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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
Pražský studentský summit právě 

vstupuje do XVIII. ročníku, a my tak 
budeme mít možnost, řečeno s jistou 
mírou nadhledu a nadsázky, oslavit 
pomyslnou dospělost tohoto projektu. 
Za 17 let své existence vzdělal tisíce 
mladých lidí – studentů středních i vy-
sokých škol z celé republiky, vystoupily 
na něm stovky významných osobností 
z nejrůznějších oblastí a oborů, podílela 
se na něm celá řada vysokoškolských 
dobrovolníků, podporovaly jej desítky 
vzácných partnerů. Náš projekt je uni-
kátní platformou pro setkávání lidí 
z nejrůznějších spekter lidské společ-
nosti a s rozdílnými zájmy. Ve světě je 
jedinečný svým rozsahem a především 
několikaměsíční přípravnou částí. Je 
otevřen všem zájemcům o poznávání 
světa kolem nás, kteří chtějí o problé-
mech nejen debatovat, ale také je jednou 
v budoucnu řešit. Účastníci projektu, 
kteří stojí na prahu dospělosti, mají pro-
střednictvím simulace diplomatických 
jednání výjimečnou možnost připravit 
se na budoucí život, ať už v něm budou 
dělat cokoliv. Vždyť rozšíření fakto-
grafických znalostí, zdokonalování ré-
torických či vyjednávacích schopností, 
umění naslouchat a tolerance jiných 
názorů jsou přece nutnými předpo-
klady pro uplatnění se v jakékoli sféře 
lidského bytí a konání. Dostává se vám 
do rukou nulté číslo novin Chronicle, 
které každý ročník pomyslně zahajuje. 
Naleznete zde zajímavé rozhovory, 
články a především podrobnější infor-
mace o našem projektu, který se letos 
koná pod záštitou ministra školství, 
mládeže a tělovýchovy Petra Fialy.

Pevně věřím, že se na Pražském 
studentském summitu potkáme. 

Michael Rozsypal
hlavní koordinátor PSS

„Rád jsem poskytl záštitu aktivitě, 
která podporuje mladé lidi v  tom, 
aby se zajímali o svět kolem sebe, 
samostatně uvažovali, nahlas ar-
gumentovali a aktivně říkali, co si 
myslí o politice a o naší společnosti. 
Taková diskuse náš veřejný prostor 
velmi obohacuje.“

Petr Fiala
ministr školství, 

mládeže a tělovýchovy

Občanskou společnost potřebujeme

V kavárně pražského Obecního domu jsme se sešli s jeho současným 
šéfem Vlastimilem Ježkem, který mimo jiné působí také jako  
šéfredaktor nového online časopisu MUP Times. Velmi otevřeně jsme 
si povídali o současném stavu politiky a společnosti, dotkli jsme  
se i světa médií a situace mladých lidí. Se vším má tato významná 
osobnost naší republiky zkušenosti – byl generálním ředitelem  
Českého rozhlasu, šéfoval Národní knihovně, aktivně se angažuje  
ve veřejném dění, přednáší a publikuje.

Jak hodnotíte naší demokracii 23 let 
po změně režimu? Jste zklamán 
z porevolučního vývoje?

Já bych neřekl zklamán, ale některé věci 
mě překvapují. Před převratem jste mohl 
být jakkoliv dobrý ve svém oboru, ale bez 

členství v KSČ jste se na špičku nedostal – 
tohle se kupodivu nezměnilo. Jen si můžete 
vybrat, které straně dáte přednost. To je věc, 
která mě celou dobu příšerně štve, nechápu 
ji a nerozumím tomu.
» pokračování na str. 8 

Záštitu nad XVIII. ročníkem Pražského studentského summitu 
převzal Petr Fiala, ministr školství, mládeže a tělovýchovy

msmt.cz

learned.cz
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Náš projekt letos vstupuje do své pomyslné dospělosti. Jak vznikl, jak 
vypadá dnes, jaké vize má do budoucna a co mi může přinést, když se 
ho budu chtít zúčastnit? To vše jsou otázky, které si může zájemce  
o tuto aktivitu pokládat. V tomto článku na ně nalezne odpovědi. 

Kdybych měl parafrázovat obvyklou 
formulku, kterou vychrlí snad každý 
účastník po absolvování jednoho 

ročníku na Pražském studentském summitu, 
zněla by zhruba tak, že se jedná o prestižní 
vzdělávací projekt, ve kterém se simulují 
tři mezinárodní organizace – OSN, NATO 
a EU. Když se ale tento účastník na své pů-
sobení podívá s určitým odstupem, zjistí, že 
mu roční působení dalo mnohem více.

MNOHEM VÍC NEŽ SIMULACE
Najednou vidí, že mu nedělá problém vyhle-
dat si důvěryhodné informace na přípravu 
prezentace do jakéhokoliv předmětu, přes-
tože vytváření příspěvků předtím tak nesná-
šel. Dokonce mu pak dělá radost postavit 
se před spolužáky a naprosto suverénně, 
bez známky nervozity, ji odpřednášet. Za-
číná si všímat světa kolem sebe, uvědomuje 
si, že každá mince má dvě strany, že svět 
není černobílý, že musí přijímat informace 
a kriticky je vyhodnocovat, že kompromis 
není sprosté slovo, ale že i umění stát si za 
vlastním názorem má smysl, že jen vzá-
jemné pochopení může vést k šťastnějším 
zítřkům a konečně, že jen svou vlastní pílí 
a sebezdokonalováním může v dnešním 
světě uspět. Na konec si vzpomene i na to, 
že kamarády, se kterými byl o prázdninách 
u vody, vlastně nalezl na Summitu, který je 
jednoduše součástí jeho života. Toto není 
vymyšlený příběh, toto je můj příběh, který 
zažívám již posedmé.

CO MÁ SUMMIT ZA SEBOU
Náš projekt vznikl v roce 1995 na půdě Vy-
soké školy ekonomické, kde se skupinka 
studentů rozhodla simulovat jednání Rady 
bezpečnosti OSN ohledně tehdejší rwand-
ské krize, ve které jako nestálý člen půso-
bila také Česká republika. Podobný formát 
znali ze zahraničí, ale v naší zemi takováto 
možnost nebyla, proto se rozhodli, že si 
vytvoří simulaci vlastní. Vzhledem ke 
zjištění, že je to zlepšuje nejen v odbor-
ných znalostech, ale také ve vyjadřovacích 

schopnostech a dalších dovednostech, roz-
hodli se své snažení další rok zopakovat 
a přizvat další účastníky. Z této malé stu-
dentské iniciativy se po několika letech 
vytvořil největší vzdělávací projekt tohoto 
druhu ve střední Evropě, který během  
17 let své existence vychoval tisíce mla-
dých lidí k lepšímu chápání a prožívání 
světa kolem sebe.

