
. Studium pro službu diplomat,iekou 
a konsulární ve Francii a u nás. 

Václav Horák. 

Na! službu II úřadiů ~a'h!ranjanídť dívali jsm~ se vždy Jinak, lnel 
na! 'službu u pný'ch úřadlů 'stá.t:níchl la byla' vžd!~ plo'Važová!na 2a 
SIlužblu: velmi čestn10u a, velmi příjemtno/u. M:nlOihlé předStavy o tam l 

DylYi hodně ne.U!f'čit,é ~ ,vmi!kqy je'dině IYrot~J že až do dOSlélJZeol 
naší santlost'atnosti b'yl v n'ašeml živ.o'tě veřejném; i spole&rťsk!é!m 
l<!onsuľ 'něho dokOnce 'snald vy,slainec zjevem nad/míru V'zláoným 13. 

pororuOlSt vzb1uzu}ícím'. 
Dnes, !kdy jediná. se IQ vyburlo:v,álni, plOl připiaJdlě doptn-étní. na

šichf 'úřadu diph)lmatidkyc'hl 1<1, Zétstupitelských', naslCý;tál se trrovJi 
příležitost tniaidlý1m a slliéťživým' li1demi, a'b'y se ~at'nili. S· (lru'blé 
;;trai11y, vša'kl výoěr sdl ,optt;a,v!d1u I(vaHfi'lrovaJn:ý;cl1f s~kává; se s ji
&'tJími neSIJ1lázemi, neboť ne!mJ~me vlalstni traidJice. Dovdlil oyeli 1St 

pr'orto stručně poo:k:ázati ;na to, ~a:l{,é' p;ožadlav,k!y kllaďly ·se v ohledu 
f,();ťtnáJním na odblor1ué viďěJ,áinÍ úředlnfklft diplomaticlc!ých' lil: ~tk 
su1átních z:a Raikious'k;QI .. Uh'erska'" IClJ zptíJSQ!bem' p/QI1Jěkudl podroblll!ěj . 
š:ím, Jakl tomu Jest ve Francii, neboť trtaldlice I(fipl'Ottt1~~ie fra'ndOttZsiké: 
je je<llnou z lI1ejst'aťŠicth' a ploimlěry fr,a;nc~uzslk!é, i'sPU n;ám b1iž~í, Inež 
jiných' států západlnkh'. , 

Služba za,hmnjčnÍ děli se na' dvě' hlavní 3ikUpiny: službu di
pWdmiatiokou a ~()!nsuláirni. V oblou t ,ěch~o ~kU'P:inách' skláldlad ,s.e 
zal Rak'ousk,a úřoonický: sblor Zl úředníků klon'ťeplt!:n.ich' a k'a'n(!elá~ .. 
s:kYch'. Konceptním 'úředníkem diplom1atickým' sťava1i se p!Iia'vidclně 
ptrávníci s dlo'kftorMem' 'nehlo aspoň se státními zktOušk'ari1i, k'teří 
i~obiJi s'e tvliáštnÍ zlk!oošoe t. VI. diplOO1.laltiddé. Podlmí'nJ{ottl b~oi. 
~by uchazeč vyl<!áz!aJ se 'soukromÝl111' ročním dlůchbd:em, 'n ,ejm,élně 
12.000 K, 'klrom,ě táhlo byly ješt,ě dva, plOžadlavky, ne sioe zlákúin!n,é, 
ale za' to Hm přísněji 'dIoidrŽJQfVian,é:, totiž pHsJušensťví: 'ke stavu 
šlechttickému ,a k národ1nosti lt1!ěmeéké neblo maď~sKé. úředlnlct 
kalncelářští byU 'm'álo -četní a neměli přesně určeného vzdělání. 
StárvaU '5~ jimi většinou dUsí'ojnici. . 
. Takfé' úřednictv'o konsulM:ní '.;k:láldallO! 5IC z' oblou' těchl k!a:te. 

