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MILÉ ČTENÁŘKY, MILÍ ČTENÁŘI,

právě držíte v rukou Závěrečnou zprávu XXI. ročníku Pražského student-
ského summitu, unikátního projektu, který již více než 20 let vzdělává mladé 
lidi. Během letošního roku Summit rozšířil obzory 320 středoškolákům 
i vysokoškolákům z celé České republiky a dalších pěti států. Ti měli v prů-
běhu roku možnost obohatit svůj všeobecný přehled, rozvinout kritické 
a analytické myšlení a vylepšit si rétorické i argumentační dovednosti. 
Nedílnou součástí byly také diskuze se zajímavými hosty a doprovodné 
akce. Uplynulých sedm měsíců bylo pro více než tři stovky našich účast-
níků skutečně mimořádnou výzvou. Prošli náročným přijímacím řízením 
i podnětnou přípravnou částí, aby na začátku dubna zasedli coby pomyslní 
diplomaté do jednacích sálů a pokusili se nalézt životaschopná řešení řady 
světových problémů. 
Za právě úspěšně uzavřeným XXI. ročníkem se ohlíží tato závěrečná zprá-
va, která společně s Conference Bookem poskytuje kompletní informace 
o projektu. 
Celý projekt by se neobešel bez podpory našich partnerů a patronů a vzác-
ných hostů – dovolte mi vám všem touto cestou ještě jednou poděkovat. 
Jen díky této podpoře jsme schopni stále růst a přinášet účastníkům cenné 
vzdělání, neopakovatelné zážitky a zkušenosti. 
Pěvně věřím, že se potkáme i v nadcházejícím XXII. ročníku Pražského 
studentského summitu. 
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PŘÍPRAVNÁ SETKÁNÍ
listopad 2015 – březen 2016

Přípravná setkání na Vysoké škole ekonomické v Praze jsou pro účastníky 
Pražského studentského summitu naprosto esenciální. Nejenže v rámci 
pěti sobot mají jedinečnou možnost vylepšit své soft skills, rétorické 
dovednosti či kritické myšlení a vzdělat se, ale rovněž potkat a vyslech-
nout spoustu zajímavých hostů, se kterými můžou diskutovat o palčivých 
problémech současnosti. 
Během přípravných setkání vystoupil například ministr pro lidská práva, 
rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier ml., národní koordinátor 
pro zavedení eura Oldřich Dědek, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy 
Radek Špicar, Milena Jabůrková, členka představenstva česko-slovenské 
fi liálky IBM, výkonný ředitel Aspen Institute Jiří Schneider, odborník 
na sociální sitě Josef Šlerka či novinář David Vaughan. V rámci menších 
seminářů potom například český velvyslanec Jan Kopecký, starosta 
městské části Praha 6 Jan Čižinský nebo reportér Jan Bezděk. 
Každé přípravné setkání bylo orientováno na určité téma, tento ročník se 
věnoval v dopolední části například informační válce, lidským právům po 
roce 2015, světu po krizi, přijetí eura nebo vlastní seberealizaci účastníků, 
ze které mohou čerpat, ať už se vydají kteroukoliv cestou. Novinkou bylo 
využití formátu Masarykovy debaty, kdy řečníci zastávají zcela protichůdné 
názory a mají za úkol přesvědčit co nejvíce posluchačů o jejich správnosti. 
Odpoledne pak byly vždy vyhrazeny simulovaným mezinárodním organi-
zacím. V rámci jednotlivých orgánů a výborů mají organizátoři možnost 
dlouhodobě s účastníky pracovat a rozvíjet je v mnoha rovinách, děje se 
tak obvykle prostřednictvím interaktivních diskuzí a přednášek, případně 
za pomoci dalších hostů. 

SLAVNOSTNÍZAHÁJENÍ
1. dubna 2016
Hotel Ambassador – Zlatá Husa Praha

Slavnostní zahájení konference již tradičně proběhlo v kongresovém sále 
Hotelu Ambassador. Program byl velmi nabitý a přípravný tým od brz-
kých ranních hodin připravoval vše na příchod prvních hostů a účastníků. 
Ti mohli v průběhu dopoledne vyslechnout projevy vzácných hostů 
z různých sfér; profesora Jana Sokola, spisovatele Michala Horáčka, 
diplomata Štefana Füleho a nebo senátora Václava Hampla. Svůj zaha-
jovací projev přednesli i Hana Halfarová z nadace The Kellner Family 
Foundation, předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny 
Parlamentu Karel Schwarzenberg nebo ředitel Lékařů bez hranic Pavel 
Gruber. Netradiční zdravicí přispěla i europoslankyně Dita Charanzová, 
která se s účastníky konference spojila skrze Skype. Záštitu nad celou 
konferencí převzala sama ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 
Kateřina Valachová , kterou zastupoval její náměstěk Stanislav Štěch.