 
JAK DNES VYPADÁ PSS
Samotný projekt vstupuje do své dospě-
losti pevně opřen o tři pilíře. V rámci Mo-
delu OSN, kterého se účastní středoškoláci 
a který probíhá v češtině, si každý může 
nalézt okruh svého zájmu (od otázek bez-
pečnostních přes ekonomické, lidskoprávní, 
environmentální až po kulturní). Účastníci 
zde působí v rámci tzv. delegací, tj. sku-
pinek po 3 až 5 studentech, v rámci nichž 
vždy zastupují vybraný stát v jednom ze  
6 orgánů OSN právě podle svého zájmu. 
Druhým pilířem je Model NATO, kde stře-
doškoláci jednající výhradně v angličtině 
řeší bezpečnostní otázky této aliance. Zde 
již platí pravidlo „jeden student = jedna 
země“ (neskládáte tedy celé delegace), 
stejně jako v Modelu EU, který je určen 
pro vysokoškoláky s chutí proniknout do 
tajů evropské problematiky. Každý si tedy 
může vybrat podle svých priorit. To, co však 
dostane určitě, je množství informací, zna-
lostí, dovedností a přátel. Přihlásit se může 
každý a informace, jak tak učinit, nalezne 
na našem webu.

BUDOUCNOST
Nejlepší reference, kterou o sobě Summit 
může dát světu, jsou právě jeho úspěšní 
účastníci, kteří, ač jej prožili před mnoha 
lety a dnes působí na různých pozicích od 
byznysu po státní správu, na něj nedají 
dopustit. PSS již získal své unikátní místo 
v české vzdělávací soustavě a chce stále to 
jediné – přinášet radost ze vzdělání.

DOMINIK ŽIDEK

Co je Pražský studentský summitVedení

Michael žije Summitem už osm let,  
z toho čtyři roky je v přípravném týmu. 
Vystudoval politologii na FSV UK, kde 
nyní pokračuje v magisterském studiu. 
Působí na stáži v ČRo – Radiožurnál. 
Věnuje se divadlu a rád cestuje.

Zuzka po několikaleté zkušenosti 
z přípravného týmu postoupila do nej-
užšího vedení projektu. Studuje sou-
dobé dějiny na FSV UK. Mezi její vášně 
patří hudba a gastronomie a nejraději 
by procestovala celý svět.

Dominik je v  řadách sekretariátu již 
pátým rokem. Studuje poslední roč-
ník magisterského studia na brněnské 
právnické fakultě, kde jej nejvíce za-
jímá územní plánování. Má rád vaření, 
klasickou hudbu a přírodu.

MICHAEL ROZSYPAL
hlavní koordinátor

DOMINIK ŽIDEK
zástupce hlavního koordinátora

ZUZANA NETOLICKÁ
programová koordinátorka
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Kam může vést účast na Summitu?

Pražský studentský summit (PSS) je projektem Asociace pro mezi-
národní otázky (AMO). To je věta, kterou účastníci a partneři pro-
jektu čtou v propagačních materiálech a slyší z úst členů Sekretariátu 
každý rok. Jak se ovšem jejich vztah vyvíjel a jsou si tyto dva celky 
opravdu tak blízké?

Summit má mezi ostatními projekty 
mimořádé postavení. To je dáno nejen 
tím, že stále zůstává největším projek-

tem AMO, jak co do počtu účastníků, tak 
přípravného týmu, ale zejména jeho historií. 

JAK TO ZAČALO
Asociace, nevládní a nezisková organizace 
založená jako občanské sdružení v roce 
1997, letos v dubnu slavnostně završila pat-
náctý rok své existence. Oproti tomu Summit 
se letos koná už po osmnácté. Nebo by se 
spíše hodilo napsat, že letos bude probíhat 
osmnáctý ročník Modelu OSN, nejstarší 
součásti PSS. Summit totiž v dnešní podobě 

(tj. Model OSN, Model NATO a Model EU) 
funguje až od podzimu 2006. Vysvětlení 
vztahu AMO a PSS spočívá v tom, že Aso-
ciace původně vznikla především proto, aby 
poskytla právní a organizační zázemí Modelu 
OSN, který organizovala skupina nadšených 
pražských vysokoškoláků. Asi nikoho tehdy 
nenapadlo, že se Model OSN (a posléze PSS) 
v budoucnu stane jedním z nejprestižnějších 
vzdělávacích projektů v ČR.

AMO A PSS DNES
Model OSN později doplnilo Výzkumné 
centrum (2003) a mezinárodní vzdělávací 
projekty na podporu otevřené společnosti 

(2005), které byly zpočátku zaměřené 
hlavně na Bělorusko a Ukrajinu. Tím 
vznikly dnešní tři pilíře činnosti AMO. 
A bylo to zejména založení Výzkumného 
centra (VC), které dalo Asociaci novou 
tvář. Světlo světa začaly spatřovat nové pu-
blikace a posláním AMO se stalo v oblasti 
mezinárodních vztahů nejen vzdělávat, ale 
i provádět výzkum.

Přibližně v roce 2010 se dovršila pro-
fesionalizace VC a transformace AMO 
z původně studentské organizace v pres-
tižní zahraničně politický think tank. Dále 
ovšem pokračuje i programové propojení 
PSS a AMO –  VC koriguje odborné mate-
riály, které jsou pro delegáty připravovány, 
a členové a analytici bývají  hosty na odbor-
ných seminářích v průběhu celého ročníku.
Přetrvávají i úzké vazby členů Asociace 
k Summitu, což demonstruje pravidelná 
účast „starších ročníků“ na workshopech 
i jejich doslovná invaze během závěrečné 
konference. Stále platí, že PSS zůstává pro 
Asociaci největší zásobárnou vynikajících 
budoucích spolupracovníků i vedoucích 
různých projektů, kterým se AMO věnuje. 
Delegátské pozornosti v této souvislosti do-
poručujeme zejména program pro juniorní 
analytiky Výzkumného centra AMO, do 
něhož se mohou při studiu na vysoké škole 
přihlásit. Sledujte náš web www.amo.cz 
a Facebook (www.facebook.com/AMO.cz).

VLAĎKA VOTAVOVÁ
výkonná tajemnice AMO

MICHAL THIM 
analytik AMO

JAKUB KULHÁNEK
Poprvé se na Summitu objevil v roce 
2001, kdy v  Radě bezpečnosti za-
stupoval USA. Poté řadu let působil  
v přípravném týmu. Jakub je analyti-
kem AMO a působí jako poradce Jana 
Hamáčka, stínového ministra obrany. 
Jakub vystudoval na Georgetown 
University a v současné době pracuje  
v Parlamentním shromáždění NATO.

