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Milé čtenářky, milí čtenáři,

drtivou většinu účastníků a pořadatelů Pražského student-
ského summitu spojuje jedna skvělá charakteristika: ochota 
a vůle dělat něco navíc – vzdělávat se nad rámec svých školních 
povinností, zajímat se o svět kolem sebe a nebát se do něj aktiv-
ně zapojovat a třeba ho i měnit, a to nejen ku svému vlastnímu 
prospěchu, ale i pro ostatní, v zájmu celé společnosti.

Právě díky této vlastnosti ve svých rukou držíte již dvacáté 
druhé vydání Conference Book, průvodce závěrečnou konferencí, 
která je vyvrcholením rok trvající práce dobrovolných organizá-
torů a završením půl roku intenzivních příprav účastníků.

Na 300 žáků a studentů z různých koutů republiky strávilo 
pět sobot na přípravných setkáních v prostorách Vysoké školy 
ekonomické v Praze a na celé řadě dalších doprovodných akcí, 
aby mohlo nyní své nově nabyté znalosti a dovednosti zúročit 
na závěrečné konferenci. V Kongresovém centru Praha pak v rolích 
diplomatů zažijí simulované jednání mezinárodních organizací 
– OSN, NATO a EU –, aby čelili globálním výzvám a problémům 
a pokusili se nalézt jejich řešení.

Nic z toho by se však nemohlo uskutečnit bez podpory a dobré 
vůle našich partnerů a sponzorů, za kterou jsme jim nesmírně 
vděční. Projekt by se také neobešel bez hostů, kteří jsou ochot-
ni vystoupit na přípravných setkáních a konferenci a podělit 
se se studenty o své zkušenosti. V neposlední řadě by projekt ne-
mohl proběhnout bez obětavé práce členů přípravného týmu, více 
než 60 nadšených vysokoškoláků, kteří se projektu až na výjimky 
sami kdysi účastnili. Jim všem proto patří velký dík.

Pevně věříme, že pro vás následující dny budou inspirativním 
zážitkem a obohacující zkušeností!

Dear readers, 

the overwhelming majority of the participants and organizers 
of the Prague Student Summit shares one brilliant personality 
trait: readiness and willingness to do something more – to learn 
more than the contents of your school curriculum, to be aware 
of the surrounding world and not be afraid of taking part in it, 
not only for your benefit but also for the others, for the sake of 
the whole society.

Because of this trait, you are currently holding in your hands 
already the twenty-second edition of the Conference Book, a guide 
of the Final Conference which is the culmination of the year-
long work of volunteers and the conclusion of the half-year-long 
intensive preparation of the participants.

As many as 300 pupils and students all over the Czech Republic 
spent five Saturdays at preparatory meetings on the premises of 
the University of Economics, Prague and at several side events 
to be able to use their newly gained knowledge and skills now, 
during the Final Conference. In the Prague Congress Centre, they 
will in roles of diplomats experience the simulated negotiations 
of the international organizations (the UN, NATO and the EU) 
to face the global challenges and problems and to try to find 
solutions to them.

Nothing of that would be possible without the goodwill and 
support of our partners and sponsors to whom we are extremely 
grateful. The project could not also manage without guests who are 
willing to step out on the preparatory meetings and conference 
and share their experience with students. Finally, the project 
would not take place without the devoted work of the members 
of the Preparatory Team, of more than 60 enthusiastic university 
students, who all, except a few, have once participated. The biggest 
“Thank you!” belongs to all of them.

We firmly believe that the upcoming days will be for you 
an inspiring adventure and an enriching experience

Eva Prudilová
hlavní koordinátorka / Chief Coordinator

Filip Jelínek
zástupce hlavní koordinátorky / Deputy 
Chief Coordinator

eng
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Záštita
Auspice

J. E. / H. E. Lubomír Zaorálek
ministr zahraničních věcí České republiky

Minister of Foreign Affairs of the Czech Republic
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Generální tajemník OSN
Poselství Pražskému studentskému summitu
7. dubna 2017, Praha

The UN Secretary-General
Message to the Prague Student Summit 
April 7, 2017, Prague

Je mi potěšením pozdravit tento Model 
OSN.

Lidé napříč světem jsou dnes propoje-
ni. Konflikty, ničení životního prostředí, 
chudoba a bezpráví se dotýkají každého. 
Musíme pracovat společně ve věci všeobec-
né lidskosti. Všichni rodiče chtějí lepší život 
pro své potomky. Všechna náboženství si 
váží míru. Všechna společenství prosperují 
tehdy, když ocěňují rozmanitost. 

V Modelu OSN si rozšiřujete obzory. 
Tím, že se učíte a navazujete kontakty, mů-
žete být součástí snahy OSN nastolit mír, 
zajistit lidská práva a umožnit všem lidem 
důstojný život. 

Volám po nárůstu mírové diplomacie – 
a zdůraznění nutnosti předcházet válkám. 
Pomocí Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 
pracujeme na zlepšení životních podmínek 
všude po světě.

Z vašeho elánu a nápadů můžeme 
mít prospěch ve všech těchto oblastech. 
Doufám také, že sledujete naše účty na so-
ciálních médiích a zůstáváte plně zapojení 
ve svých komunitách. 

Spojené národy stojí při vás, kdykoliv 
zastáváte naše sdílené hodnoty. Vytvořme 
společně solidárnější, inkluzivnější a míru-
milovnější svět. 

J. E. António Guterres
generální tajemník OSN

It is a pleasure to greet this Model United 
Nations.

Today, people around the world are 
inter-connected. Conflict, environmental 
destruction, poverty and injustice affect 
everyone. We have to work in common 
cause for our common humanity. All 
parents want a better life for their children. 
All religions value peace. All communities 
thrive when they value diversity. 

At Model UN, you broaden your 
horizons. By learning and networking, you 
can be part of the UN’s efforts to establish 
peace, secure human rights and enable all 
people to live in dignity. 

I have called for a surge in diplomacy 
for peace – and for a new emphasis on 
preventing conflicts. We are also working 
to improve living conditions everywhere 
through the 2030 Agenda for Sustainable 
Development. 

In all these areas, we can benefit from 
your enthusiasm and your ideas. I hope you 
follow our social media accounts and stay 
fully engaged in your communities. 