g'O!I"ií. Konc'ept'ními uředlnfky st,~aJli se abisolveniI videňs1k!é kk:m~ 
~ulátní a'kiaidJelmie a Ine-ďostáv:aio .. 1i se jieN, plrá:vnki, -ldeři ~. 
ltnuseli s'kMdati ještě t. zv. zkoušku kO!ll'sulávnÍ. YJředructV10i kbln'
re1ářsklé nem,ěJlo i zld!e přes-ntě určeného vzdelálnÍ, bylo vš'ak čet
nější aJ spočfva1:a, na, n~m' namlnOie Uže vlastní ptiáre, nebOť úře<l- ·
nictvo Ik~ncept:ní vedeno byro velmi alltstoJ1{raticky a čtn'nost jeh. 
v:mezovaJa se oa,sto na ' dlťtstojnou representaci. 

Ve 'f ~atncii naproti tomu, poIkluld jde o -for m;á!1ni odbomou kIv\a:.. 
llfjlkiaai, nleě.iJni se rozldíiu mezi s) u žb!ou , diphmtaticlCou; a' 1Co'DSUJ.
rámí. _ Rovněž roidlělení 1O\bbu; . úředlnidklý'ChI sbiorll ,lía( z\iáš'tni 
úřWniky, J(l(jnceptni a: zv~~t,ní áfelďnilQy, kianoeliř1Sklé' neexilJtu~_ 
K v.allifik'ace l;~kláry:á 'Se d\iěmta, z'VLáš'tnfml zlroUŠ'klatmi, prse-minou 
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(é-P.lreure d'.admissibiHté) a ustní (éprreure dI'aúm~ssiQn ,aéfinitive), 
jk1iž mbhlOO se súčastniti ti, lk'dJolž jsou Hcenciaty nr;áv ne')j1o 
filosofie (Hcencié's en ldl1oot, es lettres, es sdences) 'nebO tl, !kldlož 
]SOU 'd1Jploru'o'wW1i na iflěkfteI1é \')'lsoké 'škloJ,e techlnické, hbr.ni~k:é, 
J.eiSnic!kI~, voje·nské neho tll~mo'ř:ni nehlo ti, kldo!ž m1ajíce 'z'koušiku 
dospělQsti, j~oiU diplom!ov:áni 11,a; 'vysolklé ŠIl<ole ptjlitiok'é (Éco'le. 
Ublre (les sciences ptolitiques a Pads). Na PQslé'ze uveiďe:né Išlkfolle 
studují h!,a'V.ne ti, 'k~d'ož pOiffilý]š'leji nla 'klalrrieru Oip~·()1m 'atid{ou a, 
taklé tj, kdJOŽ ch'těji se Vlěnov:ati čÍ'n1n'OIsti veř!ej.né . Sklo1!a ta'to: je 
prms]'lllOtU i v cizin,ě a studlolval,a lna :ni cdáJ radia vyrii'kl:tjiddhl st1át
n.ílklŮ (z :na.sic'hi na Ipř. Dr. Kram.ář Ia. Dr. Beneš). Studium ~na Inl t ,rvla, 
dva rokjy lal rozdě1e:nlo je v plět ~iek1cí: 

1. Selklc'e ,aJdJmi'nistratiV:ni. 
2. Seik1ce nánold'ohfospIO'dlář'slk!á ~ fina.lnonJ, jež 'opět má IOddléle'1í 

pro . služblu veřejnou 'a '~oJuik!romlolU. 
3. Se1k1ce nléÍJr'oldlothbspjQldlářslká la SJooiJologi~ká, lna tÍH př,ednlÍÍJŠejí 

se hU~vně vlěíly '3p~'kIu~aHVni. 
-! . S elk:oe :d5p11dmla ti cká. 
5. Sek~e vŠleo·beoná, poskytující přípl~a'vlU p lr,OI ·veřeJný žiV1Qt. 
P.t1o il1~ :š připa1d přidtláJzJejí v úv:ahill obě sek'ce p~l,éze IUve~ 

den·é. Na sekci diplcYm~tidké př,ednlálši 'se j:ak1o přiedlměty :h1l'a'vnÍ: 
děpny !d.ip~om:atic'k:é, p,náivo 'mezi:ná:rloldlní ("dnoU ilnternraf.i.Oinal" la ' 
"dlroit des ge-n~", IQblé j'alkb, tvhiJš't'nIÍ předmJět), sOIučasné plOlmiery 
ev,ropslk1é 'a zájmy evropl.siké mimlQl ~Evrl(}lpu, zlem!ěpis .'ob'c'hlodnf 'a 

statistický, naukía ,o 'Obcnoldu tahlra'nicnjm a z;áJklolnloldárstvÍ c:ellnf, 
SiIlovnávaC'Í z:ák!o'noídtár'stvÍ 'ob'chlQldJní a nálm10řní ·a konečně z ja
zyku nemči,na" ,a'nglič.inla la španrě,lština. 