TOMÁŠ LINDNER
Modelu OSN se Tomáš poprvé účast-
nil v  roce 1998, kdy s kamarády za-
stupovali Norsko. Později vystudoval 
politologii na FSV UK, rok strávil na 
univerzitě v německé Kostnici. Několik 
měsíců strávil jako dobrovolník v jižní 
Africe. Od roku 2008 pracuje v redakci 
časopisu Respekt, kde dnes vede za-
hraniční rubriku.

JAN WALTER
Vystudoval mezinárodní politiku a di-
plomacii na VŠE. V  rámci Pražského 
studentského summitu byl prvním 
předsedou Světové obchodní organi-
zace. Má zkušenosti z mezinárodních 
modelů OSN z Velké Británie. Dnes 
působí jako diplomat na Stálé misi ČR 
v Ženevě – pracuje tedy přímo ve WTO, 
jehož simulaci na Summitu zakládal.

Asociace pro mezinárodní otázky - pořadatel
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Hospodářská a sociální rada – ECOSOC

Paul Kennedy v knize Parlament světa 
píše: „Už od šedesátých let dvacátého 
století vkládá třetí svět naději přede-

vším do orgánů jako je Hospodářská a so-
ciální rada, a to pro její rovnost hlasů, kde 
nemá žádný stát privilegované postavení, 
a agendu, která řeší hospodářský a sociální 
růst i nejpalčivější ekonomické problémy 
současnosti.“

MÍR A PROSPERITA
Reálný ECOSOC je jedním ze základních 
orgánů OSN už od jejího samotného vzniku, 
zabývá se podporou mezinárodního hospo-
dářského a společenského rozvoje a operuje 
s většinou rozpočtu OSN. Monitoruje vývoj 
světové ekonomiky, dohlíží na plnění Roz-
vojových cílů tisíciletí, koordinuje činnost 
přidružených komisí a neziskového sektoru 
a vydává doporučení ostatním orgánům 
OSN i jednotlivým státům. Hospodářský 
růst a mír se navzájem ovlivňují – bez za-

jištění základních životních potřeb všem 
osobám na planetě nelze dosáhnout míru. 
ECOSOC se snaží problémy podchytit již 
v zárodcích a prevencí či jejich následným 
řešením tak přispívat k celosvětovému bla-
hobytu a prosperitě.

EKONOMIE S LIDSKOU TVÁŘÍ
A jaký je ECOSOC na Summitu? Mottem 
letošní simulace bude „ekonomie s lidskou 
tváří“. Zajímá vás, jaké sociální důsledky 
přináší nezaměstnanost mladých a jak 
může negativně zasáhnout i vás samotné? 
Jak odlišný je přístup k populační politice 
v Číně, africkém regionu a Evropě? Chcete 
diskutovat o sporu sdílení technologií vs. 
ochrana know-how či o právu na přístup 
k pitné a nezávadné vodě? Je podle vás voda 
obchodovatelným zbožím nebo základním 
lidským právem každého z nás? Díky dlou-
holeté tradici, přátelské atmosféře, bouřli-
vým debatám a pestrosti témat je ECOSOC 
oblíbenou destinací pro zkušené matadory 
i úplné nováčky. Vyžaduje se pečlivá pří-
prava, zvídavost a nadšení pro věc. Nabí-
zíme bohatý doprovodný program, zajímavé 
hosty a prostor pro vyjádření vašich názorů. 
Těšíme se na každého nového delegáta!

VERONIKA KADLECOVÁ

Rada bezpečnosti – UNSC

Rada bezpečnosti patří mezi nejznámější 
a nejsledovanější orgány Organizace 
spojených národů, což je jistě opráv-

něné, vezmeme-li v úvahu, že jí bylo Chartou 
OSN uloženo udržovat světový mír. Za tímto 
účelem jí byly svěřeny rozsáhlé a v rámci 
OSN jedinečné pravomoci, zahrnující i uva-
lování ekonomických sankcí a autorizaci 
užití síly proti konkrétnímu státu. Rozhodnutí 
v Radě vznikají v komorním počtu 15 států – 
deset z nich je volených Valným shromáždě-
ním na dva roky a pět z nich jsou stálí členové 
s právem veta (Spojené státy americké, Velká 
Británie, Francie, Rusko a Čína).

HLEDÁNÍ KOMPROMISU
Skutečná jednání se odehrávají zpravidla za 
zavřenými dveřmi, návrhy jsou takřka bez 
výjimky kompromisní, jejich projednání 
a schválení zdlouhavé. Rozhodnutí jsou ale 
závazná a dopady mohou být dalekosáhlé. 
Možnost zažít atmosféru složitého hledání 
kompromisu mezi rozličnými a často pro-
tichůdnými zájmy členských států Rady 
v závažných bezpečnostních otázkách regi-
onálního i světového významu již řadu let 
přináší i delegátská účast v modelové Radě 
bezpečnosti na Pražském studentském su-
mmitu.

MATADOŘI I NOVÁČCI
Díky nízkému počtu členských států dává 
Rada každému delegátovi výjimečný pro-
stor pro vyniknutí, a je proto oblíbená 
hlavně mezi zkušenějšími účastníky, což 
ale v žádném případě neznamená, že by ne-
byla otevřená nováčkům! Nalézt kompro-
mis nebo prosadit priority právě svého státu 
v Radě bezpečnosti není lehký úkol a sple-
titosti jednání v ní s sebou přinášejí vysoké 
nároky na odpovědný přístup delegáta. Je 
třeba mít odvahu i odhodlání, důkladnou 
přípravu a neutuchající pozornost a aktivitu 
při jednání. Odměnou delegátů za jimi vy-
naložené úsilí bude překonání sama sebe, 
posunutí hranic jejich znalostí, schopností 
a dovedností a především neopakovatelný 
zážitek.

VOJTĚCH BAHENSKÝ

MODEL OSN

AGENDA XVIII. ROČNÍKU
• Situace na Blízkém východě – Sýrie
• Situace na indickém subkontinentu –  

Kašmír
• Problematika nerostných surovin – 

spor o Jihočínské moře 

AGENDA XVIII. ROČNÍKU
• Nezaměstnanost mladých
• Populační politika
• Problematika nerostných surovin –  

přístup k pitné a nezávadné vodě
• Sdílení technologií
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Rada pro lidská práva – HRC

Moderní doba nahrává zkresleným 
představám o rovnosti lidí a do-
držování lidských práv. Avšak 

i dnes, ač se to zdá absurdní, mnohdy zjis-
tíme, že lidská práva často stojí na okraji 
zájmu a jsou soustavně porušována. Heslo 
„všichni lidé jsou si rovni“ se navíc stává 
jen falešnou formulkou bez špetky pravdy.

Nelze se však na celou situaci dívat pouze 
negativně. Veškeré porušování lidských 
práv vede k neustálým revizím a úpravám 
stávajících dokumentů OSN, vytváření no-
vých rezolucí a deklarací. To vše je mimo 
jiné úlohou delegátů HRC, kteří se chystají 
hrdě hájit zájmy svých států.