The United Nations stands with you 
as you stand up for our shared values. 
Together, let us create a more compassionate, 
inclusive and peaceful world.  

H.E. António Guterres
United Nations Secretary-General

eng
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Pražský studentský summit je unikát-
ním projektem, který vzdělává středoškol-
ské a vysokoškolské studenty o problémech 
dnešního světa. Prostřednictvím simulace 
tří mezinárodních organizací poskytuje 
účastníkům možnost rozšiřovat své zna-
losti z oblasti mezinárodních vztahů, lid-
ských práv, životního prostředí, ekonomie a 
mnohých dalších sfér. Mladí lidé zasedající 
v Modelu OSN, NATO a EU jsou během 
projektu konfrontováni s nejpalčivějšími 
problémy dnešní doby, o kterých jednají 
v roli zástupců více než sedmdesáti zemí. 

Letošní ročník je již dvaadvacátým 
v historii projektu. Svou historii začal 
psát v roce 1995, ve kterém byl pod názvem 
Pražský model OSN uspořádán poprvé. 
Od té doby ušel projekt dlouhou cestu. 
V letošním roce se ho účastní více než 
300 středoškolských a vysokoškolských 
studentů. Summit by však nemohl vznik-
nout bez podpory dlouhodobých partnerů, 
kteří pomáhají projekt udržovat a zlepšo-
vat, ochoty řady hostů, kteří na Summitu 
vystupují, a rovněž práce přípravného 
týmu. Ten je tvořen více než šedesáti vy-
sokoškolskými studenty, kteří ho celý rok 
ve svém volném čase a bez nároku na ho-
norář připravují.

Summit každoročně začíná 1. září přijí-
macím řízením, pokračuje pěti přípravnými 
setkáními a na jaře vrcholí závěrečnou kon-
ferencí. V průběhu celého ročníku je účast-
níkům zprostředkována možnost rozvíjet 
své rétorické, komunikační, argumentační, 

vyjednávací a jazykové dovednosti, které 
mohou uplatnit ve své další studijní i pro-
fesní kariéře.

Velmi důležitá je i podpora kritické-
ho a analytického myšlení. Účastníci měli 
během letošní přípravné části možnost 
vyslechnout více než 50 hostů z mnoha 
různých oblastí. Ti prostřednictvím vzdě-
lávacích seminářů, přednášek a panelových 
debat nastínili účastníkům různé pohledy 
na celou řadu společenských a globálních 
problémů. Summit se snaží propojovat zís-
kávání teoretických znalostí s jejich prak-
tickým využitím při simulaci mezinárod-
ních organizací a vést studenty k aktivnímu 
občanství.

eng

The Prague Student Summit is a unique 
project, which educates high school and 
university students about current global 
problems. Through the simulation of three 
international organizations, it provides 
participants with the opportunity to 
broaden their knowledge of international 
relations, human rights, environment, 
economy, and many other topics. The young 
people sitting in Models UN, NATO and 
EU are confronted with the most pressing 
issues of our age, about which they 
negotiate as the representatives of more 
than seventy countries.

This season is already the 22nd in the 
history of the project. The history of the 

project has started in the 1995, back then 
under the name of the Prague Model UN. 
Since then, the project has come a long 
way, as there will be more than 300 high 
school and university participants this 
year. However, the Summit would not 
exist without the support of its partners 
and the work of the preparatory team. The 
team consists of more than 60 university 
students, who have spent an entire year of 
their free time volunteering.

Summit starts annually on the 1st 
September, when the applications process 
opens. Consequently, five preparatory 
meetings are held and in spring the Summit 
reaches its peak with the Final Conference. 
Throughout the year, the participants are 
given the opportunity to develop their 
rhetorical, argumentative, negotiation and 
language skills, which they can use during 
their future academic or professional career.

Highly important is the emphasis on 
the critical and analytic thinking. During 
the preparatory part, the participants had 
the chance to hear more than 50 guests 
from all sorts of fields. Through educational 
seminars, lectures and panel debates, 
they outlined different viewpoints on 
various social and global problems. The 
Summit aims at connecting theoretical 
knowledge with its practical application 
during the simulation of the international 
organizations.

O projektu
About the Project



c o n f e r e n c e  b o o k08

MODEL

OSN
UN

Model OSN je nejstarším a zároveň největším modelem projektu. 
Je určen především studentům středních škol a jeho jednacím 
jazykem je čeština. Studenti vytvářejí tří- až pětičlenné delegace, 
které musejí projít přijímacím řízením. V něm je úkolem napsat 
přijímací esej na téma zahraničněpolitických priorit státu, který 
by delegace chtěla zastupovat v průběhu ročníku. Na základě 
anonymního vyhodnocení prací je delegaci přidělen konkrétní 
stát a její členové se rozdělí do jednotlivých simulovaných orgá-
nů Modelu OSN. Kromě středoškoláků se Modelu OSN účastní 
i studenti vysokých škol, kteří zde působí v roli pozorovatelů.

V letošním Modelu OSN je zastoupeno 62 států v šesti orgá-
nech. Agendy orgánů jsou velmi rozmanité, díky čemuž mají stu-
denti možnost vybrat si projednávaná témata dle vlastního zájmu.

V tomto ročníku se účastníci modelu mohli stát součástí:
 

Rady bezpečnosti OSN (UNSC)

Výboru pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost (DISEC)

Hospodářského a finančního výboru (ECOFIN)

Rady pro lidská práva (HRC)

Environmentálního shromáždění OSN (UNEA)

Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) 

Delegace musí prosazovat skutečné zájmy zastupovaného 
státu, proto se klade velký důraz na vyhledávání a zpracovávání 
informací. Ty jsou nezbytné pro vypracování stanovisek – de-
legátových podkladů pro jednání, které mu mají pomoci ujasnit 
si priority svého státu. Cílem jednání je přijetí životaschopného 
návrhu řešení předložených otázek.