Odpoledne patřilo samotným účastníkům, kteří se ocitli v kůži hostů 
a diplomatů a za řečnickým pultíkem měli šanci seznámit celé plénum 
v sále s prioritami zastupovaných států, kterých během konference 
chtějí dosáhnout. 

JEDNACÍ DNY
2. až 4. dubna 2016
Kongresové centrum Praha

Tři dny plné diplomatických jednání, kdy mohli účastníci využít všech 
nabytých vědomostní, zkušeností i dovedností . V Kongresovém cent-
ru Praha na Vyšehradě zasedaly všechny čtyři modely Pražského stu-
dentského summitu, OSN, NATO, EU a Model rozšířené Visegradské 
skupiny. Pléna naplněná výbornými řečníky umožnila fundovanou 
diskuzi o aktuálních světových problémech. Účastníci jednali o bez-
pečnostních otázkách v Radě bezpečnosti, prvním výboru Valného 
shromáždění nebo v Severoatlantické alianci, o základních lidských 
právech v Radě pro lidská práva, o ekonomických otázkách v dru-
hém výboru Valného shromáždění, o světovém dědictví v Organizaci 
pro vědu, kulturu a vzdělání, o životním prostředí v Environmentálním 
shromáždění nebo o evropských záležitostech v Modelu Evropské 
unie. Ať už se jednalo o ukrajinské krizi, proliferaci zbraní hromad-
ného ničení, integraci uprchlíků do vzdělávacího systému nebo 
o nakládání s odpadem, vždy jsme viděli neúprosná, leč konstruk-
tivní jednání. Opomenout bychom neměli fi ktivní krizi připravenou 
organizátory projektu pro navození reálné atmosféry mezinárodních 
organizací, které musejí denně reagovat na aktuální situaci ve světě. 
Letos jsme krizi připravili natolik přesně, že první jednací den obdob-
ná situace skutečně vypukla, tj. konfl ikt v Náhorním Karabachu, a de-
legáti tak měli možnost s připravenými materiály konfl ikt sledovat, 
vyhodnocovat a navrhovat jeho řešení. Příjemným zpestřením mohla 
být pro účastníky pondělní návštěva guvernéra České národní banky 
Miroslava Singera.
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MATĚJ NÁROŽNÝ
MODEL OSN

Když se mě lidé zeptají, co je Summit? Odpo-
vídám v rychlosti, že si hrajeme na politiky. 
A když se chci pochlubit, čeho jsem součás-
tí, začnu zdlouhavě vysvětlovat, co všechno 
se spojením Pražský studentský summit 
souvisí. A popravdě, je to neskutečně mno-
ho, co vám Summit nabídne. Za tři roky jsem 
se naučil taky jednu podstatnou věc, pracovat 
s informacemi. Mít od nich odstup, vytvářet si 
na ně názor, umět je zpracovat atd. Myslím si, 
že se v dnešní době jedná o jednu z nejnut-
nějších dovedností. Podle mého názoru se 
z maloměstského gymnazisty stala osobnost 
vidící svět v širších souvislostech a za to jsem 
Summitu vděčný. Současné české školství 
se míjí s aktuálními světem a naše generace 
na to velmi doplácí. Summit ale nabízí akčním 
lidem, kteří mají chuť chtít víc, posunout se 
ve svém rozvoji dobrovolně a samostatně 
dále a naučí je, že čím víc vložíš do všeho, 
co děláš, tím víc získáš. Každý ročník je jiný, 
o kousíček lepší, a vytváří komunitu lidí, které 
jsem hrdě členem. 

ANNA UMLAUFOVÁ
MODEL NATO

Summit je to snad nejnádhernější, co znám. 
Jen zde je totiž možné v prakticky rodinném 
kruhu diskutovat o současném světovém dění 
ze všech možných i nemožných úhlů, setkat 
se s odborníky i lidmi stejně zapálenými a mít 
tu možnost pracovat na dovednostech, o kte-
rých školy snad nikdy neslyšely. Každý si tu 

může najít to své a zároveň najít či spíše utvá-
řet sám sebe. Vše, co člověk tomuto projektu 
dá, je Summit schopen mnohonásobně vrátit. 
Ovšem ten pocit, že lze utéct od běžných sta-
rostí, někam patřit a být mezi svými, z něj dělá 
nenahraditelnou součást mého dosavadního 
života a já mu za to děkuji.