N:1 s.ekci y'šedbiecn,é jsou 'h1avin1m'Í předměty: slrolvtnaV'ací 'pravo
věda, ústa"ní dějiny předních' z1elmÍ ev.I1opi.slk'ý,clh '({iolntín-entu, ústla:vní 
dt~ny' F1raJncie, A'ng%e a $P!ojein},;ch: St.átú, dějiny pa'damentafismlU 
a z áikion o d ár st ví ve Frandi 'O/cl r. 1789, ději.ny ;dipi:I(}'mlati~é lod 
roktl 1848 Slouo3lsné pOlm1ěry evropskJé .a zlájmiYl .evI:opské m~lmlo 
EvtrOpU, souča,sné pldil11iěry 'v Unii s·ev~flo:a'mlericklé, dJějiny mYŠ~·ének 
politic'k'ých' 'a n'~roldlnf.hb dUťha v Něm1eclill la; V Anglii v XIX. 
století veř,ejú1é finančniC'tv~ 'a ethnografie Evrloil~Y střeďní la, 'Yý ... 
chlok:lni. 

Kromě t,ěch~o předn,álšekf ptdv1nlných' kIoln,á S!ť ještě celá ř'alda 
přednálšelki j.iJných, v nich'ž p1r:obdnaj:í ·'se též lSoučas~né oltá'z'ky iplO'li
tiCklé. Kažqý posluchač můŽe so:uoasl1!ě stll d'o vla ti jen lna jedílne 
s,e.J<'ci školy. PO' abSlohov,ánd dViOIU let muže 'se pOdJrobiti diplomové 
zkloušioe, kterlá skládá I~e ze ~oušk;y ústní, pí sem'né , p'ňedln,á'š'k,y' , 
kterou 'k!and~díát mu'S,í kolnati ;a 'Ze 'zkooš'k1y, z dzichf j'a·zykJů. 

Pro. dzince, jich'ž hlojne studuje InCL tHIOl š1k/olle, zří7elny js'ou 
z,v},á,štní k!ursy) kter,é j-e uV'edO'u do. duchla. franOOluské .adJministl1a
nvy a p!olitick:é'hlo živlO't.a. Nutno všiak při'PoJmIťUlOU ti , že di.pJoňl0V1~, 
iklo,tiška' jm 'enovHě p110 Cizince :n.eni sna1dlrtoua že ~asto kandidát 
odvlažuj\e S~ rři'hMlSiti se kl ní tepť"e p.o třech' letech' od po ... 
čá't'klu svéhio stud~.a 'na této škble:. . . 
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Počátkem školníhlo roku 1919-1920 by:y zahá~eny přj pr,áv
nlcké ;a fHo!S{)fic'ké faku'lf,ě č2'~ké university v Pna.ze "Kurs,y pro! 

. službrLl diplomatickou a konSlu,l:áJr,ní" . Trvání je)ch\ je rozJ>:orČteno~ 
na 2 slemestry a jsou plOuzle pro,Visori,em, z něhož má býti vy;-, 
budlovléÍcna vysolk1áš.k!OI1a PIOlitická tllla, .níž b,y většina Inašeho ~\a.4 
Ihranioního úřednictva zis'kláV1a~a .sv·é odbbrl1é vzdělá!ní. Zvlá'š'tnrÍ 
zk!oušky při riichž b)" ;ka1ndft:dlá'ti měli p'říležitost p~()Ik,ázati !Syp1u 
k'v;alifí:kaci) dlolsud ,zlayedeny nebyly. Rálz tědh'tlQ k1U'~ů je y pr~é 
řadě iniciativlnf Pns,] u chlalči mlá se p'o'slkryt'nOfuti mOŽlnost) lab:'y, 
se'Z;námen~m 's:e .s odlbnrfno!U Hter,a·tiUliou a přehledem látk1y získla3 
si ~vlajstní v·ědlomosti SlOiU1k iI1OImým stiUd~,elm~ ·ne·bloť není mlOl1nO! 
ládnému z' př.ednášejjcichl, a1Jy přj ma']ém }l'O'čtu hodin brěhle,m: 
jednoho či ďvou ~eme.strtů prlOlb1rlélJl l,áltklu jinak než v př'ehledu. 