The Model UN is the oldest as well as the largest model of the 
project. It aims mainly at high school students and its negotiation 
language is Czech. The students form delegations of three to 
five members, which then have to pass an admission procedure. 
The main task of the procedure is writing an application essay 
on the topic of international policy priorities of a state the 
delegation wishes to represent throughout the year. At the basis 
of an anonymous essay evaluation, a specific state is assigned to 
the delegation and its members individually attend simulated 
bodies of the Model UN. Not just high school students, but even 
university students participate in the Model UN, where they act 
as observers.

At the Model UN of the XXII season of the Prague Student 
Summit, 62 states are represented in six bodies. The agendas of 
bodies are very diverse, which enables students to pick negotiated 
topics according to their interests.

This year, the participants of the model had the possibility to 
take part in:

 
United Nations Security Council (UNSC)

Disarmament and International Security Committee (DISEC)

Economic and Financial Affairs Committee (ECOFIN)

Human Rights Council (HRC)

UN Environment Assembly (UNEA)

UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

The delegations have to advocate actual interests of the state 
they represent, therefore, an emphasis is put on the importance 
of searching and processing of information. These are crucial 
for elaboration of position papers – delegate's underlays 
for negotiation, which are supposed to help them in clarifying 
the priorities of their state. The goal of the negotiation is to adopt 
a viable proposal of solution to given issues.

eng

Myslím, že bych 
bez Summitu 
už ani nemohl 
existovat.

Matěj Brožek
delegát Nového Zélandu
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Od malička chci 
něco změnit 
a nikdy jsem 
neměla pocit, 
že to můžu udělat. 
Říkala jsem si, 
že jsem sama, 
že jsem mladý 
člověk, kterého 
nikdo nebude 
poslouchat a že 
nemám šanci něco 
změnit. A Summit 
mi dal pocit, že to 
můžu změnit.

Petra Puškášová
delegátka Ghany
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MODEL

NATO

Model NATO je určený pro středoškoláky a jeho náplní je simu-
lace jednání Severoatlantické aliance. Modelu NATO se účastní 
středoškoláci sami za sebe a v rámci přijímacího řízení musí 
napsat esej na zadané téma v anglickém jazyce, v němž násled-
ně probíhají i jednání a veškeré další aktivity. Nejúspěšnějších 
28 středoškoláků získá možnost zastupovat jednotlivé členské 
státy NATO na jednání Severoatlantické rady, tedy nejvyššího 
politického orgánu Aliance. Program je koncipovaný tak, aby 
účastníci poznali NATO z různých úhlů, ale dozvěděli se i obec-
ně o práci mezinárodních organizací. Zásadní dovedností pro 
úspěšnou účast v Modelu NATO je snaha nalézt konsenzus, bez 
nějž nelze přijmout žádné rozhodnutí. 

Během pěti proběhlých přípravných setkání měli účastníci 
Modelu NATO možnost připravit se na konferenci jak z hlediska 
odborného, tak dovednostního. Kromě základních faktických 
informací o NATO studovali témata týkající se nejdůležitějších 
aktuálních bezpečnostních hrozeb úzce souvisejících s jejími 
aktivitami. Na závěrečné konferenci se účastníci budou zabý-
vat tématy, na která se připravovali v průběhu přípravné části. 
Na agendě se tak objeví otázka spolupráce NATO a EU, Islámský 
stát či vstup Gruzie mezi členské státy.

The Model NATO is designed for high school students and its 
main purpose is to simulate the diplomatic negotiations on the 
grounds of the North Atlantic Alliance. The ones who would be 
interested in participating in the Model NATO must write an 
essay on a given topic in English in which all other activities are 
held as well. Twenty eight most successful high school students 
will get the opportunity to represent each of the member states 
of NATO at the meeting of the North Atlantic Council, a supreme 
political body of the alliance. The program is designed to teach 
participants about NATO from different perspectives. Essential 
skills for successful participation in the Model NATO include the 
effort to reach a consensus, because it is impossible to make any 
decision without it.

During the five preparatory meetings the participants of the 
Model NATO had the opportunity to prepare for the Conference in 
terms of expertise and skill. In addition to basic factual knowledge 
regarding the North Atlantic Treaty Organization, the participants 
have learnt about topics related to current security threats, which 
are closely related to the activities, which they will discuss 
during the upcoming simulation of the North Atlantic Council. 
The agenda includes NATO – EU cooperation, Islamic state or 
Accession of Georgia.

eng

Myslím, že Summit 
je nezbytný pro 
seberozvoj.

I think Summit is necessary 
for self improvement.

Georgii Isakov
delegát Islandu / delegate of Iceland
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MODEL

EU

Model EU je určen vysokoškolským studentům. Jednacím jazykem 
je čeština a program je koncipován tak, aby náročností odpovídal 
věkově starším a zkušenějším účastníkům.

Zájemci o účast musejí projít přijímacím řízením, v němž 
píší esej reflektující vybranou aktuální evropskou problematiku. 
Na základě anonymizovaných výsledků jim pak jsou přiděleny 
státy a umožněna účast na projektu.

Na úspěšné uchazeče čeká 28 křesel, jedno pro zástupce ka-
ždého členského státu Evropské unie. Model simuluje Radu EU 
a snaží se poskytnout svým účastníkům zajímavou a interaktivní 
formou znalosti a dovednosti nejen z oblasti evropské integrace, 
ale i práce se zdroji a legislativou. Velký důraz je kladen na vzájem-
nou spolupráci během jednání či při konzultacích v regionálních 
skupinách.

Jedním z největších specifik Modelu EU na Pražském stu-
dentském summitu jsou projednávaná témata. Body agendy 
se účastníci dozvědí až na konci prosince, a to proto, aby jednali 
o problémech, které se paralelně řeší na půdě skutečné Rady. 
Na aktuálnost je zde tedy kladen důraz o něco více než v jiných 
modelech, s čímž se ovšem také zvyšuje náročnost při práci s in-
formacemi. Rozmanitá agenda umožňuje účastníkům vyzkoušet 
celou škálu rolí – ministr zahraničí, ministr financí i jiné exeku-
tivní posty. Simulované jednání Rady na závěrečné konferenci je 
tedy, vzhledem k pestrosti rolí účastníků i aktuálnosti agendy, 
velkou výzvou.

The Model EU is a model for university students. The official 
language is Czech and the programme is designed in its demands 
for older and more experienced participants.

