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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Pražský studentský summit letos slaví 
dvacet let své existence.  Vzdělávací 
projekt založený v polovině 90. let na 
půdě pražské VŠE skupinkou nadšenců 
postupem času dorostl do obřích roz-
měrů. Summitem během dalších dvou 
desetiletí prošly stovky studentů z celé 
České republiky, z nichž mnozí dnes 
pracují na vrcholných postech ve státní 
správě i byznysu. Stovky mladých lidí, 
kteří si rozšířili znalosti mezinárodního 
dění, lidských práv, ekonomie a pro-
blémů hýbajících dnešní společností. 
Stovky dnes dobrých přátel, které na za-
čátku spojoval jen zájem o okolní svět, 
aktivní trávení volného času a motivace 
posouvat se někam dál.

V letošním ročníku se nám podařilo 
projekt dále rozšířit – účastníci se tak 
budou moci potkat nejen s vrstevníky 
z celé České republiky a osobnostmi 
veřejného života z akademické sféry, 
médií, diplomacie a byznysu, ale díky 
vytvoření nového Modelu pro meziná-
rodní studenty i se svými protějšky z ji-
ných evropských zemí. 

Právě držíte v ruce nulté číslo novin 
Chronicle, ve kterém se dozvíte vše pod-
statné o Pražském studentském summitu 
– o co jde a jak a kdy se můžete přihlásit. 
Pokud budete na základě vaší přihlášky 
vybráni mezi 350 účastníků z celé České 
republiky, můžete i vy zažít Summit – 
projekt, který mnoha lidem změnil život.

Pevně věřím, že se na jubilejním XX. 
ročníku Pražského studentského su-
mmitu potkáme!

XX. ročník
Pražského studentského summitu

Začíná

archiv 

Je možné, že sám projekt je starší než podstatná část čtenářů tohoto 
článku, a zcela jistě je starší než velká většina jeho budoucích  
účastníků.  Dvacet let není zanedbatelný čas, a i když Summit za  
svou historii prodělal mnoho změn, hlavní myšlenka, cíle a principy  
zůstaly. Vždy se jednalo o projekt organizovaný týmem studentů,  
kteří podněcují a inspirují další studenty, své mladší protějšky. 

Jak představit Summit v jedné větě? Je 
to projekt, který vzdělává studenty v 
oblasti globálních problémů, a to pře-

devším pomocí simulace jednání meziná-
rodních společenství – OSN, NATO, EU a 
V4. Ale pozor! Samotná simulace jednání 
není jediným bodem programu pravidel-
ných přípravných setkání. Každý z pěti 
celodenních workshopů je organizován 
tak, aby nabídl mnoho rozmanitých aktivit, 
které vás nejen obeznámí s aktuální děním 
ve světě, ale také vám pomohou zlepšit si 
dovednosti, pro něž není během školního 
vyučování vymezeno dostatečně prostoru. 
Najednou se zbavíte strachu mluvit před 
početnou skupinou posluchačů, už vám 
nebude dělat tolik obtíží připravit dobrou 
prezentaci anebo napsat referát. Poradíme 

vám, jak pracovat s informacemi, kde hledat 
důvěryhodné zdroje a jak formulovat své 
myšlenky, ať už písemně, či ústně. Nebojte 
se intenzivních dávek vědomostí, nebudeme 
vás nutit k biflování. Znalosti a dovednosti 
se na Summitu nabývají prostřednictvím 
her, diskusí a přednášek. 

Dopolední program workshopů často 
nabízí panelové diskuse s významnými 
osobnostmi z různých profesních oblastí, 
od médií a politiky až po byznys. Projekt 
v minulosti navštívili například diplomaté 
Štefan Füle, Hynek Kmoníček či Marie 
Chatardová, novináři Jakub Železný, Erik 
Tabery či Jindřich Šídlo, dále ekonomové 
Petr Janský či Tomáš Sedláček nebo třeba 
státní zástupkyně Lenka Bradáčová.
» pokračování na str. 2
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» pokračování ze str. 1
Na začátku jara se projekt přehoupne do své 
druhé fáze. Závěrečná konference předsta-
vuje výstup z přípravných setkání, během 
níž je už iniciativa předána účastníkům. Ti 
se během čtyř dnů vžijí do rolí diplomatů 
a prostřednictvím jednání se dopracovávají 
k řešení oněch ožehavých problémů a k for-
mulaci závěrečných dokumentů. 

JÁ NIC, JÁ DELEGÁT
Chceš se stát delegátem na Summitu? 

Bude před Tebou stát nelehký úkol: zastu-
povat věrohodně Tebou vybraný stát. Což 
obnáší seznámení se situací a životem v 
tomto státě a s jeho postoji k celosvětovým 
problémům. Věř, že se po šesti měsících se 
zastupovaným státem naprosto ztotožníš. Je 
jasné, že čím budeš informovanější o pod-
mínkách panujících v zastupované zemi, 
tím budeš mít lepší předpoklad dojít ke 
konstruktivním řešením ve prospěch svého 
státu. 

Nečekej od nás, že Tě naučíme, jak se 
stát diplomatem, nejsme diplomatická aka-
demie. Naopak mezi skvělými delegáty se 
našel jak budoucí biolog, tak programátor 
či elektrotechnik. Summit je především in-
spirativní fórum, kde narazíš na lidi, kteří 
se zajímají, čtou, chtějí vědět víc a kteří se 
neradi nudí. Dost možná se stane, že získáš 
přátele z opačného koutu republiky, vzá-
jemně se zasmějete odlišným přízvukům a 
zároveň zjistíte, že vás spojují zájmy a že 
máte o čem spolu mluvit.

Pokud se rozhodneš do toho jít, neboj se 
z projektu vytěžit co nejvíc, být aktivní, 
obhájit svou myšlenku či vystoupit proti 
názorům jiných. Neudělujeme známky ani 

nezadáváme domácí úkoly, je na Tobě, 
kolik si z projektu odneseš. 

KDE SE VLASTNĚ VZAL? 
Impulsem ke vzniku projektu se stalo ne-

stálé členství České republiky v Radě bezpeč-
nosti v roce 1995. V daném období se Rada 
bezpečnosti věnovala zhruba dvěma desítkám 
konfliktů ve světě a dalším otázkám. Aktivita 
české delegace v tomto orgánu OSN inspi-
rovala skupinu vysokoškoláků, aby si mezi 
sebou vyzkoušeli podobné jednání, v patnác-
tičlenné skupince v učebnách Vysoké školy 
ekonomické. Dali tak podnět ke vzniku Praž-
ského modelu Spojených národů, projektu, 
který simuloval diplomatická jednání OSN 
a který byl později přejmenován na Pražský 
studentský summit, jak jej známe dnes. 