S CHUTÍ DO BOJE
Rada pro lidská práva nabízí širokou škálu 
možností, jak se dovědět o okolním světě 
a lidsko-právních problémech. Nemusíte 

se bát dlouhého studování nejrůznějších 
textů o porušování bodů zakotvených v re-
zolucích. Spoustu informací lze čerpat 
prostřednictvím backgroundů a rozhovorů 
se zajímavými hosty z lidsko-právního od-

větví. Stranou nezůstává ani kreativita členů 
předsednictva, kteří vás budou často zapojo-
vat do interaktivních her.

A jaké jsou požadavky na delegáty HRC? 
Uvítáme toho, kdo se zajímá o okolní dění, 
nejsou mu lhostejné osudy ostatních lidí 
a rád se pouští do slovních přestřelek a dis-
kuzí, ačkoliv si je vědom, že mnohdy není 
jednoduché konfrontovat svůj názor s ná-
zory ostatních.

LEPŠÍ ZÍTŘKY
Mohlo by se zdát, že prostředky, které HRC 
používá k ošetření a zabezpečení lidských 
práv ve světě, jsou pro svou nezávaznost 
zbytečné. Opak je však pravdou. Rada pro 
lidská práva často spolupracuje s jinými or-
gány OSN, kterým napomáhá v objasňování 
lidsko-právních problémů. V současné době 
se například snaží prostřednictvím zvláštních 
zpravodajů informovat o dění v Sýrii. Pokud 
se i vy chcete zasloužit o to, aby se stala 
lidská práva ochraňovaným privilegiem, za-
miřte do Rady pro lidská práva a zastupujte 
svůj stát tak, aby mohl být pro ostatní pří-
kladem.

IVETA ZETOCHOVÁ

Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu – UNESCO

Loňský nováček mezi orgány Modelu 
OSN bývá tradičně spojován pře-
devším se svými aktivitami na poli 

ochrany památek světového dědictví. Málo-
kdo si však uvědomuje, že toho nabízí mno-
hem, mnohem více. Proto rychle zapomeňte 
na stereotypy o zaprášených památkářích 
a pojďte se s dalšími odvážlivci pustit do 

ožehavých otázek dnešní mezinárodní scény 
napříč všemožnými obory lidské činnosti. 
Na rozdíl od kolegů v úzce specializova-
ných orgánech na vás čeká opravdu široký 
záběr témat, která prozkouší nejenom vaši 
všestrannost a přizpůsobivost, ale především 
pružnost, která žádnému úspěšnému delegá-
tovi UNESCO nesmí chybět.

KOMPLEXNÍ PROBLÉMY
Letos si účastníci budou muset poradit napří-
klad s otázkou rovného přístupu ke vzdělání, 
etiky novinářů nebo s málo známou a probá-
danou problematikou vody jako životně důle-
žité, ale mnohde ohrožené a vzácné suroviny. 

Je tedy jasné, že hledáme ty z vás, kteří se ne-
bojí zabrousit do dosud možná zcela nezná-
mých vod a poprat se s velmi komplexními 
problémy. Odměnou pak budou širší obzory 
a seznámení se s tématy, na které ve školních 
lavicích narazíte jen náhodou.

INTERAKTIVNÍ PROGRAM
Během přípravných setkání se můžete těšit 
na bohatý interaktivní program, kde pasivní 
přednášky tvoří jen nutné minimum a čas 
je vyplněn spíše diskuzemi se zajímavými 
hosty. Zrovna tak se budeme věnovat i akti-
vitám, které napomohou zlepšení rétorických 
a argumentačních schopností i rychlosti re-
akcí a představivosti každého z vás. Získáte 
tedy mnoho dovedností, které upotřebíte 
i mimo svou delegátskou roli.

CHCEME KREATIVITU
Kromě běžné delegátské přípravy klade 
UNESCO nároky i na samostatnou práci a ini-
ciativu mimo jednotlivá přípravná setkání. 
Účastníky čeká celoroční práce v týmech, 
která bude vyžadovat pečlivou přípravu, ko-
ordinaci s ostatními i notnou dávku kreativity. 
A také to nejtěžší na každé prezentaci – její 
obhájení v tuhé konkurenci ostatních týmů.

BÁRA BEČVÁŘOVÁ

MODEL OSN

AGENDA XVIII. ROČNÍKU
• Potlačování činnosti lidsko-právních  

organizací a aktivistů
• Dětská práce
• Problematika nerostných surovin –  

nucené vysídlování při získávání surovin

AGENDA XVIII. ROČNÍKU
• Rovný přístup ke vzdělání
• Etické kodexy novinářů
• Problematika nerostných surovin –  

městské hospodaření s vodou
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Program OSN pro životní prostředí – UNEP

Program OSN pro životní prostředí 
(UNEP) byl zřízen na Konferenci OSN 
o životním prostředí ve Stockholmu 

roku 1972 s cílem usilovat o společné řešení 
globálních problémů lidstva, podporovat me-
zinárodní spolupráci v otázkách životního 
prostředí a hledat způsoby, jakými mohou 
státy zvyšovat životní úroveň svých občanů 
bez ohrožení naší planety a jejího prostředí. 
V současnosti je hlavním orgánem OSN pro 
otázky životního prostředí.

VELKÉ PROBLÉMY LIDSTVA
Impulsem pro založení UNEP se stalo po-
stupné pronikání tématu ochrany životního 
prostředí do domácí i zahraniční politiky 
členských států OSN. Už z povahy en-
vironmentálních otázek coby globálních 
problémů je jasné, že vyžadují širokou 
mezinárodní kooperaci – vypouštění skle-
níkových plynů v belgické továrně totiž 
ovlivňuje klima celosvětově. A právě 
UNEP slouží jako koordinační a stimulující 

centrum celého globálního systému ochrany 
životního prostředí, monitorování stavu pla-
nety a řešení velkých problémů lidstva. Jeho 
témata se tak postupně dostala do středu ne-
vojenských zájmů OSN.

NELEHKÝ ÚKOL
Organizačně tvoří UNEP jakýsi hybrid ve 
struktuře OSN, což vyjadřuje i jeho ozna-
čení za „program“, neboť je specializovanou 
agenturou (jako třeba UNESCO) a zároveň 
politickou radou vyslanců (jako třeba HRC 
a ECOSOC), což mu umožňuje kombino-
vat výhody obou systémů. V čele orgánů 
stojí Výkonná rada o 58 členech (volená 
Valným shromážděním), která představuje 

hlavní politické grémium. Právě její činnost 
bude v rámci Summitu simulována. Rada 
sídlí v keňském Nairobi spolu s výkonným 
ředitelem programu, který řídí praktickou 
činnost organizace. Pod tímto pojmem si 
můžete představit například financování tr-
vale udržitelného rozvoje či pomoc vládám 
v otázkách ochrany životního prostředí.