The ones who are interested in participation must undergo 
an application process which consists of writing an essay 
on a particular European issue and of a cover letter. Member states 
are then divided among the participants based on an anonymous 
evaluation.

There are 28 seats waiting for the successful applicants, each 
for a member state of the European Union. The Model simulates 
the Council of the European Union and it aims to provide its 
participants with knowledge and skills, not just from the field of 
European integration, through interesting and interactive form, 
but also by working with resources and legislation. Cooperation 
is emphasized during the negotiations and the regional working 
groups.

One of the highlights of the Model EU at the Prague Student 
Summit are the debated topics. The participants get to know the 
points of agenda at the end of December. That is slightly later 
than in other models, because they should be dealing with the 
problems the Council is addressing at the same time. Hence, 
there is a greater emphasis on being up to date than in other 
models of the Prague Student Summit, which also brings higher 
demands when working with sources. Diverse agenda enables 
the participants to try out various roles – Ministers of Foreign 
Affairs, Ministers of Finance and other executive positions. Thus, 
considering the diversity of the positions and the topicality of the 
topics, the simulated negotiations of the Council of the European 
Union present a major challenge.

eng
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Summit pro 
mě znamená 
především 
inspiraci. Setkání 
se zajímavými 
lidmi, kteří mě 
motivují se dále 
zajímat o svět 
kolem sebe a kteří 
mě posouvají dál. 
Summit je sobota, 
kdy rád vstávám 
– tedy výjimečný. 
Díky za něj!

Summit to me means 
inspiration. Meeting 
interesting people who 
encourage me to further 
pursue my interest in the 
world around me and 
who keep helping me 
develop myself. Summit 
are Saturdays when I like 
to get up in the morning - 
and thus, it is exceptional. 
Thanks for it!

Jan Spousta
ministr Švédska / minister of Sweden
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Přípravná setkání
Preparatory Meetings

Pětice přípravných setkání 
pro účastníky se koná na půdě 
Vysoké školy ekonomické v Praze, 
a to od listopadu do března.
Five preparatory meetings for 
participants are organized at the 
University of Economics in Prague 
from November to March. 
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Bez Summitu 
bych rozhodně 
neměl ty zájmy, 
které mám teď, 
taky bych nebyl 
tam, kde jsem 
teď a nezískal 
bych lásku 
k debatování 
a následně 
vzdělání.

If it wasn’t for Summit, 
I certainly wouldn’t have 
the interests that I do now, 
I wouldn’t be where I am 
now, and I wouldn’t obtain 
my love for debating and 
eventually learning.

Petr Vilím
student University of Oxford a bývalý 
účastník / student at the University of 
Oxford and a Summit alumnus



c o n f e r e n c e  b o o k16

I. PŘÍPRAVNÉ SETKÁNÍ
19. listopadu 2016

Na prvním přípravném setkání se účastníci poprvé vyda-
li na Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde vykročili 
do XXII. ročníku Summitu. Po úvodním slovu náměstka 
ministra obrany České republiky následovaly semináře 
na obecný úvod do mezinárodních vztahů. Představeno bylo 
taktéž fungování Organizace spojených národů a studenti měli 
jedinečnou možnost setkat s mnoha významnými osobnostmi 
diplomatické, veřejné i akademické sféry.

Michal Broža, Úvod do OSN a volba generálního tajemníka
Pracuje od roku 2004 jako vedoucí Informačního centra OSN 
v Praze.

Štěpán Černý, host Modelu EU
Působí jako vedoucí Oddělení koordinace sektorových politik 
COREPER I na Úřadu vlády ČR.

Jiří Čistecký, Priority české zahraniční politiky s důrazem 
na střední Evropu
Je poradcem ministra zahraničních věcí, kde byl také ředitelem 
Odboru států střední Evropy. Dříve se věnoval také smíření 
česko-německých vztahů. 

Daniel koŠtoval, Úvodní slovo na téma Česká zahraniční 
bezpečnostní politika
V současné době působí v pozici politického náměstka ministra 
obrany, vystřídal několik postů na ministerstvu zahraničí 
včetně vyslání na českých ambasádách ve Washingtonu DC 
a Moskvě.

irena krasnická, OSN a problematika migrace
Působí v Mezinárodním visegrádském fondu. Dříve praco-
vala také jako zvláštní zmocněnkyně pro migraci a ředitelka 
Diplomatické akademie na ministerstvu zahraničních věcí. 

petra kuchyňková, EU v postlisabonském období
Je odbornou asistentkou na Katedře mezinárodních vztahů 
a evropských studií FSS MU. Působí také v Centru pro studi-
um demokracie a kultury. 

J. e. Jan sechter, Bilaterální diplomacie
Působí jako velvyslanec České republiky ve Vídni.

Martina tauBerová, Ekonomická diplomacie
Působí jako obchodní rada a vedoucí Obchodně-ekonomického 
úseku na Velvyslanectví ČR ve Vídni.

Milena vicenová, Práce diplomatky na Stálém zastoupení 
ČR v Bruselu
Bývalá ministryně zemědělství, v letech 2007 až 2012 
velvyslankyně a stálá představitelka České republiky 
při Evropské unii.

Jaroslav Štěpánek, Práce na Stálé misi při OSN a OBSE
Působí při Stálé misi České republiky při OSN a dalších mezi-
národních organizacích ve Vídni na pozici Rady vyslance. 