Vzhledem k tomu, že zájem o projekt 
mezi studenty každoročně narůstal, dochá-
zelo k rozšiřování Summitu o další modely. 
K největšímu středoškolskému Modelu OSN 
postupně přibyl Model EU určený pro vyso-
koškoláky a Model NATO, výzva pro ty stře-
doškolské studenty, kteří se nebojí jednání v 
angličtině. Letošní novinku pak představuje 
Model Visegrádské čtyřky, který propojí v 
jednání účastníky za čtyř středoevropských 
zemí, a zajistí tak Summitu poprvé v jeho his-
torii mezinárodní rozměr. 

Celý ročník probíhá během šesti měsíců, 
počínaje přijímacím řízením v září a říjnu. 
Do tohoto půlroku je dále včleněno pět pří-
pravných setkání organizovaných na Vysoké 
škole ekonomické a závěrečná čtyřdenní 
konference, jež XX. ročník projektu koncem 
března uzavře. 

MICHAELA ŠRÁMKOVÁ

Vojta bude letos na Summitu posedmé, z 
toho čtvrtý rok v sekretariátu. Zároveň po-
kračuje ve studiu na Univerzitě Karlově, 
kde se po absolvování politologie a mezi-
národních vztahů pouští do bezpečnost-
ních studií. Ve volnu se s oblibou věnuje 
konzumaci kávy, hádání se a občanským 
válkám (ale těm pouze akademicky).

VEDENÍ O NOVINKÁCH XX. ROČNÍKU

Zájem o  účast na Summitu je 
enormní, došli jsme tedy k  roz-
hodnutí projekt rozšířit. Vzhle-
dem k  současné geopolitické 
situaci i  dlouhodobému zájmu 
o  bezpečnostní tematiku mezi 
účastníky projektu byl jasnou 
volbou nový orgán z této oblasti 
– DISEC. K  XX. výročí projektu 
jsme se navíc rozhodli dát Su-
mmitu i mezinárodní rozměr, a to 
prostřednictvím nového Modelu 
Visegrádské čtyřky, kterého se 
budou účastnit mezinárodní stu-
denti, a účastníci tak budou moct 
navazovat nové kontakty nejen 
napříč Českou republikou, ale 
i dalšími zeměmi.

Ondřej žije Summitem už šestým rokem. 
Studuje dva obory na Univerzitě Karlově 
– ekonomii a  právo. Je členem akade-
mického senátu FSV UK a podílí se na 
činnosti jeho ekonomické komise, rok 
a  půl vedl spolek studentů ekonomie 
Univerzity Karlovy. Má rád hudbu, bouřky 
na horách a matematiku.

VOJTĚCH BAHENSKÝ 
zástupce hlavního koordinátora

ONDŘEJ DOČKAL
hlavní koordinátor

Vedení

PRŮBĚH ROČNÍKU  
I. WORKSHOP – 1. listopadu 2014

II. WORKSHOP– 22. listopadu 2014
III. WORKSHOP– 13. prosince 2014

IV. WORKSHOP– 24. ledna 2015
V. WORKSHOP– únor 2015

KONFERENCE
březen 2015

Asociace pro mezinárodní otázky 
je nevládní nezisková organizace 
založená v  roce 1997 za účelem 
výzkumu a vzdělávání v oblasti me-
zinárodních vztahů. AMO poskytuje 
prostor pro vyjadřování a  realizaci 
idejí, myšlenek a  projektů slouží-
cích k  rozvoji vzdělanosti, porozu-
mění a tolerance mezi lidmi v České 
republice i v zahraničí. AMO je je-
dinečnou nezávislou platformou, 
která zprostředkovává dialog mezi 
zástupci široké veřejnosti, akade-
mické sféry a studentů, občanského 
sektoru, politiky, médií a byznysu.

archiv 

archiv 

O POŘADATELI
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Často v následujících řádcích narazíte na záhadnou zkratku AMO. 
Právě o činnosti AMO, tedy Asociace pro mezinárodní otázky, pořada-
tele Pražského studentského summitu, jsme si povídali s Antonínem  
Berdychem, předsedou Správní rady AMO. V rozhovoru jsme nakousli  
i téma 20. výročí projektu a změn, které letošní ročník přinese.   

Mohl byste vysvětlit nezasvěceným 
provázanost AMO a Pražského 
studentského summitu?

Projekt simulace OSN a dalších meziná-
rodních organizací je starší než sama aso-
ciace. První simulace Rady bezpečnosti 
proběhla v roce 1995, AMO založili organi-
zátoři tohoto projektu o dva roky později. Ale 
už tehdy měli v plánu budovat širší nezisko-
vou organizaci, i když projekt PSS je dodnes 
jedním z našich největších. 

Na jakých projektech se AMO podílí? 
Kde můžeme narazit na činnost asociace 
a kde se o ní můžeme doslechnout? 

Z AMO se postupně stala velká nezis-
ková organizace, která se zabývá výzkumem 
a vzděláváním o mezinárodních vztazích. 
Naši analytici vystupují v médiích, pořádáme 
velké konference i semináře a máme mezi-
národní projekty v několika zemích. V sou-
časnosti působíme na Ukrajině, v Bělorusku 
a v Egyptě. 

Jakým tématům se experti AMO věnují? 
Obecně bychom měli pokrýt většinu hlav-

ních témat mezinárodní politiky, především 
se ale věnujeme Evropské unii, Východní 
Evropě a Blízkému i Dálnému východu. 
Zvláštní význam má pro nás česká zahra-
niční politika, kterou průběžně sledujeme 
a komentujeme.

Proč si myslíte, že stojí za to se Pražského 
studentského summitu účastnit? 

Účast na Summitu je pro většinu delegátů 
jednou z hlavních či dokonce nejzajímavěj-
ších aktivit, které doposud zažili. Schopnost 
získat a utřídit informace, formulovat názor 
a obhájit ho proti oponentovi, to jsou vlast-
nosti, které se hodí skutečně každému.  

Zaznamenal jste pokrok, kterého projekt 
dosáhl za 20 let své existence?

Samozřejmě! Každý rok se daří projekt 
měnit a zlepšovat, takže zkušenost dvaceti let 
je na něm hodně poznat. Skoro se až divím
jak se stále daří skloubit profesionální pří-
pravy s tím, že jde o projekt oboustranně 
dobrovolnický.

Myslíte si, že by mělo v České republice 
přibývat více podobných alternativ klasic-
kému vzdělávání? 

Myslím, že kdo chce, dokáže si potřebné 
doplnění, spíš než alternativu, najít. Projektů 
je v České republice čím dál víc, pro Summit 
je to vítaná konkurence, která nás nutí se 
stále adaptovat a zkvalitňovat.

Kam si myslíte, že projekt směřuje? Mělo 
by podle vás dále docházet k rozšiřování 
projektu a zahrnutí Modelu s mezinárod-
ní účastí?

Summit je a podle mne v jádru i zůstane 
projektem domácím, který slouží českým 
studentům. V letošním roce ale poprvé zkusí 
organizátoři propojit studenty ze sousedních 
zemí prostřednictvím Modelu V4, což je 
velká novinka, a sám jsem zvědav, jaký to 
bude mít úspěch.