Návrhďl na organisla:ci vys'Oklé škoCy po]tické cxhtuje ~cel.á 
Ť.ada, z nklú něk'terlé uveřej'uě'ny byly y "Nát1()1dě" (roč. 1918. 
str. 315) 342, 355 a roč. gn9 .str. '18). VětŠĎ'nĚ' jich' '..;!oružHa lilol 
značné 'míry za vZor tmílněl1'w 'Éoole hhre ja čáistečně poožitlOl 
byllo i z'kuš>enolstí zís'k~nýdh~ lI1a "Učení prO' vědy plOliHck.é" IPO~4 
řá:dané p.o ně!k'oMk let bÝlva:h:~u niállOdrnÍ stt1all1oru s\.,ohbdomys1no'u. 
Pr,o úře,dnik'y k<OflisU'llánni, jk'hfž hlavlně blude u ,n1á'i)/ nedbstlaJtelkJ 
bUc.i·e p!os'kytovati v:hloldnQu pŤipravu i Vys1o'ká šk()~,a ohchodlniJ 
jejíž dva rO'čník'y hy}~r letos 'otevřeny a třetí bude zřizen rok~m: 
p'říštím, L) 

KI10mě IOd'hol'né v-yšlkoJeno/sti žádá však zahr,all1ičnÍ s~užbla 
i jin~ dobré vl,a'stJno!sti, j'm'eJnovU,ě vkus a z'11Ia1lostj zVy'klost~ ~p!O.. 
lečens!kych' ,ovl,á!dlálním sama sebe) schopnlo,si b1ý1ti ústupným !Qez 
vdiklé litosti a ji~tý. fOIťm~ism. Kr,OIm:e toho i m:aje-tkov řl ,nez'á,.4 

I Vi9~t a styk1y spOtlečetfls1k;é '1l!eb'udIOlu na škoDu ani ,diploIm1a'tům 
nejdemlofk1ťa'tičtější rep'llb~iky . 

Odněmčiti se ve vědě. 

P. prof. Dr. F. \XI'eyr v 'Základech p:r,ávní mosoÚe Jl::! :;tr. 236 .. 
praví, že výs1.edJek váilky nemuže mít vlivu ~la oueňo\'ánÍ [lOelnoů 
)ný,ch: ,náťodlů~ ne'boť s-v,ětovů.u válku nevyhhi:sil ·a ni n eprohrá: Kčl,!It1: 
ani Schiopenhauer. "Pro svoo o3>obu porpáráml roz;hodně, Žl':: hy 
sna{ll '5větowi v.á1'ka (a iv'1.ášt,ě její výsl,eid-ek) moh~:a Jleoo do,4 

konce musella' ru vláž)ných' učenců českých zp'Ů5-obď ti 111'OVOru \():rien'4 
i~ d ve v,roeckých~ ll1i~lie~hi u ZpďtSObtl pěstováni cizQja,zyčn1é: 
IiteJ1a'tury.'( -- Zdá $e, že tu jdie· 10 ja'k,ť~,i nedor·Qlz11m· ění. Požadarvle~ 
odněmči,ti se ve v,edě vyMálšeon byJ nejrozlhlO!d!nkji, ppkud vím', 
českýJmi m1eda;ky. Zdá se mi, že, pl. Wep' Út.oČí proti řM~če.mU, ClOi 

nik'do nehO,á:sá) a vyhy:h!á se tomu, co v pOž3davku cd:němó~ni je 