II. PŘÍPRAVNÉ SETKÁNÍ
17. prosince 2016
Na druhém přípravném setkání byly pro účastníky připrave-
ny dva bloky vzdělávacích seminářů. V rámci prvního bloku 
se seznámili s rolí jimi zastupovaných států prostřednictvím 
regionálních seminářů vedených odborníky na mezinárodní 
vztahy s expertizou v dané geografické oblasti. V rámci druhé-
ho bloku seminářů se účastníci soustředili na Cíle udržitelného 
rozvoje (SDGs).

vít Dostál, Východní Evropa a postsovětský prostor
Je ředitelem Výzkumného centra AMO, odborně se zaměřuje 
na středoevropskou spolupráci, polskou zahraniční a vnitřní 
politiku a českou zahraniční a evropskou politiku. 

canDiDa horňáková, SDGs v kontextu mezinárodní politiky
V minulosti zastupovala Českou republiku ve II. výboru 
Valného shromáždění OSN v rámci svého působení na Stálé 
misi ČR při OSN v New Yorku. 

onDřeJ horký-hlucháň, SDGs, společnost a rozvoj
Zástupce ředitele pro výzkum v Ústavu mezinárodních vztahů 
a vyučující na Vysoké škole ekonomické v Praze.

lucie chuDá, SDGs a jejich implementace v regionech
Působí jako koordinátorka projektů České rozvojové agentury 
v Mongolsku, kde se věnuje práci na snížení chudoby, zlepšení 
kvality života a udržitelnému rozvoji ve světě. 

kryŠtof kruliŠ, Transatlantický prostor
Je analytikem Výzkumného centra AMO se zaměřením 
na vnitřní trh a právo EU a vztah EU a anglofonních zemí. 

eva lacinová, SDGs, zahraniční rozvojová spolupráce a hu-
manitární pomoc
Pracuje v České rozvojové agentuře. Pod její agendu spadá stát-
ní správa, vysílání expertů a vzdělávání. Dále se věnuje sociální 
infrastruktuře a genderové problematice.

Milan lipovský, host Modelu OSN
Je asistentem na Katedře mezinárodního práva Právnické 
fakulty Univerzity Karlovy a zároveň vyučujícím na Katedře 
mezinárodních vztahů Fakulty sociálních věd UK. 

Jan Michal, Evropská unie
Působil ve funkci vedoucího Zastoupení Evropské komise 
v ČR. Nyní pracuje na Generálním sekretariátu EK v Bruselu. 

BeDřich MolDan, SDGs a životní prostředí
Zástupce ředitele Centra pro otázky životního pro-
středí na Univerzitě Karlově. Po listopadu 1989 se-
hrál významnou roli při tvorbě ekologické legislativy.
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Martin rey, Latinská Amerika
Pravidelně komentuje dění v Latinské Americe pro Českou 
televizi a Český rozhlas. Působil v několika státech Latinské 
Ameriky. 

iva soJková, Subsaharská Afrika
Je interní doktorandkou oboru Politologie – africká studia 
na Katedře politologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec 
Králové. 

petr Švec, SDGs, rozvoj měst a zapojení veřejnosti
Ředitel Národní sítě zdravých měst a národní koordinátor 
mezinárodního Projektu Zdravé město.

Michal thiM, Dálný východ a Oceánie
Je analytikem Výzkumného centra AMO se specializací 
na Tchaj-wan, Čínu a bezpečnostní situaci ve východní a jiho-
východní Asii.

petr vilíM, SDGs a globální spravedlnost
Bývalý účastník Modelu NATO, který v současnosti studuje 
na University of Oxford. Je spoluzakladatelem a mentorem 
Yoda Mentorship Programme, který se zaměřuje na rozvoj 
studentů.

JakuB Záhora, Blízký východ a Maghreb
Je analytikem Výzkumného centra AMO se zaměřením 
na Blízký východ. Zabývá se především izraelskou společností 
a domácí i zahraniční politikou, situací na palestinských úze-
mích a v Jordánsku.
 

III. PŘÍPRAVNÉ SETKÁNÍ
28. ledna 2017
Na třetím přípravném setkání se účastníci zaměřili na osobní 
rozvoj. V dopolední části si mohli prostřednictvím plenárních 
projevů na téma konflikt v Sýrii vyzkoušet promluvit před 
ostatními účastníky a vybrousit své rétorické dovednosti. 
Poté následovaly semináře zaměřené na rozvoj dovedností 
účastníků, které využijí jak ve svém studijním, tak profesním 
i osobním životě. Tyto semináře měly za cíl rozvíjet jak měkké 
dovednosti účastníků, tak představit inspirativní osobnosti 
z různých pracovních odvětví.

kiM cowanová, Multikulturalismus v Kanadě
Působí na velvyslanectví Kanady v Praze jako Radová 
na Oddělení pro politické a ekonomické vztahy a veřejnou 
diplomacii.

BohuMil DoBoŠ, host Modelu NATO
Působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Zaměřuje 
se na geopolitiku a politickou geografii.

ivana faBianová, Základy vyjednávání
Je analytičkou QED GROUP. Zároveň je doktorandkou 
na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde se zabývá 

psychologií vyjednávání, koučováním, metodologií psycholo-
gie či pozitivní psychologií. 

otakar foltýn, host Modelu OSN
Důstojník Generálního štábu Armády České republiky. Zabývá 
se problematikou mezinárodněprávních aspektů vojenských 
operací. 

pavel GruBer, Práce Lékařů bez hranic
Ředitel české pobočky Lékařů bez hranic. Dříve působil jako 
vedoucí Oddělení humanitární a rozvojové pomoci v organiza-
ci Charita ČR.

toMáŠ hruDa, Efektivita učení
Dříve zastával funkci náměstka ministra školství pro vysoké 
školy a výzkum. Nyní motivuje studenty ve vzdělávacím pro-
gramu Education Republic.

JakuB kaŠpar, host Modelu OSN
Zastává funkci náměstka ředitele a vedoucího Odboru vnějších 
vztahů ve Správě Krkonošského národního parku. 

eDita kleckerová, Národní srovnávací zkoušky
Vede semináře o Národních srovnávacích zkouškách ve společ-
nosti Scio. 

MatěJ kreJČí, Konec prokrastinace
Působí v GrowJOB Institute, který se zabývá osobním a korpo-
rátním rozvojem. Dále pracuje pro Laughter Yoga University. 
Vystudoval bezpečnostní studia na Masarykově univerzitě.

JinDřich ŠíDlo, Práce v médiích
Vystudoval žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity 
Karlovy a v současnosti pracuje v redakci videozpravodajství 
portálu Seznam. Dříve působil v řadě internetových i tištěných 
deníků.

onDřeJ wáGner, Práce mladého diplomata
Je absolventem Diplomatické akademie Ministerstva zahra-
ničních věcí České republiky, kde momentálně také působí 
na Odboru bezpečnostní politiky. Bývalý člen přípravného 
týmu Pražského studentského summitu.