Jaké rady byste dal studentům, kteří uva-
žují o profesní kariéře diplomata?

Určitě si to část účastníků Summitu přeje 
už teď a jsem za to rád. Kacířsky ale dodám, 
že na takové rozhodnutí mají ještě pár let 
času, minimálně to mohou promyslet na 
vysoké škole. Pravda je ovšem taková, že 
mnozí mladší čeští diplomaté naším projek-
tem nějakou formou prošli a dodnes na to 
vzpomínají.

 
Co podle vás hýbe dnešním světem? Kde 
by v dnešním světě měli mladí lidé hledat 
inspiraci? 

To je opravdu otázka na jednu nebo dvě 
knihy. Stručně řečeno světem bezesporu po-
hnou velké myšlenky a činy, velké peníze, 
nebo, parafrází J. V. Stalina, dostatečný 
počet divizí. Svět ale dokáže měnit i lidská 
energie, která chce řešit jeho problémy. Náš 
projekt na podobné energii funguje už dvacet 
let, kdy jsme pomohli vzdělat spoustu mla-
dých lidí a otevřít jim dveře do další kariéry. 
Tak věřím, že je budeme inspirovat i nadále.  

V jaké fázi je podle vás vytváření občan-
ské společnosti v České republice? Měli 
by se podle vás občané více angažovat ve 
veřejných otázkách? 

Jsem přesvědčen, že většina problémů sou-
časné České republiky vzniká z nezájmu lidí 
o veřejné záležitosti. Politické strany mají 
většinou jen pár tisíc členů, většina voličů 
ani nechodí k urnám a i ti, kdo volí, často ne-
dokáží identifikovat problém a jeho správné 
řešení. Proto každý, kdo se o věci okolo sebe 
opravdu stará, má šanci na úspěch. Přeji si, 
aby práce, kterou děláme, pomohla takový 
zájem vytvářet a formovat.   

Co byste vzkázal budoucím účastníkům 
Summitu?

Přál bych si, aby si Summit užili a aby se 
mu hodně věnovali. Role, které dostanou, by 
prostě měli beze zbytku naplnit. Zatím je to 
totiž jenom hra, při níž na rozdíl od reálného 
života nejsou opravdová rizika.  

MICHAELA ŠRÁMKOVÁ

20 let se Summitem

INFORMAČNÍ OKÉNKO 
Nedozvěděli jste se na stránkách summitích 
novin všechny potřebné informace? Pokud 
chcete mít lepší představu o tom, co všechno 
obnáší pozice delegáta na Pražském student-
ském summitu, tak zabruste na naše infor-
mační kanály: 
 
WEBOVÉ STRÁNKY
www.studentsummit.cz

SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Najdete nás na Facebooku, Twitteru,  
YouTube a Google+
 
DELEGÁTŮV PRŮVODCE SUMMITEM
Komplexní příručka o projektu, která obsahuje 
i základní úvod do problematiky mezinárod-
ních vztahů, společně s dokumentem nejčas-
tějších dotazů FAQ a aktuálním Factsheetem 
projektu ji naleznete na webových stránkách 
Summitu

BURZA DELEGÁTŮ
Diskuse na webových stránkách, která po 
celý ročník slouží jak neúplným delegacím  
k doplnění členů, tak jednotlivcům, kteří místo 
v delegaci naopak hledají

ANTONÍN BERDYCH 
byl v letech 2003-2007 předsedou Aso-
ciace pro mezinárodní otázky, od roku 
2007 pak předsedá její Správní radě. 
Mezi lety 2008-2009 zastával funkci 
ředitele kabinetu vicepremiéra pro ev-
ropské záležitosti na Úřadu vlády, kde 
pracoval zejména na přípravách a rea-
lizaci českého předsednictví v EU. V le-
tech 2010-2013 působil jako hlavní 
poradce Zahraničního výboru Posla-
necké sněmovny Parlamentu ČR. Nyní 
pracuje jako Senior Consultant v  me-
zinárodní poradenské společnosti CEC 
Government Relations.

TIRÁŽ
CHRONICLE, noviny Pražského studentského summitu, 
registrováno MK ČR E 16149, vydává ASOCIACE PRO 
MEZINÁRODNÍ OTÁZKY – Žitná 27, 110 00 Praha 1; 
tel.: 224 813 460; www.amo.cz / www.studentsu-
mmit. cz, e-mail: info@amo.cz / summit@amo.cz; 
šéfredaktor: Michaela Šrámková, tel.: 728 005 323, 
e-mail: chronicle@amo.cz; redakce: Bára Bečvářová, 
Tereza Haniaková, Vendula Kotyzová, Anežka Majdá-
ková, Tereza Rasochová, Michal Zikmund; fotografie: 
Adriana Abu Zummar, Tereza Haniaková, Karel Havlík, 
Eva Prudilová; technická spolupráce: Michal Long. 
Prezentované názory nemusí vyjadřovat stanovisko 
redakce (vydavatele).
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MODEL OSN
Model OSN není významný pouze svým tradičním postavením v 
rámci Pražského studentského summitu, ale i tím, že se jedná o 
největší součást projektu, které se účastní každoročně okolo 300 
středoškolských studentů z celé České republiky. Studenty, poté co 
si sestaví delegace a projdou výběrovým řízením, čeká nelehký úkol 
- jednomyslně hájit postoje a zájmy zvoleného státu v jednotlivých 
orgánech tohoto Modelu, jejichž počet letos vzrostl na sedm. Mezi 
simulované orgány patří Rada bezpečnosti (UNSC), Hospodářská a 
sociální rada (ECOSOC), Rada pro lidská práva (HRC), Výbor pro 
odzbrojení a mezinárodní bezpečnost (DISEC), Organizace OSN 
pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO), Program OSN pro ži-
votní prostředí (UNEP) a přidružená Světová obchodní organizace 
(WTO) a Jednání některých orgánů se účastní i vysokoškoláci v 
rolích pozorovatelů, odborných organizací či mezinárodních kor-
porací, což dopomáhá reálnosti simulace. Předností Modelu OSN 
je pestré zaměření jednotlivých orgánů, tematicky zabíhají jednání 
do oblasti lidských práv, vědy, vzdělání, ekonomie nebo třeba ži-
votního prostředí. Účastníci si tedy mohou zvolit orgán dle svých 
zájmů a svého zaměření. 