JAKUB KALETA
MODEL EU

Inspirace, motivace, zdokonalení se a zejména 
jedinečná zkušenost. To všechno bezesporu 
vystihuje Pražský studentský summit. Vzdě-
lává a zdokonaluje člověka v mnoha směrech. 
Největší přínos vidím v možnosti naučit se 
vystupovat před lidmi. Nejen opustit trému 
z veřejného vystupování, ale zejména naučit 
se formulovat své myšlenky a podpořit je 
věcnými a logicky správnými argumenty, což 
je pro mě osobně největší přínos této akce 
a schopnost, o které vím, že ji v budoucím 
nejen profesním životě využiji nesčetněkrát. 
Mimo jiné zde člověk nabyde, chtě nechtě, 
nemalé množství vědomostí, jelikož bez nich 
zkrátka nelze věcně argumentovat. Dále se 
mi velmi líbí věrohodnost simulace, konkrét-
ně Model EU velmi dobře vystihuje složitost 
vyjednávání o unijních předpisech, což člověka 
vede k jinému, troufám si říci objektivnější-
mu, nahlížení na veškeré „bruselské“ dění. 
A v neposlední řadě jsou to v úvodu zmíněná 
motivace a inspirace ztělesněné v osobách 
účastníků a členů přípravného týmu. Tito lidé 
člověka doslova posunou dál, jelikož mu každý 
den a každou hodinu ukazují, v čem se ještě 
může (musí) zdokonalit. Závěrem jen dopo-
ručím všem nováčkům a budoucím účast-
níkům zúčastnit se PSS minimálně dvakrát. 
Doslova ucítíte ten rozdíl, posun ve vašich 
schopnostech a tím spíše si uvědomíte, že čas 
strávený na Pražském studentském summitu 
měl smysl. 

ADÉLA JIŘIČKOVÁ
MODEL V4+

I pro mne, jakožto organizátora Pražského 
studentského summitu byl letošní ročník vel-
mi přínosný. Místopředsednictví ve V4+ je 
jednou z mých nejlepších zkušeností a jsem 
ráda, že se tento mezinárodní model stal 
součástí summitu. Účast v Modelu V4 byla 
naprosto jedinečnou příležitostí seznámit se 
s novými lidmi, jejich kulturou a názory. Celý 
týden strávený intenzivní přípravou na jed-
nání a samotnou konferencí mi utekl až příliš 
rychle. Nicméně i za tento krátký týden jsem 
se mnoho dozvěděla a naučila. Projekt V4 mi 
pomohl vylepšit mé organizační i komunikač-
ní dovednosti, protože jakožto organizátor 
mezinárodního modelu je potřeba se o své 
delegáty dobře postarat jak s ubytováním, 
jídlem, tak i programem. Díky tomu, že se 
v letošním ročníku sešla ve V4 skvělá skupina 
vzdělaných a příjemných lidí, tento model se 
stal jedním z mých nejoblíbenějších. Model 
Visegrádské čtyřky je jednoduše jedinečný, 
protože vám umožňuje shromáždit na jed-
nom místě různé lidi mnoha národností, kteří 
vám nejen pomohou ještě více zlepšit vaši 
angličtinu, ale především rozšíří vaše vnímání 
okolního světa.

DOJMY ÚČASTNÍKŮ
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68 první

26 druhá

5 třetí

1 čtvrtá

ÚČAST NA SUMMITU

28 Velmi

45 Středně

22 Trochu

5 Vůbec

ZLEPŠENÍ ÚČASTNÍKA VE VYJEDNÁVÁNÍ

23 Velmi

36 Středně

30 Trochu

11 Vůbec

ZLEPŠENÍ ÚČASTNÍKA V PÍSEMNÉM PROJEVU

32 Velmi

43 Středně

19 Trochu

6 Vůbec

ZLEPŠENÍ ÚČASTNÍKA V KRITICKÉM MYŠLENÍ

53 Velmi

37 Středně

10 Trochu

0 Vůbec

ZLEPŠENÍ ÚČASTNÍKA VE FAKTICKÝCH ZNALOSTECH
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0 Nedoporučil
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17 2018
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STŘEDNÍ ŠKOLU UKONČÍ ÚČASTNÍK V ROCE

24 Velmi

43 Středně

27 Trochu

6 Vůbec

ZLEPŠENÍ ÚČASTNÍKA V MLUVENÉM PROJEVU
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