 

IV. PŘÍPRAVNÉ SETKÁNÍ
25. února 2017
Čtvrté přípravné setkání přiblížilo účastníkům konflikty pro-
bíhající v současném světě. V úvodu dopolední části proběhla 
panelová debata o konfliktu v Sýrii, jejíž účastníci diskutovali 
o možnostech řešení současné situace a jejích politických 
či humanitárních dopadech. Ve druhé polovině dopolední části 
si pak účastníci vybírali ze seminářů odborníků na mezinárod-
ní vztahy, kteří hovořili o aktuálních světových konfliktech.
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voJtěch Bahenský, Budoucnost války
Je absolventem magisterského studia Bezpečnostních a stra-
tegických studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. 
Mezi lety 2013 a 2015 působil jako zástupce hlavního koordiná-
tora Summitu.

olDřich DěDek, host Modelu EU
Je profesorem ekonomie. V současnosti působí jako člen ban-
kovní rady České národní banky.

toMáŠ JunGwirth, Konflikty na Balkáně
Působí jako analytik Výzkumného centra AMO, kde se zejmé-
na zabývá státy jihovýchodní Evropy.

toMáŠ kocián, host panelové diskuze
Pracuje od roku 2002 pro organizaci Člověk v tísni. Má zku-
šenosti z misí v Afghánistánu, Pákistánu, Turecku a v balkán-
ských zemí.ch 

václav kopecký, Konflikt v Jihočínském moři
Je analytikem Výzkumného centra AMO se specializací 
na zahraniční a environmentální politiku Číny. V AMO dříve 
působil jako zástupce hlavního koordinátora Summitu.

Markéta kutilová, host panelové diskuze
Je novinářkou a humanitární pracovnicí. V minulosti pů-
sobila jako projektová koordinátorka na misích organizace 
Člověk v tísni v Íránu, na Srí Lance a na Haiti. 

Jan kužvart, Konflikty na Blízkém východě a Islámský stát
Je arabistou a bývalým spolupracovníkem AMO. Tématům 
regionu Blízkého východu a Afriky se věnuje také v rámci své 
spolupráce s médii. 

teoDor MarJanoviČ, host panelové diskuze
Je komentátorem Hospodářských novin se zaměřením na za-
hraniční politiku.

roBert MikoláŠ, host panelové diskuze
Působí v Českém rozhlase, kde je od roku 2006 zpravodajem 
pro Čínu a východní/jihovýchodní Asii.

Jan prouZa, Konflikty v Africe
Působí na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií 
Metropolitní univerzity Praha s odborným zaměřením na regi-
on západní Afriky, africké konflikty a africké politické systémy.

Martin rey, Konflikty v Latinské Americe
Pravidelně komentuje dění v Latinské Americe pro Českou 
televizi a Český rozhlas. Působil v několika státech Latinské 
Ameriky.

V. PŘÍPRAVNÉ SETKÁNÍ
18. března 2017
Poslední přípravné setkání bylo věnováno brexitu. O důsled-
cích vystoupení Spojeného království z Evropské unie diskuto-
vali hosté dopoledního panelu. Ještě před tím si však vybraní 
účastníci mohli vyzkoušet vystoupit s plenárním projevem 
na téma změny klimatu. 

Mats Braun, host panelové diskuze
Je vedoucím Katedry International Relations and European 
studies na Metropolitní univerzitě v Praze, dříve působil 
v Ústavu mezinárodních vztahů. 

aleŠ chMelař, host panelové diskuze
Je specialistou na evropskou a ekonomickou politiku. V součas-
nosti působí na pozici vedoucího Oddělení strategií a trendů 
EU na Úřadu vlády ČR.

kryŠtof kruliŠ, host panelové diskuze
Je analytikem Výzkumného centra AMO se zaměřením 
na vnitřní trh a právo EU a vztah EU a anglofonních zemí. 

ivo ŠlosarČík, host panelové diskuze
Je profesorem mezinárodních teritoriálních studií a doktorem 
práv. Působí na Katedře evropských studií na FSV UK, kde 
se mimo jiné zabývá právními a institucionálními otázkami 
evropské integrace.

kateřina Šrytrová, seminář pro účastníky Moot Courtu
Pracuje v Kanceláři vládního zmocněnce pro zastupování ČR 
před Evropským soudem pro lidská práva.

Jan walter, host panelové diskuze
Je poradcem pro otázky duševního vlastnictví na Stálé misi 
Spojeného království v Ženevě. V minulosti reprezentoval 
Českou republiku jako diplomat ministerstva zahraničních 
věcí. Byl členem přípravného týmu Summitu a analytikem 
Výzkumného centra AMO.
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1st Preparatory Meeting
November 19, 2016

During the first preparatory meeting, participants have 
for the first time embarked on their journey to the University 
of Economics in Prague where they set off for the XXII. 
session of the Prague Student Summit. Following the 
opening remarks given by the political deputy of the Minister 
of Defence of the Czech Republic, seminars introduced 
the participants to the world of international relations 
including the functioning of the United Nations. Students had 
a wondrous opportunity to meet many significant personalities 
from diplomacy as well as public and academic spheres.

Michal Broža, Introduction to the UN and United Nations 
Secretary-General selection
He works as the Officer-in-Charge at the United Nations 
Information Centre Prague. 

Štěpán Černý, Model EU Guest
He works as the Head of Unit COREPER I at the Office 
of the Government of the Czech Republic.

Jiří Čistecký, Priorities of Czech foreign policy with the 
focus on Central Europe
He is an advisor at the Ministry of Foreign Affairs where 
he worked as the head of the Central Europe Department. 
In past, he was engaged in the reconciliation in Czech-German 
relations. 

Daniel koŠtoval, Opening remarks on the topic Czech 
foreign and security policy
Currently, he serves as the Deputy Minister of Defence. 
In the past, he worked at the Ministry of Foreign Affairs, both 
in Prague and on missions in Washington, DC, and in Moscow. 

irena krasnická, UN and migration
She is with the International Visegrad Fund. Previously, she 
was appointed as the Special Envoy on Migration at Ministry 
of Foreign Affairs of the Czech Republic, she also ran its 
Diplomatic Academy.

petra kuchyňková, EU in Post-Lisbon era
Petra Kuchyňková is an assistant Professor at the Department 
of International Relations and European Studies at the Faculty 
of Social Sciences at the Masaryk University. She also works 
in the Centre for the Study of Democracy and Culture. 

h. e. Jan sechter, Bilateral Diplomacy
He is the incumbent Ambassador of the Czech Republic 
in Austria.