JAK SE PŘIHLÁSIT
Abyste se mohli zúčastnit Modelu OSN, musíte projít přijímacím 
řízením, neboť zájem studentů každoročně přesahuje maximální ka-
pacitu projektu. Prvním krokem je vytvoření několikačlenné dele-
gace. Ta nemusí být nutně tvořena spolužáky z jedné střední školy, 
naopak členy delegace se mohou stát i kamarádi z jiných škol. 
Následně je potřeba pečlivě vybrat stát, který budete zastupovat, 
seznam dostupných států najdete na webových stránkách. Nejdůle-
žitější částí přijímacího řízení pro vás však bude napsání přijímací 
eseje, a to o rozsahu 2700 až 3600 znaků o zahraničně-politických 
prioritách vámi preferovaného státu. Esej by měla jako společná 
práce celé delegace objektivně vystihovat postoj a cíle daného státu. 
Účelem přijímacího řízení formou eseje je ověřit schopnost ucha-
zečů čerpat z důvěryhodných zdrojů a zpracovávat informace do 
ucelené a srozumitelné podoby. Při psaní eseje je nutné si dát pozor 
nejen na faktografickou stránku, ale i na stylistiku a gramatiku. Při-
jímací řízení bude probíhat od 1. 9. do 30. 9. 2014 v elektronické 
podobě na webových stránkách Pražského studentského summitu, 
tedy www.studentsummit.cz; tam také naleznete další podrobné 
informace.

Rada bezpečnosti – UNSC
KDO JSME? 
Komorní atmosféra a výbušná tematika za-
měřená na zachování bezpečnosti a míru ve 
světě vytváří z Rady bezpečnosti OSN ideální 
místo pro všechny milovníky soudobých me-
zinárodních vztahů a reality shows, při nichž 
na každém hlasu záleží. Dlouhá, ostrá a vy-
hrocená jednání, nezbytná nutnost nalézt poli-
tický kompromis, dalekosáhlý význam všech 
rozhodnutí a hned pětkrát právo veta stálých 
členů přinášejí patnáctce velvyslanců v UNSC 
nesrovnatelné zážitky a nové zkušenosti. De-
legáti si vyzkoušejí úlohu vrcholných diplo-
matických představitelů států řešících akutní 
krize i vleklé konflikty. Kdo chce přemýšlet 
a mluvit, je zván a vítán. Na jeho bedrech bude 
ležet zodpovědnost za celý svět.

TÉMATA JEDNÁNÍ
V UNSC čeká delegáty řada aktivit, inter-
aktivních přednášek a jednání nad aktuál-
ními i dávnějšími problémy mezinárodní 

bezpečnosti. Jak zareagovat na závratně 
rychlý postup džíhádistické organizace 
Islámský stát, jejž provází masové vy-
vražďování a který destabilizuje celý re-
gion? Jak se postavit k anexi Krymského 
poloostrova, která fakticky přepsala mapu 
Evropy? Lze nalézt řešení dlouhodobě 
zoufalé situace Jižního Súdánu sevřeného 
mezi vnitrostátními ozbrojenými boji 
o moc a surovinovými spory se severním 
sousedem? A existoval způsob, jak by 
bylo možné zabránit obludné rwandské ge-
nocidě s více než osmi sty tisíci mrtvými 
v roce 1994? Právě těmto výzvám budou 
velvyslanci v UNSC čelit. 

MARTIN MEZENSKÝ

MODEL
OSN

STŘEDOŠKOLSKÝ

279 účastníků
delegace tří až šesti studentů

jednání v češtine

MODEL
NATO

STŘEDOŠKOLSKÝ

28 účastníků 
bez delegací

jednání v angličtině

MODEL
EU

VYSOKOŠKOLSKÝ

28 účastníků 
bez delegací

jednání v češtině

archiv
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Rada pro lidská práva – HRC

KDO JSME
Rada pro lidská práva působí na Pražském 
studentském summitu již řadu let. Svou 
velikostí se na projektu řadí mezi větší or-
gány. Téměř padesát delegátů hájí zájmy 
svých států v nelehkých jednáních, cvičí 

své rétorické a argumentační schopnosti 
během tematických her, ale také rozvíjí 
obsahovou stránku svých projevů při psaní 
stanovisek. Aktivitou, specifickou pro 
Radu pro lidská práva, je bezesporu Uni-
verzální periodická revize, při níž je jeden 
konkrétní stát podroben zevrubnému zkou-
mání stavu lidských práv na jeho území. 
Díky těmto různorodým činnostem tak 
má každý možnost projevit své individu-
ální schopnosti, ať už jde například o bez-
chybné písemné zpracování tématu nebo 
umění argumentovat.  

TÉMATA JEDNÁNÍ
Tento jubilejní dvacátý ročník má Rada 

pro lidská práva na svém seznamu hned 

několik zajímavých otázek k projednávání. 
Nejdřív se podíváme na tematiku pracovních 
práv žen ve světě z pohledu lidských práv, 
která se lehce dotkne nerovného postavení 
mužů a žen na trhu práce. Následovat budou 
základní práva občanů, a to konkrétně svo-
boda pokojného shromažďování. Nakonec 
delegáty čeká nelehké téma dětských vojáků, 
které je jedním z nejzávažnějších celosvěto-
vých problémů. Teprve v době konference se 
dostaneme k Univerzální periodické revizi, 
která zahrnuje několikahodinové pokládání 
otázek zástupcům daného zkoumaného státu, 
následné jednání a poté celkový výstup v po-
době vytvoření dokumentu.  

MICHAELA MATUŠKOVÁ

Hospodářská a sociální rada – ECOSOC
KDO JSME
ECOSOC neboli Hospodářská a sociální rada 
je jedním ze dvou simulovaných orgánů na 
Pražském studentském summitu, které mají 
základ v Chartě Organizace spojených ná-
rodů. Skládá se ze zástupců 54 států a jed-
noho zástupce mezinárodní organizace, což 
z něj činí jeden z nejpočetnějších simulova-
ných orgánů. Díky důrazu ECOSOC na práci 
v rámci regionů si delegáti mohou vyzkoušet 
jednání v menším počtu účastníků. Tento 
orgán je tedy vhodný i pro nováčky, kterým 
se navíc dostane individuálního přístupu od 
početného předsednictva.  Letošní delegáti 
ECOSOC si prostřednictvím formulování 
stanovisek vybrousí, kromě svých rétoric-
kých dovedností, i psaný projev.

TÉMATA JEDNÁNÍ  
Hospodářská a sociální rada se v letošním 
ročníku bude věnovat Rozvojovým cílům 

tisíciletí, klíčovému tématu mezinárodního 
společenství, včetně hodnocení jejich plnění 
jak na celosvětové úrovni, tak na úrovni 
jednotlivých států. Body agendy, o kterých 
bude jednat, jsou: urbanizace, boj proti HIV/
AIDS a jiným nemocem a hospodářský růst 
jako prostředek pro snížení chudoby.  Účast-
níci budou mít možnost, díky takto širokému 
rozsahu témat, pohlédnout na danou proble-
matiku z různých hledisek – ekonomického, 
sociálního či lidskoprávního.  Komplexní 
přístup k tématu jim může pomoci odhalit 
a překonat překážky, které stojí v cestě usku-
tečnění největší rozvojové snahy v dějinách 
lidstva.    