Delegáti řídící rady UNEP tak poznají 
v rolích zástupců členských států obtíže, 
které provázejí naplňování nelehkých cílů 
ochrany životního prostředí – jedeno z klí-
čových poslání světového společenství. 
Vždyť planeta je jenom jedna.

TOMÁŠ KONEČNÝ

Světová obchodní organizace – WTO

Světová obchodní organizace se v rámci 
Modelu OSN Pražského studentského 
summitu sejde letos již posedmé. 

Během jednání o aktuálních mezinárodních 
otázkách si středoškolští studenti vyzkouší, 
jaké to je být ministrem obchodu a hájit 
zájmy svého státu na půdě WTO. Tato té-
mata budou již tradičně projednávána na 
poměrně vysoké úrovni, a tak se do jednání 
opět zapojí i vysokoškolští studenti v rolích 
zástupců mezinárodních organizací. Právě 
zájem našich „ministrů“ o informace přesa-
hující středoškolský rámec mezinárodního 
obchodu je tou hodnotou, která umožňuje 
úspěšné uzavření dohod stimulujících další 

hospodářský růst celého světa. Tato spolu-
práce, plodná jak po odborné, tak i po lid-
ské stránce, však není jediným specifikem 
simulace WTO.

POZOR NA KONSENSUS
Zásadní je také fakt, že všechna rozhodnutí 
musí být schválena jednomyslnou shodou – 
konsenzem. Nutnost této shody není kom-
plikací, jak by se mohlo na první pohled 
zdát, ale spíše výzvou k intenzivní spolu-
práci, která vede ke spokojenosti všech 
zastoupených států. Ke slovu tak často při-
cházejí kuloární jednání, vůle k proveditel-
ným kompromisům a možnost prosadit se 

nehledě na význam té které ekonomiky ve 
světovém měřítku. 

VÝZNAMNÍ HOSTÉ
Reálná WTO mezitím po mnoha letech 
jednání přivítala svého 156. člena. Ruská 
federace ratifikovala své členství ve WTO 
teprve 23. 7. 2012 a pro nás bude velmi za-
jímavé sledovat, co dokáže vytěžit ze svých 
dosavadních zkušeností pozorovatele.

Bude pro nás velkou ctí, pokud našimi 
hosty budou opět například Jan Mühlfeit 
(Chairman Europe, Microsoft Corporation), 
Miroslav Korčák (vedoucí úseku WTO při 
stálé misi ČR v Ženevě), Ludmila Ščerbová 
(vědecká pracovnice na katedře světové 
ekonomiky VŠE) nebo Jan Walter (zakla-
datel WTO při PSS a aktuální člen úseku 
WTO při stálé misi v Ženevě). 

MATÚŠ ŠKORÍK

AGENDA XVIII. ROČNÍKU
• Udržitelná pozemní doprava
• Odlesňování
• Problematika nerostných surovin – udrži-

telné využívání nerostných surovin

AGENDA XVIII. ROČNÍKU
• Domácí a exportní podpory v zemědělství
• Mezinárodně-obchodní aspekty s infor-

mačními technologiemi a e-commerce
• Problematika nerostných surovin – libera-

lizace obchodu se vzácnými zeminami
• Simulace řešení sporu na půdě WTO

MODEL OSN
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MODEL EU 

MODEL NATO

Model NATO

The North Atlantic Treaty Organiza-
tion is one of the most influential and 
most important organizations on the 

field of international relations although it 
went through a lot of changes since it was 
founded in 1949 by signing of the North 
Atlantic Treaty. Originally its purpose was, 
as the first secretary general, lord Hastings 
Ismay, stated „to keep the Russians out, the 
Americans in, and the Germans down“ but 
only through diplomatic means as the Alli-
ance was meant to be only a political orga-
nization. But just a few months after signing 
of the treaty, new threats emerged in the 
east and the fear of USSR and Korean war 
resulted in transformation of NATO into 

military alliance as well. During the next 
decades many countries joined the Alliance 
in creating common defense and security or-
ganization. Nowadays even though the cold 
war and fear of Soviet Union are over, the 
importance of NATO is still rising.

CONSENSUS IS REQUIRED
All 28 member countries are equal and 
each one of them has the right of veto as 
all the decision have to be agreed una-
nimously for the proposal to pass. Such 
a consensus requires a lot of discussions, 
argumentations and diplomatic skills and 
that is exactly what Model NATO of 
the Prague Student Summit focuses on. 

All the participants will become ambassa-
dors of the countries they choose and will 
discuss future direction of NATO within 
its governing body – the North Atlantic 
Council – and therefore future of the se-
curity worldwide! They will improve not 
only rhetorical, communication and diplo-
matic skills, but language skills as well 
as all the negotiations and lectures of the 
Model NATO are held exclusively in Eng-
lish. During workshops many great guests 
and speakers will share their experiences 
with the ambassadors and also the contacts 
and friendships within the collective will 
prove to be priceless. So if you are interes-
ted in international relations, English lan-
guage, security issues and are not afraid of 
challenges, do not hesitate and apply for 
Model NATO.

ŠIMON PRESSER

Model EU

Řecko na pokraji bankrotu. Nedůvěra 
v euro. Evropa ve vlastních problé-
mech, do toho narůstající hospodář-

ský a politický vliv zemí „BRIC“. Denně 
čtete o událostech odehrávajících se na 
půdě Evropské unie a přemýšlíte, jak byste 
vzniklou situaci řešili vy? Dobrá zpráva: 27 
křesel pro diplomaty zemí EU se uvolnilo! 
Využijte jedinečné příležitosti vyzkoušet si, 
jak (ne)lehké je jednat na půdě Rady Evrop-
ské unie.

Model Evropské unie dává sedmadva-
ceti vysokoškolským studentům možnost 
vyzkoušet si práci šéfa diplomacie některé 
z evropských zemí a poznat náročnost hle-
dání kompromisu na půdě Evropské unie,kde 

každý stát tvrdě hájí svoje stanoviska.
Model EU je jediným z Modelů Pražského 

studentského summitu, kterého se mohou 
účastnit pouze studenti vysokých škol. Klade 
tak na účastníky vysoké nároky. O to vyšší 
kvalitu mívají poté vyjednávání v rámci zá-
věrečné konference. Pro účastníky může být 
Model EU lákavý také tím, že EU prochází 
turbulentní a krizovou dobou, což dává stu-
dentům „diplomatům“ možnost kreativně 
řešit zásadní problémy současné Evropy.

VŠESTRANNOST PŘEDEVŠÍM
Účastníky čeká půlrok plný zajímavých zá-
žitků, nových vědomostí a přátel. V průběhu 
několika měsíců se odehraje pět přípravných 

setkání, na kterých vás čekají „tréninková“ 
jednání, seznamování se s agendou a přede-
vším osvojování si dovedností diplomata. 
Jedná se hlavně o schopnost sebevědomě 
vystupovat, vyjádřit argumentačně podlo-
žené stanovisko a pracovat s informačními 
zdroji. To vše prostřednictvím interaktiv-
ních činností a debat se zajímavými hosty. 
Jednání Modelu EU pak vyvrcholí na hlavní 
části celého Summitu – několikadenní závě-
rečné konferenci, kde se odehraje především 
samotná simulace zasedání Rady EU.