Martina tauBerová, Economic Diplomacy
She is a director of the Trade-Economic section of the Embassy 
of the Czech Republic in Austria.

Milena vicenová, Work at the Permanent Representation 
of the Czech Republic to the EU
Former Minister of Agriculture, the Ambassadress and 
Permanent Representative of the Czech Republic the European 
Union in 2007-2012.

Jaroslav Štěpánek, Work at the Permanent Representation 
of the Czech Republic to the UN and OSCE
He acts as the Deputy Ambassador to the Permanent 
Representation of the Czech Republic to the United Nations 
as well as other international organisations in Vienna. 
 

2nd Preparatory Meeting
December 17, 2016

For the second preparatory meeting, participants first had 
to choose from a wide range of seminars in two educational 
blocks. Within regional seminars of the first block, our guests 
with expertise in international relations of the individual 
areas, familiarized them with the role the respective states 
they represent play in the international arena. The second block 
shone the spotlight on the Sustainable Development Goals.

vít Dostál, Eastern Europe and the post-Soviet space
He is the Research Director of AMO specializing on Central 
Europe, in particular Poland, Central European cooperation, 
Polish foreign and internal policies, and Czech foreign and 
European policy.

canDiDa horňáková, SDGs in the context of international 
politics
She represented the Czech Republic at the Second Commission 
of the General Assembly whilst acting at the Permanent 
Mission of the Czech Republic to the UN in New York.

onDřeJ horký-hlucháň, SDGs, society and development
Currently working as Deputy Research Director at the 
Institute of International Relations Prague. He also lectures 
at the University of Economics.

lucie chuDá, SDGs and their implementation in regions
She works at the Czech Development Agency as a coordinator 
of projects in Mongolia. She is primarily focusing on reducing 
poverty, improving the quality of life and sustainable 
development in the world.

kryŠtof kruliŠ, the Transatlantic region
He is Research Fellow of AMO Research Center. In the 
spotlight of his research is the internal market of the EU, EU 
law, and relations between the EU and Anglophone countries. 

eva lacinová, SDGs, international developmental 
cooperation and humanitarian aid
Working at the Czech Development Agency, her agenda 
consists of the topics related to public administration, 
temporary expert assignments and education. Furthermore, 
she focuses on social infrastructure and gender issues.
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Milan lipovský, Model UN Guest
He is a lecturer at the Department of Public International 
Law, Faculty of Law, and at the Department of International 
Relations, Faculty of Social Sciences, both at the Charles 
University. 

Jan Michal, the European Union
Former Head of the Representation of the European 
Commission in the Czech Republic is at the moment working 
for the European Commission in Brussels. 

BeDřich MolDan, SDGs and the environment
Having played a vital part in the development of Czech 
environmental legislature after November 1989, he is 
the acting Deputy Director of the Charles University 
Environment Centre.

Martin rey, Latin America
He regularly comments on the situation in Latin America 
for the Czech Television and the Czech Radio. Having worked 
in various Latin American countries, he regularly returns to 
the region. 

iva soJková, Sub-Saharan Africa
She pursues a PhD degree in Political Science – African studies 
at the Department of Political Science at the Philosophical 
Faculty at the University of Hradec Králové. 

petr Švec, SDGs, development of cities and public 
participation
Director of the Healthy Cities of the Czech Republic and 
National Coordinator of an international Project Healthy City.

Michal thiM, Far East and Oceania
He is Research Fellow of AMO Research Center focusing 
on China, Taiwan, and regional security of East and Southeast 
Asia.

petr vilíM, SDGs and global justice
Former participant of the Summit who is now studying 
at the University of Oxford. He has co-founded Yoda 
Mentorship Programme, which aims to back secondary school 
students in their personal development.

JakuB Záhora, on Middle East and Maghreb
He is Research Fellow of AMO Research Center focusing on 
the Middle East, particularly on Israeli society, internal and 
foreign policy. 
 

3rd Preparatory Meeting
January 28, 2017

The main theme of the third preparatory meeting was 
self-development. In the morning part of the workshop, 
participants had the option to speak in front of all other 
delegates whilst delivering a speech on the conflict in Syria 
and enhance their rhetorical skills. Thereafter, the following 

seminars concentrated both on the development of soft skills 
and on the introduction of people of inspiration representing 
various occupations.

kiM cowaM, Multiculturalism in Canada
She works at the Embassy of Canada to the Czech Republic 
as a Counsellor of the Department of Political, Economic and 
Public Diplomacy.

BohuMil DoBoŠ, Model NATO Guest
He works at the Faculty of Social Sciences focusing on issues 
of geopolitics and political geography.

ivana faBianová, Basics of Negotiating
She is an analyst at QED GROUP and a PhD student at the 
Faculty of Arts at the Charles University where she focuses 
on psychology of negotiating, positive psychology and 
psychological methodology. 

otakar foltýn, Model UN Guest
Lieutenant-Colonel Foltýn is an officer of General Staff 
of the Army of the Czech Republic. He focuses on international 
law of military operations. 

pavel GruBer, Work of Médecins Sans Frontières
He is in charge of the Czech branch of the Médecins Sans 
Frontières. Earlier, he was Director of the Department of 
Humanitarian and Development Assistance at Caritas Czech 
Republic.

toMáŠ hruDa, Effectivity of Learning
Former Deputy Minister for Research and Higher Education 
at the Ministry of Education, Youth and Sports. Currently, he 
motivates students in an educational program called Education 
Republic.

JakuB kaŠpar, Model UN Guest
He works as Deputy Director and Head of Department of Public 
Relations at the Krkonoše Mountains National Park.
Edita Kleckerová, National Comparative Exams
She leads seminars regarding National Comparative Exams 
in Scio. 

MatěJ kreJČí, End of Procrastination
Working in GrowJOB Institute, he deals with the topics 
of personal and corporate development. He studied Security 
Studies at the Faculty of Social Studies at the Masaryk 
University.