KRYŠTOF MÍŠEK

archiv 

archiv 

Výbor pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost – DISEC
KDO JSME? 
První výbor Valného shromáždění pro me-
zinárodní bezpečnost a odzbrojení se po 
několikaleté přestávce vrací zpět na pole 
Pražského studentského summitu. Reálný 
DISEC je koncipován jako pracovní orgán 
Valného shromáždění, a jsou v něm tedy za-
stoupeny všechny členské státy OSN. Námi 
simulovaný orgán bude co do počtu členů 
skromnější, takže v něm zasedne 25 středo-
školáků a tři vysokoškolští pozorovatelé. Vy-
soce pracovní charakter bude ale zachován. 
Hlavní náplní činnosti DISEC je příprava do-
kumentů pro plénum Valného shromáždění, 
zpracovávání zpráv a doporučení. Specifi-
kem DISEC je i to, že jeho členové mohou 
mechanismem Výboru představovat návrhy 

mezinárodních smluv. Oproti Radě bezpeč-
nosti se činnost Výboru týká spíše dlouhotr-
vajících problémů obecného charakteru, což 
nicméně vyplývá i z absence nařizovacího 
oprávnění. DISEC je určen pro všechny de-
legáty, které zajímají bezpečností či právní 
otázky a nebojí se práce navíc.

TÉMATA JEDNÁNÍ
DISEC se letos bude zabývat problémy, které 
OSN řeší po desetiletí, ale i tématy zcela no-
vými. Jedním z evergreenů činnosti DISEC je 
přezkum kvality transparentnosti mezinárod-
ního zbrojení. Jen ve světě, kde není strach 
z důvodů, které vedou sousední stát ke zbro-
jení, může být dosaženo vzájemné důvěry. 
Netransparentnost navíc napomáhá různým 

teroristickým, kriminálním a povstaleckým 
uskupení pokračovat ve své činnosti a osla-
bovat vládu práva. Zcela novým tématem na 
agendě budou tzv. zabijáčtí roboti, kteří si 
dokážou určit své oběti bez zásahu člověka. 
Nikomu neodpovědné vražedné stroje byly 
dodnes tématem pro sci-fi literaturu, nicméně 
brzy budou možná realitou světových bojišť. 
DISEC se letos bude dále zabývat jedním 
z miléniových cílů − vztahem rozvoje a od-
zbrojení a budoucností jaderných zbraní. 
Poslední jmenované téma bude pro delegáty 
skutečnou výzvou, neboť jejich úkolem bude 
vytvořit nástupce Smlouvy o nešíření jader-
ných zbraní.

MICHAL ŘÍHA
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Světová obchodní organizace – WTO
KDO JSME? 
Světová obchodní organizace formuje 
od roku 1995 pravidla mezinárodního 
obchodu, a to díky jednomyslným (kon-
senzuálním) rozhodnutím svých členů, 
kterých je v současnosti již 160.

V rámci Summitu budeme simulovat za-
sedání Ministerské konference WTO již po-
deváté. Co do počtu účastníků patříme mezi 
menší orgány, a proto lze očekávat důraz 
spíše na individuální práci. Během příprav-
ných setkání se můžete těšit na zajímavé 
hosty, tradiční vánoční recepci, výjezdní 
zasedání a na přátelské předsednictvo, které 
pomáhá v rozvoji skrytého potenciálu ka-
ždého jednotlivého účastníka skrze osobní 
přístup a zpětnou vazbu. 

TÉMATA JEDNÁNÍ
Témata, o kterých se v reálném WTO 
jedná, jsou stejně tak různorodá jako 
skladba jejích členů. Pro tento ročník 

připravilo předsednictvo velice zajíma-
vou agendu. Nejprve se budeme zabývat 
domácími subvencemi v zemědělství, 
budeme jednat o státních podporách de-
formujících trh. Dále povedeme jednání 
o aktuálním tématu, kterým je liberali-
zace obchodu ekologickým zbožím, kde 
reální ministři zvažují uvalení nulového 
cla na ekologicky šetrné zboží. Následu-
jící bod agendy je finančního rázu – jed-
nání se zaměří na vliv směnných kurzů 
na mezinárodní obchod, tedy například 
na problematiku podhodnocování měn. 
Pomyslnou třešničkou na dortu pak bude 
jednání o přístupu Kazachstánu do WTO.  

PETRA MACKŮ 

Program OSN pro životní prostředí – UNEP

KDO JSME? 
Program OSN pro životní prostředí (UNEP) 
je hlavním orgánem OSN v otázkách spoje-
ných s životním prostředím. Právě zde vzni-

kají klíčové mezinárodní dohody o ochraně 
naší planety. Máte možnost se toho alespoň 
na chvíli stát součástí. Členem UNEP jsou 
všechny státy OSN. Na Summitu je to 50 
států, což nás řadí mezi ty velké orgány. 
Letos UNEP poprvé nabízí rozšířenou mož-
nost zapojení zástupců firem, nevládních 
organizací, vědeckých institucí apod. Těšit 
se tak můžete na živá a realistická jednání. 
Vzhledem k počtu delegátů jsou důležitá 
jednání v rámci menších regionů i kuloární 
diskuze. Zástupci malých států se tak nemusí 
bát. Každý má takový hlas, jaký si dokáže 
prosadit. Přijímáte tuto výzvu?

TÉMATA JEDNÁNÍ
Program, který nás ve výročním ročníku 
čeká, si to skutečně zaslouží. Ústředním té-

matem jsou totiž globálním změny klimatu. 
Těm se budeme věnovat v rámci několika 
specifičtějších oblastí. První z nich jsou 
primární zdroje energie. Jaké možnosti má 
současná energetika? Máme podporovat ob-
novitelné zdroje, nebo se ubírat jiným smě-
rem? Druhým tématem je udržitelný rozvoj 
měst. Řeč bude o problémech, které města 
trápí, stejně jako o městech budoucnosti 
a cestě k nim. Třetím tématem je udržitelná 
spotřeba se zaměřením na rybolov a lokální 
zemědělství. Budeme mít dostatek ryb i za 
50 let? Není rozmařilost vozit potraviny 
přes celý svět ke spotřebiteli? O tom všem 
i mnohém dalším budeme diskutovat a jed-
nat.

JAN HLAVÁČEK

archiv

archiv

Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu – UNESCO
KDO JSME?
UNESCO se v rámci OSN těší značné ne-
závislosti a i na Summitu se tento orgán 
odlišuje od ostatních, ať už jde o přijímané 
dokumenty, nebo o různé formáty dis-
kuze. Od delegátů se očekává především 
flexibilita a aktivní přístup. Potřeba bude 
domácí příprava, ale ve většině aktivit ne-
budou delegáti sami, protože UNESCO se 
celkově zaměřuje na týmovou práci. Zcela 
individuální bude letos naopak přístup 
ke zpětné vazbě. Díky tomu je UNESCO 
orgán vhodný pro nováčky a zároveň do-
statečně náročný pro delegáty, kteří už se 
Summitem zkušenost mají. V plénu nově 
zasedne i jeden vysokoškolák, a to jako zá-
stupce Palestiny. 