Ideálním účastníkem Modelu EU je vy-
sokoškolák se zájmem o dění kolem sebe 
a Evropskou unii především, který má chuť 
učit se novým věcem, vyzkoušet si náročná 
diplomatická jednání a chce poznat zajímavé 
nové lidi. Stačí se přihlásit do výběrového ří-
zení, které se bude skládat z motivační části, 
zaslání životopisu a řešení fiktivního pro-
blému s evropskou tematikou. Přesné zadání 
bude zveřejněno na stránkách Summitu. Zde 
bude později oznámena i agenda, která se 
bude projednávat na závěrečné konferenci. 
Můžeme prozradit, že bude vybrána tak, aby 
šlo o tytéž problémy, které bude řešit reálná 
Rada EU. Na vás všechny se již těší pěti-
členný přípravný tým Modelu EU!

TIBOR KEŠE

 AGENDA OF THE 18TH SEASON
• Issue of drug trafficking and drug cultiva-

tion in Afghanistan
• The issue of non-renewable resources – 

the Arctic issue
• Threat of cyberterrorism
• Current crisis in Syria
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» pokračování ze str. 1
Vidíte v této věci nějaký posun k lepšímu?

Zdá se mi, že v posledních měsících se 
i toto výše zmíněné začalo měnit a politické 
strany v rámci pudu sebezáchovy přestaly 
hledat posty pro své zasloužilé a vysloužilé 
straníky. Druhá věc, která mě v porevoluč-
ním období mrzí, je to, že většina lidí nikdy 
neporozuměla Václavu Havlovi a jeho kon-
ceptu občanské společnosti.

Pražský studentský summit se snaží pod-
porovat tvorbu občanské společnosti 
v naší zemi. Nakolik je podle vás důležitá?

Občanská společnost je základem demo-
kracie. Ta dvě slova možná znějí až příliš 
vznešeně nebo nesrozumitelně, ale není za 
tím nic jiného než to, aby se člověk staral 
o to, kde žije. Aby člověk nebyl lhostejný 
a aby nepropadl skepsi, které má mnohdy 
blízko k názoru, že jeden člověk stejně nic 
neovlivní. To je sice do určité míry pravda, 
ale čím více budou slyšet hlasy jednotlivců, 
tím více je politické strany budou muset brát 
na vědomí.

Co byste radil mladým lidem, aby se 
v dnešním světě mohli lépe orientovat?

Hlavní je neuzavřít se do nějakého svého 
mikrosvěta. To známe všichni, kteří jsme 
prožili léta před rokem 1989. Nikdy si ne-
myslet, že abyste mohl něco ovlivnit, musíte 
být nutně prezident nebo ministr. To jsou 
funkce, kde podle mě odpovědnost daleko 
převažuje nad mocí. Ministr má daleko 
menší moc, než si spousta lidí myslí. Ne-
měli bychom proto podceňovat sebemenší 
aktivitu jakéhokoliv druhu a jen si naříkat, 
že nic nemá smysl. Není dobré podlehnout 
pocitu, že stejně nic nezměním.

Ovlivňují naše vnímání světa média? 
Když si vezmeme noviny, jsou tam vět-
šinou negativní zprávy. Je tento obraz 
světa reálný nebo zkreslený?

Je to takzvaná mediální realita. Média 
určují agendu, nastolují témata, o kterých 
lidé potom debatují. V dnešní době je to 
naštěstí trochu nabouráno sociálními sítěmi 
a možností komunikovat pomocí internetu. 
Česká média ale mají ještě jedno specifi-
kum. Jsme malá země a malý trh, všichni 

vlastníci médií se snaží tlačit náklady dolů, 
a bohužel svým zaměstnancům neposkytují 
vzdělávání. Když někdy poskytuju rozho-
vor médiím, snažím se být popisný a věci 
vysvětlovat, ale mnohdy nevěřím vlastním 
očím, co si druhý den v novinách přečtu.

Je možné se přílišnému vlivu „mediální 
reality“ bránit?

Obecně platí, že není dobré spoléhat se 
jen na jedno médium. Občas je třeba média 
prostřídat.

Jak plní svou roli média veřejné služby?
Úkolů médií veřejné služby je mnoho. 

Mohou třeba vysílat pořady pro velmi malé 
cílové skupiny, což je pro komerční stanici 
nereálné. V první řadě je ale jejich starostí 
především kvalitní zpravodajství a pub-
licistika, protože od těchto médií očeká-
vám nulové vlivy politických reprezentací 
i komerčního sektoru – tedy zadavatelů 
reklamy. Jediné omezení, které může ve-
řejné médium v tomto směru sužovat, je 
schopnost či neschopnost vlastních redak-
torů. Zrovna tak mohou bojovat s jejich 
vzdělaností, nezaujatostí a neúplatností. Na 
druhém místě je důležité to, nakolik vysílají 
umělecké pořady. To je pro mě podstatné 
pro hodnocení toho, jak jsou média veřejné 
služby kvalitní a jak plní svou roli.

Do jaké míry ovlivňuje Českou televizi 
a Český rozhlas fakt, že jejich rady volí 
politici?

Zcela zásadně. Já byl ještě volen nestra-
nickou radou, ale v dnešní době již opět není 
jediným kritériem to, jaké máte schopnosti, 
nýbrž také zda máte správný stranický prů-
kaz. To je špatně – politici by se měli to-
hoto vlivu vzdát. Ten totiž ve skutečnosti 
stejně moc nefunguje, protože možnost rady 
ovlivnit televizi či rozhlas je minimální – 
s výjimkou volby či odvolání generálního 
ředitele. A dokonce i možnost ředitele zá-
sadně ovlivnit obsah vysílání je velice malá.

Mohou posluchači a diváci věřit v apoli-
tičnost a nestrannost médií?

To pozná každý, když nějaké médium 
chvilku sleduje. Můžete si všimnout nadržo-
vání, výběru hostů, kteří se neustále střídají, 

rušení oblíbených pořadů. Pak si přinejmen-
ším položíte otázku, proč se tomu tak děje. 
Já bych ovšem řekl, že přestože jsou ředitelé 
výsledkem politických dohod, neřekl bych, 
není jejich vliv převažující.

Mají se mladí lidé vyjadřovat k politice 
a říkat svůj názor?

Určitě ano. Vyjadřovat se je třeba, ale je 
nutné uvědomovat si, že bez vlastní zku-
šenosti mohu mít v názorech také nějaké 
chyby. Je dobré neuzavírat se debatám a ne-
myslet si, že když názor změním na základě 
nějaké zajímavé debaty a argumentů, tak je 
to špatně.

