvičování 

v bengálštině a španělštině, abych se vrátil do starých kolejí. Rusky a francouzsky 

mluvím velmi dobře, německy, česky a italsky poměrně dobře. 

 

12.  Vidíte nějaké podstatné rozdíly mezi Čechy a Američany? 

Do you see any significant differences between the Czechs and the Americans? 

 

For me the biggest difference is really between Americans and most other people on 

earth.  There’s a lot of ways that we are just really different, and one of them is that 

we’re not really afraid of taking risks.  We actually seek it out, and believe strongly 

that if you don’t fail spectacularly at something, you won’t learn and grow and get 

the lessons you need to succeed.  In Silicon Valley, if you have an idea for a startup 

and you want to find investors, they’ll always ask you, „Tell me about when you 

failed?“  And if you haven’t failed in life then they aren’t likely to take you seriously.   

 

Pro mě je ve skutečnosti největší rozdíl mezi Američany a většinou ostatních lidí na 

Zemi. Existuje mnoho věcí, kterými se odlišujeme. Jednou z nich je, že se nebojíme 

riskování. Vlastně riskování vyhledáváme a pevně věříme, že pokud se vám nepřihodí 

velký neúspěch, nebudete se učit, růst a získávat lekce, které potřebujete k úspěchu. 

V Silicon Valley, pokud máte nápad na startup a chcete najít investory, vždy se vás 



budou ptát: „Řekněte mi, kdy jste selhal?“ A pokud jste v životě nezažili neúspěch, 

pravděpodobně vás nebudou brát vážně. 

 

13. Viděl jste někdy nějaký český film či slyšel českou muziku? Líbilo se? 

 Have you seen a Czech film or have you heard Czech music?? Did you like it? 

 

When I was studying Czech back at our diplomatic language academy in Washington, 

we watched a lot of Czech films.  I think my favorite was Ucho by Karel Kachyna, but I 

also liked Pelíšky by Jan Hřebejk and Marečku, podejte mi pero by Oldřich Lipský.  By 

far my favorite Czech band is Mirai – I’ve been to two of their concerts and hope to 

see them again.   

 

Když jsem studoval český jazyk na naší univerzitě ve Washingtonu, koukali jsme na 

mnoho českých filmů. Myslím, že můj nejoblíbenější byl film Ucho od Karla Kachyni, 

ale také se mi líbily Pelíšky od Jana Hřebejka či film Marečku, podejte mi pero od 

Oldřicha Lipského. Zdaleka moje nejoblíbenější česká kapela je kapela Mirai. Byl jsem 

již na dvou jejich koncertech a doufám, že je ještě uvidím. 

 

14. Jak jste spokojený s tím, jak Donald Trump reprezentuje vaši zemi? 

How satisfied are you with president Trump representing your country? 

 

 I think the President has been very successful at speaking to Americans who previously felt 

like they were being left behind, and making them feel heard.  In a democracy, it’s important 

for everyone to feel that their leaders are accountable.  This November, we will have our 

next presidential elections, and the American people will have a chance to either re-elect the 

President or choose a different direction.   

  Myslím, že prezident dobře promlouval k Američanům, kteří se dříve cítili opomíjeni, a nyní 

se cítili vyslyšeni. V demokracii je důležité, aby všichni cítili, že jejich vůdce je zodpovědný. 

V listopadu budeme mít další prezidentské volby, a americký lid bude mít šanci buď znovu 

zvolit prezidenta Trumpa nebo zvolit jiný směr. 

 



15. Co děláte ve svém volném čase? Máte nějaké koníčky?  

What do you do in your free time? Do you have any hobbies? 

I really like sitting in Prague’s incredibly beautiful cafes on weekends just reading a 

book.  Hopefully they serve kulajda, which is my favorite Czech dish, but there’s 

always great coffee and pastries.  I spend a lot of weekends hiking through the 

forests and mountains of the Czech Republic.  Some of the rock formations in places 

like Kokorinsko and České Svycarsko are amazing.  

 

Rád o víkendech sedávám v překrásných pražských kavárnách a čtu si knihu. Nejraději 
si tam dávám kulajdu, což je mé nejoblíbenější české jídlo, a výbornou kávu a pečivo. 
Hodně víkendů trávím procházkami v českých lesích a horách, například Kokořínsko a 
České Švýcarsko jsou úžasná místa. 
 

16. Máte nějakou radu pro mladší generace? (Může to být cokoliv, např. citát, co Vás 

inspiroval.) 

Do you have any advice for the younger generation? (It can be anything, for 

example a quote that inspired you.) 

 

Don’t be afraid to take risks or to risk looking foolish!  You can learn a lot from failure 

and from being silly, or as we say „thinking outside of the box.“  The times I grew the 

most as a person were when things didn’t go as I’d hoped or planned, and I’m really 

grateful for the lessons I learned as a result.   

 

Nebojte se riskovat, i když u toho budete vypadat hloupě. Můžete se toho naučit 

opravdu hodně z neúspěchů a hloupostí, nebo jak my říkáme „nekonvenčním 

myšlením“. Jako osobnost jsem nejvíce vyrostl ve chvílích, kdy věci nešly podle mých 

představ, a za tyto lekce jsem velmi vděčný, neboť jsem se díky nim mnoho naučil. 

 

 

 

 

Rozhovor pro Vás připravily studentky N. Mejtová, N. Kožáková, D. Makaeva a H. Toušková 