TÉMATA JEDNÁNÍ
Pro letošní agendu bylo vybráno téma z ob-
lasti bioetiky, a delegáti se tak budou muset 

vypořádat s otázkami ohledně manipulace 
s lidským genomem. Hranice toho, kam 
až může věda v oblasti tzv. nové eugeniky 
zajít, je tenká, mezinárodní konsensus 
dosud neexistuje, a lze tedy očekávat velmi 
živou diskuzi. Druhé z hlavních témat bude 
od delegátů vyžadovat méně filozofický 
přístup. Jeho cílem bude analýza histo-
rických pravidel pro mezinárodní autor-
ské právo a vytvoření zcela nové úpravy, 
která by reflektovala technický pokrok 
posledních padesáti let. Chybět nebudou 
ani tradiční delegátské nominace památek 
k zápisu na Seznam nemateriálního světo-
vého dědictví. 

BÁRA BEČVÁŘOVÁ 

archiv 
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Model NATO
MODEL NATO 
Model NATO is fundamentally a simulation 
of the North Atlantic Council (“NAC”), which 
is the supreme decision-making body of the 
Alliance. With only 28 participants it is a re-
latively small committee; nevertheless that 
means closer cooperation and more intense 
learning throughout the course of the year. Its 
main difference from others, as you may tell, 
is that the whole program is carried out in En-
glish. Although this sounds rather tricky, no 
applicant should be anyhow worried, because 
with every session each and every one gets be-
tter and develops skills that he or she may be-
nefit from in the future and which you cannot 
learn elsewhere. The topics, concerning inter-
national security and defense cooperation may 
also seem a bit complicated to the newcomers, 
but we urge all the applicants to dare to try 
– the preparatory sessions are about learning 
and preparing. What is also very important to 
mention, is the peer-to-peer learning platform, 
whereas usually the committee is filled with 
amazing personalities that make it altogether 
an impeccable source of inspiration and mo-
tivation. For all those reasons, Model NATO 
truly embodies a unique opportunity to learn, 
have lots of fun, make new friends, enhance 
English language skills and ultimately to cha-
llenge oneself.

APPLICATION PROCESS 
Apart from formal necessities, the 

application process is based on two parts. 
Firstly, the applicants shall fill in a short 
questionnaire about the Alliance that exa-
mines their research capabilities and also 
serves as stepping stone to the topics to 
be discussed. Secondly and more impor-
tantly, the applicants are required to write 
an essay on the topics at hand, whereas 
their aim shall be on factual accuracy, 
self-determined opinion as well as crea-
tivity. More detailed information about 
both the criteria as well as the particu-
lar topics may be found at Model NATO 
webpage. 

TOPICS 
Even this year, Model NATO will continue 
to focus on the most pressing issues of to-
day’s world. The workshops are going to be 
heavily orientated on the past and future of 
the Alliance. This may make the participants 
familiar with the background that stands be-
hind all the murmur that is going on within 
the NAC. Furthermore, the particular topics 
to be discussed during the final conference 
shall be most probably the strategy in Afgha-
nistan after the year 2014, alarming situation 
in Ukraine and complicated relations with 
Russian Federation. 

BARBORA OBRAČAJOVÁ 

Model EU
MODEL EU
Model EU je na Summitu ze tří Modelů tím 
nejmladším. Jeho úkolem je simulovat jednání 
Rady EU, tedy jednání ministrů členských 
zemí zasedajících ve složení dle jednotlivých 
resortů. Delegáti tak nemají jen jednu roli, ale 
jejich funkce se mění vždy s právě projedná-
vaným bodem agendy. Proto mohou delegáti 
v našem Modelu během roku vystřídat několik 
funkcí, jako např. funkci ministra zahraničí, 
vnitra, školství, průmyslu či jakéhokoli jiného 
rezortu. Právě díky tomuto specifiku Modelu 
EU se delegáti seznámí s širokým spektrem 
témat, která Evropská unie řeší, a nebudou se 
zabývat pouze jednou vyhraněnou oblastí. 

Jedná se o velmi specifický model, jelikož 
je určen výhradně vysokoškolským studen-
tům. Těch je 28, stejně jako je členských států 
Evropské unie. Práce v Modelu samozřejmě 
stojí především na samostatné práci delegátů, 
jelikož každý stát má své vlastní cíle. Přesto 
není třeba se obávat čistě individuální práce, 
jelikož ministři budou rozděleni do skupin po 
sedmi členech a na každou bude dohlížet jeden 
z členů předsednictva. V těchto skupinách se 
jim pak dostane specifických rad, právě od pa-
tronů skupin. Delegáti musí navíc navzájem 
spolupracovat i s ostatními, aby dokázali své 
cíle prosadit.

TÉMATA JEDNÁNÍ
I v otázkách agendy je Model EU velmi 
specifický, jelikož témata, která budou 
projednávána, nejsou zveřejněna před za-
čátkem ročníku, jak je tomu v ostatních 
Modelech zvykem. Jelikož se Model EU 
snaží být maximálně realistický, je agenda 
připravována a zveřejňována až během 
ročníku, aby naši delegáti mohli jednat 
o problémech, které samotná Evropská 
unie právě v té době řeší. Tím zajistíme 
to, že agenda je skutečně co možná nejvíce 
reálná. Dokonce se nám už několikrát po-
dařilo předpovědět na našem jednání, jak 
skutečná Rada rozhodne.

JAK SE PŘIHLÁSIT
Jak již bylo řečeno, do Modelu EU se mohou 
přihlásit pouze vysokoškolští studenti. Ti mu-
sejí splnit několik podmínek, aby byli jako 
zástupci členských zemí EU do Modelu při-
jati. Přijímací řízení je rozděleno na dvě části. 
V první části musí uchazeč vypracovat esej, na 
předsednictvem vybrané téma týkající se ev-
ropské problematiky, spolu s kterou zasílá rov-
něž i svůj životopis. Jedná se o první zkoušku 
toho, jak se uchazeč dokáže vypořádat s evrop-
skou tématikou. Druhou částí je pak motivační 
úvaha, v níž má uchazeč hodnotitelům ukázat, 
že právě on je tím pravým pro náš Model.

JAKUB JANIK 

archiv 

archiv 
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S každým ročníkem patří k největším výzvám stojícím před Pražským 
studentským summitem co nejlepší a nejspravedlivější výběr jeho 
účastníků. A jako každý rok jsme i letos dospěli k tomu, že mezi nej-
vhodnější způsoby výběru patří přijímací esej. Aby byl výběr ještě 
o něco spravedlivější, následující článek se pokusí poskytnout zá-
kladní rady, jak k psaní eseje přistoupit, a varování, čemu se při 
psaní eseje za každou cenu vyhnout. 