Studenti, kteří přicházejí na Summit, 
se chtějí aktivně vzdělávat, zajímají se 
o dění ve světě… Náš projekt je inicia-
tivou mladých pro mladé. Mají takové 
akce v dnešní době ještě smysl?

Nepochybně. Účastnit se jakékoliv dis-
kuze znamená, že musím přinášet argu-
menty. Nestačí názor mít, ale musím ho 
umět vysvětlit a podepřít jej argumenty. 
Musím je diskuzi umět obhájit, ale měl 
bych být zároveň schopen ustoupit, když se 
ukáže, že jiné argumenty jsou silnější. Celé 
se to jmenuje komunikace. A o čem všem 
je dnešní svět než o komunikaci? Ať má ja-
koukoliv podobu. Nemusíme jít tak daleko, 
jako ke vztahu třeba ke KLDR či ke Kubě 
– je třeba se dohodnout třeba i se sousedy. 
Vaše forma vzdělávání je však o to těžší, 
že se jedná o simulaci institucí, do kterých 
může být těžké se vcítit. Také do toho může 
zasáhnout frustrovaný pocit, že ve skuteč-
nosti nic neovlivním. Ale je to příprava na 
budoucnost, což je strašně důležité. Čím 
delší a lepší příprava na život je, tím lépe to 
v něm jde. A tím spíš, že život není o ničem 
jiném než o komunikaci, tak musím říct jen: 
hurá do toho.

Dovolte mi osobní otázku na závěr – 
Pražský studentský summit letos slaví již 
XVIII. rok své existence. Mladí lidé, kteří 
se jej účastní, jsou často plni ideálů a oče-
kávání. Jaká jste měl na prahu dospělosti 
vy? A změnila se v průběhu let?

To si pamatuji náhodou docela dobře. 
Kolem maturity jsem učinil pokus vypo-
řádat se sám se svým pocitem a vystoupit 
ze SSM. To se mi nakonec bohužel nepo-
vedlo, ale v této době se hodně zostřilo mé 
vidění toho, co jsem schopen ještě tolero-
vat a co už ne. Člověk měl v sobě objevit 
zbytek statečnosti, aby byl schopen nahlas 
říkat věci, které se nahlas říkat nesmějí. 
Člověk, když je mu kolem osmnácti, má 
velkou výhodu v tom, že má téměř neko-
nečnou svobodu a nemusí se na nic ohlížet. 
Mladý člověk by si měl jít za svým, tak jak 
to v tu chvíli cítí.

MICHAEL ROZSYPAL

ROZHOVOR

V. Ježek: Občanskou společnost potřebujeme
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Zaujalo tě, co ses o Pražském studentském summitu dozvěděl? Nej-
lepším způsobem, jak se o něm dozvědět mnohem víc, je vyzkoušet si 
ho na vlastní kůži. Jak, kde a kdy se přihlásit zjistíš na následujících 
řádcích.

Každý Model má trochu jiná pravidla 
přihlašování, a proto je důležité nej-
prve se rozhodnout, kterého z nich 

se chceš zúčastnit. Pokud jsi středoškolák, 
tak si můžeš vybrat mezi dvěma Modely: 
OSN a NATO. Jestliže už studuješ na vy-
soké škole, je pro tebe určen Model EU. 

MODEL OSN
Pro účast v tomto Modelu je třeba splnit 
tři jednoduché úkoly. Prvním z nich je 
vytvoření několikačlenné delegace. Tým 
můžeš sestavit se svými spolužáky, ale 
i kamarády z jiných škol. Poté si společně 
vyberete stát, který byste chtěli zastupo-
vat, a také jeden náhradní. Seznam zemí, 

o které můžete žádat, naleznete na webo-
vých stránkách Pražského studentského 
summitu. Posledním krokem k účasti tvojí 
delegace na Summitu je napsání eseje na 
jedno z témat zveřejněných na stránkách. 
Přijímací řízení končí 30. září 2012 a nej-
lepší esej bude zveřejněna v novinách Me-
tropolitní univerzity Praha MUP Times. 

MODEL NATO
Model NATO je určen jednotlivcům, kteří 
se zajímají o bezpečnostní témata. Pod-
mínkou přijímacího řízení je napsání eseje, 
kterou je třeba napsat vzhledem k jedna-
címu jazyku Modelu NATO v angličtině. 
Témata jsou, stejně jako u Modelu OSN, 

na webových stránkách Pražského student-
ského summitu. Tam nalezneš také krátký 
test o reálné Severoatlantické alianci, jehož 
vyplnění je posledním krokem, který je 
třeba splnit. Hlásit se můžeš až do 15. října 
2012. 

MODEL EU
Přijímací řízení do Modelu EU určeného 
vysokoškoláků začíná 20. září 2012, končí 
20. října 2012 a skládá se ze tří částí. Vše, 
co musíš pro svou účast udělat, je poslat 
svůj životopis, odpovědět na otázky v mo-
tivační části a zpracovat otevřený dopis 
na fiktivní problém Evropské unie, který 
je zveřejněn na webových stránkách Praž-
ského studentského summitu. 

Pro více informací o přijímacím řízení 
na Pražský studentský summit navštiv naše 
stránky www.studentsummit.cz.

ZUZANA NETOLICKÁ

Řekli o nás

PETRA PROCHÁZKOVÁ
novinářka

„Jsem ze Summitu nadšená, protože 
poslední a jediná naděje jsou mladí 
lidé. Dospělí jsou strašní cynikové. 
Rozumný člověk sedí doma a vydě-
lává prachy, ale emoce směřují lidi 
k tomu dělat něco pro druhé. Právě 
u mladších lidí to může znamenat 
obrovský rozdíl. Když do někoho 
toto nadšení zasejete, on si to pak 
s sebou ponese celý život.“

JAN MÜHLFEIT
Chairman Europe, Microsoft

„Já jsem na Summitu byl již tři-
krát, velmi se mi líbí a  vždy ve 
mně zachovává naději v tuto zemi. 
Proto mi setkání s mladou gene-
rací vlévá krev do žil. Doufám tedy, 
že alespoň někteří ze studentů se 
pak budou věnovat třeba politice. 
Mladí lidé přemýšlejí jinak než 
moje generace a kladou zajímavé 
otázky.“

LADISLAV ŠPAČEK
bývalý mluvčí prezidenta Václava Havla

„Jsem rád, že jsem viděl entuzias-
mus lidí, kteří by v sobotu dopoledne 
mohli pospávat a dívat se na televizi 
nebo hrát počítačové hry. Místo to ho 
jdou na workshop a poslouchají muže 
a ženy, kteří mají větší životní zkuše-
nosti, a snaží se vzít si z toho něco pro 
sebe. Ti studenti patrně už teď v sobě 
cítí jakousi oddanost myšlence, že 
chtějí něčím být, a to je hrozně vzácné.“

idnes.cz wikimedia.org ladislavspacek.cz

Jak se k nám přihlásit
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V souvislosti s olympijskými hrami se stále objevuje názor, že celá 
původní myšlenka novodobých olympiád jako soutěžení amatérských 
sportovců v dnešní době, kdy téměř všichni účastnící jsou profesio-
nálové, vzala za své. Je ale možné vidět tuto otázku jenom jednoduše 
a černobíle? Bořivoj Hnízdo srovnává fotbal a ragby – dva sporty, 
které vznikly v Anglii, místě letošních olympijských her.