Prvním krokem musí být v každém 
případě důkladné prostudování a po-
chopení zadání eseje a kritérií jejího 

hodnocení. Sebelepší esej, která neodpovídá 
zadání, autorovi nijak nepomůže. Není-li 
něco v zadání eseje jasné, je lepší se zeptat 
než hádat, jak to zadavatelé mysleli. Dalším 
krokem je sběr informací a obecně důkladná 
příprava k psaní eseje. Užívejte, kdykoliv je 
to možné, oficiální nebo obecně přijímané 
a důvěryhodné zdroje, čím více jich bude tím 
lépe. Zároveň nastudujte více informací, než 
kolik nakonec použijete. Jen tehdy z nich do 
eseje můžete vybírat ty, které jsou pro zadání 
opravdu relevantní. 

Vezměte v úvahu maximální možný rozsah 
eseje a snažte se vybrat informace tak, abyste 
měli o čem psát a abyste zároveň každou z nich 
mohli dostatečně rozvést. Vybrané relevantní 
informace je pak třeba uspořádat tak, aby text 
byl co nejsrozumitelnější, to znamená mimo 

jiné rozčlenit je do jednotlivých odstavců. Od-
stavce by měly být obsahově soudržné a jed-
notlivé informace v nich by měly stejně jako 
odstavce na sebe navazovat. Pak už zbývá jen 
informace vhodně formulovat do vět. 

Důraz na obsah eseje je kladen záměrně, 
protože forma je v našem případě až druhotná. 
Druhotná však neznamená nepodstatná. Pište 
text maximálně věcně a věrně formě eseje, 
snažte se využít prostor, který vám zadání 
eseje dává, co nejefektivněji. Vyhýbejte se 
vycpávání místa literárními ozdobami a bez-
obsažnými frázemi. Používejte bohatou slovní 
zásobu, ale zásadně nepiště (nejen) cizí slova, 
jejichž přesný význam s jistotou neznáte. 
Absence gramatických chyb se předpokládá. 
Pokud tedy víte, že s gramatikou máte pro-
blémy, nechte si esej zkontrolovat. 

Nakonec nechte nejlépe esej „uležet“ a po-
dívejte se na ní s časovým odstupem. Spíše si 
tak všimnete nejasností a chyb, které jste při 

psaní přehlédli. Obdobnou službu vám udělá, 
když práci dáte někomu přečíst, aby vás upo-
zornil na problematické pasáže. Máte-li esej 
připravenou a zkontrolovanou, už zbývá jen 
včas podat přihlášku.

VOJTĚCH BAHENSKÝ

Jak napsat dobrou přijímací esej

1. Nedodržení zadání
2. Vítězství formy nad obsahem
3. Snaha použít co nejvíc  

nalezených informací nehledě 
na relevanci

4. Nestrukturovaný,  nesrozumi-
telný a/nebo nesourodý text

5. Špatně užitá cizí slova
6. Vymýšlení vlastních zkratek 

a nadužívání zkratek  
(„ekonom. situace stř. a již.Am.“)

7. Nevhodný jazyk (hovorové 
obraty, „smajlíky“, rýmy, lidové 
moudrosti, hrubky a překlepy)

7 NEJČASTĚJŠÍCH HŘÍCHŮ  
AUTORŮ PŘIJÍMACÍCH ESEJÍ:

TEREZA BATLOVÁ 
MODEL EU

„Největším přínosem tohoto projektu je 
podle mého názoru to, že umožňuje stu-
dentům získávat nové znalosti a doved-
nosti skrze širokou škálu nejrůznějších 
aktivit. Člověk si otestuje svou schopnost 
improvizace v rozličných argumentačních 
hrách, naučí se strávit hodiny kvalitní re-
šerší, aby se dostal pod povrch spletitých 
problémů zaplňujících agendy dnešních 
mezinárodních organizací. A při násled-
ném formulování těchto nových poznatků 
si zdokonaluje svůj písemný projev. Ne-
méně přínosnou zkušeností je také mož-
nost pohovořit si s vrcholnými diplomaty 
při návštěvě ambasád či vyzkoušet si 
přednést projev před stovkami lidí.“

FRANTIŠEK NOVOTNÝ 
MODEL OSN

„Vždy, když se mě někdo zeptá na Pražský 
studentský summit, vykreslím ho jako 
místo, které poskytuje skvělou šanci, jak 
si zlepšit své vystupování před početnou 
skupinou posluchačů. Summit ale pro 
mne představuje mnohem víc. Na pro-
jektu se totiž setkáte s mnoha zajíma-
vými lidmi, kteří se mohou stát vašimi 
celoživotními přáteli. Musím říct, že na 
přípravných setkáních jsem nejvíce oce-
nil odborné semináře s hosty, kteří mě 
přiměli přemýšlet o rozličných tématech 
z  netradiční perspektivy.  Summit mi 
pomohl zdokonalit se v detailech, které, 
věřím, budou hrát důležitou roli v mém 
budoucím profesním i osobním životě.“

ANNA ROUTOVÁ 
MODEL NATO

„Dva roky účasti na Summitu mě 
v mnoha ohledech změnily a znamenají 
pro mě krok vpřed. Na přípravná setkání 
jsem se vždy těšila, byly to skvěle pro-
žité dny, které mi vždy přinesly mnoho 
nového a během kterých jsem potkala 
spoustu inspirativních a  talentovaných 
lidí. Třešničkou na dortu po intenzivní 
přípravě potom byla konference. Od prv-
ního workshopu jsme všichni urazili kus 
cesty a  jednáním na konferenci proto 
nechyběla autentičnost a vysoká úroveň. 
Přestože se neplánuji věnovat studiu me-
zinárodních vztahů, zkušenosti a schop-
nosti získané na Summitu využiji jak při 
budoucím studiu, tak práci.“

OČIMA ÚČASTNÍKŮ

archiv archiv archiv 
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K budoucímu vývoji na Ukrajině a k možnostem zásahu mezinárod-
ních organizací do současné ukrajinské situace se nám vyjádřil  
Oldřich Bureš, bezpečnostní expert působící na Metropolitní  
univerzitě Praha. Mimo jiné nám také sdělil svůj názor na vysoko-
školské studium mezinárodních vztahů a na uplatnění jeho absolventů.   

K aktuální bezpečnostní situaci 
v Evropě. Myslíte si, že jsou sank-
ce uvalené na Rusko správným 

krokem a budou mít požadovaný efekt? 
Sankce alespoň podle akademické lite-

ratury a výzkumu vykazují poměrně nízké 
procento úspěšnosti (okolo 30 %) z hlediska 
dosažení hlavního cíle − změnit jednání 
sankciovaného státu. Je také třeba rozlišovat 
tzv. komprehensivní sankce, které na Rusko 
uvaleny nebyly a které jsou považovány za 
neúčinné a navíc za nehumanitární, a pak na 
cílené sankce, které na Rusko uvaleny byly 
a u nichž je klíčové se ptát, na co konkrétně 
byly uvaleny, tedy do jaké míry postihují 
klíčové sektory ruské ekonomiky. 

Uvalení sankcí může provázet ale i jiný 
cíl. V případě současných sankcí na Rusko 
je to zejména odpověď na tlak od domácího 
publika západních států, které vyžaduje od 
svých představitelů akci. Přičemž politickým 
elitám je jasné, že vojenská konfrontace by 
byla katastrofální, takže v podstatě nic jiného 
než vzájemné sankciování jim nezbývá. 

Zůstaňme ještě u Ruska. Je podle vás 
záležitost s Krymem a následné události 
důvodem k obavám pro celý svět, plyne 
z toho nějaká hrozba? Jak odhadujete, že 
se bude situace dále vyvíjet?

Myslím si, že se jedná o nejvážnější re-
gionální krizi v evropském prostoru od 

skončení druhé světové války, potažmo od 
kosovské krize. Právě protože se jí účastní 
Ruská federace coby stálý člen Rady bez-
pečnosti, tak má tato situace potenciál es-
kalovat ještě v něco většího. Já však stále 
doufám, že toto je scénář, který nebude re-
alizován. Domnívám se, že jakkoliv to do-
padne, žádný ruský režim, ať už bude včele 
Vladimir Putin, anebo kdokoliv po něm, se 
nebude chtít vzdát vlivu na Ukrajině, neboť 
je to pro Rusko klíčová sousední země. 
Ruská federace po skončení studené války 
razí minimálně dvě teze, a to sféru vlivu 
v blízkém pohraničí a potom ochranu rusky 
mluvících obyvatel, ať už žijí kdekoliv na 
světě. Takže je nepravděpodobné, že by 
Rusko zcela rezignovalo na snahu ovlivňo-
vat situaci na Ukrajině. 

Měla by se mezinárodní společenství, 
a které konkrétně, v situaci na Ukrajině 
angažovat?

Vzhledem k tomu, že se jedná o regio-
nální problém, měla by se angažovat regi-
onální společenství jako EU nebo OBSE. 
Otázkou však je, zda EU, která je součástí 
problému, může být součástí jeho řešení. 
Z pohledu zahraničně-politických a bez-
pečnostních analytiků Evropská unie po-
někud podcenila míru důležitosti dění na 
Ukrajině. Pak když si vezmeme OSN, tak 
ta nemá moc šanci zasahovat do problému, 

neboť cokoliv by Rusku navrhovala, to by 
Rusko jako stálý člen Rady bezpečnosti 
mohlo blokovat. Zbývá tedy OBSE, které 
rozhoduje pravidlem konsenzu, což opět 
dává Moskvě značnou míru kontroly nad 
jednáním organizace. Obávám se tedy, že 
v současném stavu budou spíše probíhat bi-
laterální a multilaterální jednání toho tipu, 
kdy se sejdou nebo vedou telefonické ho-
vory nejvyšší představitelé přímo angažo-
vaných států, středoevropských a západních 
států Evropy a pak USA. Nevypadá to, že by 
se dalo prosadit nějaké řešení skrze činnost 
mezinárodních organizací. 

Na závěr otázka z jiného soudku. Účast-
níci Pražského studentského summitu 
často plánují studovat mezinárodní vzta-
hy. Jaké uplatnění je v České republice 
pro tento obor? 

Na Metropolitní univerzitě je to jedno-
značně největší a nejžádanější obor, takže 
atraktivitu pro studenty jednoznačně má.  
Co se týče uplatnění, tak je možná potřeba 
trochu mírnit nadšení středoškoláků, kteří si 
myslí, že absolvování studia mezinárodních 
vztahů se automaticky rovná pozici diplo-
mata na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. 
Tak to určitě není, protože počet diplomatů 
je omezen. Každopádně si myslím, že má 
tento obor velký bonus právě v tom, že naučí 
studenty kritickému myšlení, jazykovým 
schopnostem a práci s informacemi, což se 
hodí každému absolventovi bez ohledu na 
to, zda skončí ve státní správě, anebo v sou-
kromém sektoru. 

VENDULA KOTYZOVÁ 
MICHAELA ŠRÁMKOVÁ

Situace na Ukrajině má potenciál eskalovat

KATEŘINA PLESKOTOVÁ
Kateřina se účastnila Modelu NATO hned v jeho 
prvním ročníku. Po tříletém delegátském půso-
bení v tomto Modelu si vyzkoušela i několik funkcí 
v přípravném týmu − koordinátorku Modelu NATO 
a koordinátorku pro vnější vztahy. V současnosti 
pracuje na Ministerstvu obrany, a to na pozici asi-
stentky ředitele Sekce obranné politiky a strategie. 

TOMÁŠ ŠINDELÁŘ
Tomáš na projektu začínal jako zástupce Ru-
munska v Radě Evropské unie, v sekretariátu 
strávil celé tři roky a dostal se až na pozici 
koordinátora Modelu NATO. Dnes pracuje na 
Odboru bezpečnostní politiky Ministerstva 
zahraničních věcí, kde má na starosti proble-
matiku vztahů NATO se státy východní Evropy 
a vysílání českých expertů do civilních misí.

JAN HAVRÁNEK
Jan na tehdejším Modelu Spojených národů 
působil od roku 2000, nejdříve dva roky jako 
delegát Ukrajiny a Francie, následně pak čtyři 
roky v sekretariátu. Je zakladatelem Modelu 
NATO a  byl i  jeho prvním předsedou. Dnes 
pracuje na Ministerstvu obrany na pozici zá-
stupce ředitele pro obrannou strategii. 

ŠIMON PODHAJSKÝ
Šimon se zúčastnil Summitu hned čtyřikrát. 
Dvakrát zasedal v Modelu OSN, a to jako zá-
stupce Uzbekistánu a USA. Následně dvakrát 
jako delegát Modelu NATO hájil zájmy USA 
a Velké Británie. V současnosti je Šimon stu-
dentem bakalářského studia oboru kognitivní 
věda na prestižní Yale College. 

BÝVALÍ ÚČASTNÍCI

archiv J. H. archiv Š. P.

archiv K. P. archiv T. Š.
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Diskutujte se zajímavými hosty. 

Nechte se inspirovat myšlenkami druhých. 

Nebojte se výzev. 

Získejte nové kamarády.

OSN– 30. září 2014
NATO – 13. října 2014

EU – 20. října 2014

DEADLINE PŘÍJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

archiv

archiv

archiv

archiv

OHLÉDNUTÍ 
ZA XIX. ROČNÍKEM 

V ČÍSLECH

323
delegátů

58
členů přípravného týmu

91
simulovaných států

55
hostů na přípravných 

setkáních

11
doprovodných akcí

24
schválených dokumentů
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