Oba sporty měly podobné začátky. 
Teprve před 150 lety vznikla ang-
lická fotbalová asociace, která dala 

nejen pevná pravidla dnešnímu fotbalu, ale 
povolila i profesionalitu hráčů. Zdálo se, 
že to je snad nejhorší možné rozhodnutí. 
Zástupci prestižních anglických univerzit 
začali totiž hromadně asociaci opouštět, při-
klonili se k pravidlům ragby, sportu založe-
nému striktně na amatérismu. Fotbal tak byl 
omezen jen na dělnická předměstí severní 
Anglie a jižního Skotska. Tehdy asi vzniklo 
i anglické rčení, že fotbal je hra gentlemanů 
hraná chuligány, kdežto ragby je hra chuli-
gánů hraná gentlemany.

Jenže postupně se ukázaly přednosti pro-
fesionalismu. Ten totiž neprivileguje žádné 
sociální vrstvy. Úspěch ve vrcholovém 
profesionálním sportu není spojen se spole-

čenských postavením, ale pouze s talentem, 
zdravím a pílí. Fotbal se začal i díky těmto 
výhodám profesionalismu šířit po celém 
světě. Po druhé světové válce byl již nej-
populárnějším sportem v celé Evropě a po-
stupně zbláznil Jižní Ameriku, Asii i Afriku. 
Dnes je fotbal zřejmě nejglobálnějším spor-
tem.

Ragby se také hraje na všech kontinen-
tech. V některých zemích je velmi popu-
lární, ale stále se nemůže zbavit nevýhod 
spjatých s amatérismem. Od 70. let 20. sto-
letí je již sportem profesionálním, ale urči-
tého sociálního elitářství se zbavuje velmi 
pozvolna. I v demokratické Jižní Africe je 
ragby sportem především bělošské menšiny, 
kdežto fotbal sportem především černoš-
ského obyvatelstva.

Londýnská olympiáda byla setkáním nej-
lepších sportovců světa bez ohledu na původ 
i rasu. V tomto je uplatnění olympijské my-
šlenky skutečně unikátní. A umožňuje to 
i profesionalismus v dnešním vrcholovém 
sportu.

BOŘIVOJ HNÍZDO
převzato z MUP Times  

redakčně upraveno

Moderní technologie od Microsoftu? Zdarma.
Studujete? Vyučujete? Jste zaměstnancem některé z českých škol? 
Pak přesně pro vás má Microsoft speciální nabídku. Právě vy můžete 
začít zdarma využívat cloudové služby Office 365, které dnes použí-
vají ty nejúspěšnější firmy v komerčním sektoru i Pražský studentský 
summit. Co to znamená? Z pozice studenta nebo zaměstnance čes-
kých škol můžete začít zdarma využívat: 

• profesionální e-mail s 25 GB schránkou, 
online archivem a ochranou proti virům 
a spamu,

• řešení pro videohovory, videokonference 
nebo webové semináře,

• prostředky pro vytváření osobních a tý-
mových webů, na které je možné ukládat 
informace a dokumenty a ty následně sdílet 
s ostatními nebo na nich společně pracovat,

• webové aplikace Office Web Apps, které 
umožňují pracovat na dokumentech odkud-
koliv přes webový prohlížeč a jsou plně kom-
patibilní s balíčkem Microsoft Office. Přístup 
ke svým dokumentům kdykoliv a odkudkoliv.

KDYKOLIV A ODKUDKOLIV
Znamená to, že i nadále budete moci pou-
žívat známé aplikace Microsoft Office, ale 
díky propojení s online službami Office 365 
získáte navíc i možnost přistupovat ke svým 
dokumentům a dalším informacím třeba z ka-

várny nebo domova. Pracovat přitom můžete 
jak z počítačů, tak i tabletů nebo chytrých mo-
bilních telefonů. 

JEDNODUCHÉ SDÍLENÍ
Velkou výhodou je možnost souběžně pra-
covat na jednom dokumentu, odpovídat na 
příchozí e-maily chatem či videorozhovorem, 
vytvářet webové portály pro ukládání výuko-
vých materiálů nebo třeba sledovat přednášky 
zahraničních profesorů z partnerských univer-
zit.

OFFICE 365 NENÍ VE ŠKOLSTVÍ NO-
VINKOU
Nové služby Office 365 pro školství jsou do-
stupné pro všechny školy v České republice. 
Celkově se tak k nim může bezplatně dostat 
více než 2 miliony studentů, pedagogů a dal-
ších zaměstnanců škol. Dosud je využívaly 
vybrané vysoké školy jako například Farma-
ceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci 
Králové, Masarykova univerzita v Brně, Uni-
verzita Hradec Králové, Policejní akademie či 

Vysoká škola ekonomická v Praze. Řada dal-
ších univerzit a vysokých škol nasazení Office 
365 aktuálně zvažuje, například Univerzita 
Palackého v Olomouci pro svých téměř 22 
tisíc studentů.

Více informací o balíčcích služeb Office 
365 pro školství, které  jsou od léta 2012 do-
stupné, je možné nalézt na webu http://www.
microsoft.com/cze/office2010/sluzby/pro-
-skoly.aspx. 

MARTINA POLÁKOVÁ
Microsoft

redakčně upraveno

Amatérismus nebo profesionalismus?

„Služby Office 365 v  současné době 
využíváme pro všechny své studenty 
i zaměstnance. Umožňují nám napří-
klad zavádět nové formy výuky, rozšiřují 
nám možnosti komunikace a umožňují 
výzkumným týmům sdílet důležitá 
data. Studentům pak tyto služby při-
náší vedle snazší komunikace s učiteli 
a úložného prostoru pro jejich soubory 
také webové aplikace Office přístupné 
odkudkoliv z Internetu.“ 

Ladislav Rudišar, vedoucí oddělení IT 
na Farmaceutické fakultě Univerzity 
Karlovy v Hradci Králové.

Už víte, kdy se budou konat 
workshopy a Konference PSS?
I. workshop – 10. listopadu 2012
II. workshop – 15. prosince 2012
III. workshop – 26. ledna 2013
IV. workshop – 16. února 2013
V. workshop – 9. března 2013

Konference – 5. až 8. dubna 2013
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