JinDřich ŠíDlo, Working in Media
Having studied journalism at the Faculty of Social Sciences 
at the Charles University in Prague, he is now preparing 
videonews for a Czech portal Seznam. He earlier worked 
in a number of printed as well as online newspapers.

onDřeJ wáGner, Work of a Young Diplomat
He is a graduate of the Diplomatic Academy of the Ministry 
of Foreign Affairs of the Czech Republic, where he is currently 
working for the Department of Security Policy. Former 
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member of the Summit’s preparatory team.

4th Preparatory Meeting
February 25, 2017

The fourth preparatory meeting drew the current 
conflicts from around the world closer to the participants. 
The morning part was commenced by a panel debate about 
the conflict in Syria. The panellists discussed possible 
solutions to the situation as well as their political and 
humanitarian impact. The topic of international conflicts 
was further elaborated on during seminars given by experts 
on international relations in the second half of the morning 
part.

voJtěch Bahenský, Future of War
He has graduated from Security and Strategy Studies 
at the Faculty of Social Sciences at the Charles University. 
Between 2013 and 2015, he worked as a Deputy Chief 
Coordinator of the Summit.

olDřich DěDek, Model EU Guest
He is Professor of Economic who currently works as a member 
of the Czech National Bank Board.

toMáŠ JunGwirth, Conflicts in the Balkans
He is Research Fellow of AMO Research Center where 
he focuses on South-Eastern Europe.

toMáŠ kocián, Panel Debate Guest
He has been working for People in Need since 2002. He has 
experience from missions in Afghanistan, Pakistan, Turkey, 
and the Balkan countries.

václav kopecký, Conflict in South China Sea
He is Research Fellow of AMO Research Center concentrating 
on Chinese foreign and environmental policy. He previously 
served as the Deputy Chief Coordinator of the Summit. 

Markéta kutilová, Panel Debate Guest
She is a journalist and humanitarian worker. In the past, she 
worked as a project coordinator in the missions for People 
in Need in Iran, Sri Lanka, and Haiti. 

Jan kužvart, Conflicts in the Middle East and the Islamic 
State
He is an Arabist and former fellow of AMO. Whilst focusing 
on the topics connected to Middle East and North Africa, 
he often cooperates with media.

teoDor MarJanoviČ, Panel Debate Guest
He is a foreign policy commentator of Hospodářské noviny.

roBert MikoláŠ, Panel Debate Guest
He is working for the Czech Radio, since 2006 he has been 
covering China and East and Southeast Asia.

Jan prouZa, Conflicts in Africa
He works at the Faculty of International Relations and 
European Studies of the Metropolitan University Prague 
and his main specialization is Sub-Saharan Africa.

Martin rey, Conflicts in Latin America
He often comments on the situation in Latin America 
for the Czech Television and the Czech Radio. Having worked 
in various Latin American countries, he regularly returns 
to the region. 

5th Preparatory Meeting
March 18, 2017

The very last preparatory meeting was partly dedicated 
to brexit. The consequences of the decision of the United 
Kingdom to leave the European Union were discussed by 
guests of the morning panel. Prior to that, chosen participants 
had the chance to try to deliver a plenary speech on the topic 
of climate change.

Mats Braun, Panel Debate Guest
He is the Head of the International Relations and European 
Studies Department at the Metropolitan University Prague. 
He used to work at the Institute of International Relations 
Prague.

aleŠ chMelař, Panel Debate Guest
As a specialist in European and economic policy, he is presently 
acting as the Chief economist at the Office of the Government 
of the Czech Republic. 

kryŠtof kruliŠ, Panel Debate Guest
He is Research Fellow of AMO Research Center. 
In the spotlight of his research is the internal market of the EU, 
EU law, and relations between the EU and Anglophone 
countries. 

ivo ŠlosarČík, Panel Debate Guest
He is Professor of International Area Studies and has also 
a PhD in the law. He is working at the Department of European 
Studies at the Faculty of Social Sciences at the Charles 
University whilst focusing mainly on institutional aspects 
of European integration.

kateřina Šrytrová, seminar for the Moor Court Participants
She works at the Office of the Czech Government Agent before 
the European Court of Human Rights.

Jan walter, Panel Debate Guest
He is an advisor at the Permanent Mission of the United 
Kingdom in Geneva. In the past, he represented the Czech 
Republic as a diplomat of the Ministry of Foreign Affairs. He is 
a former member of the Summit’s preparatory team and AMO 
Research Fellow.
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Studijní exkurze do Berlína
Po loňské úspěšné exkurzi do Vídně se Summit vydává do Berlína. 
Spojení západního a východního Německa spolu s pádem Berlínské 
zdi neodmyslitelně patří k ikonickým okamžikům konce vý-
chodního bloku. Účastnící navštíví památky spjaté nejenom 
s touto dobou, ale i sídlo Spolkového parlamentu či zdejší české 
velvyslanectví. 

Návštěva velvyslanectví Dánského království
Den před slavnostním zahájením závěrečné konference proběhl 
ve spolupráci s Dánským velvyslanectvím v Praze doprovodný 
program ve formě přednášky o činnosti ambasády a vztahu Dánska 
k lidským právům. Tématem přednášky byla činnost velvyslanec-
tví v České republice a bližší seznámení s Dánským královstvím, 
zejména jeho politickou situací.

Exkurze na Ministerstvo průmyslu a obchodu
Další doprovodnou akcí byla exkurze na Ministerstvo průmyslu 
a obchodu České republiky. Během návštěvy si účastníci prohlédli 
reprezentativní prostory instituce a dozvěděli se spoustu nových 
informací o stavbě a architektuře paláce. Největším zážitkem byl 
výstup do skleněné kopule budovy, odkud je krásný výhled na 
celou Prahu.

Návštěva velvyslanectví Chorvatské republiky
V rámci návštěvy chorvatské ambasády se účastníci měli možnost 
setkat s velvyslankyní Chorvatské republiky v ČR, J. E. Ines Troha. 
Také se měli možnost zúčastnit debaty o historickém kontextu 
konfliktů na Balkáně. Přednášku člena Institutu mezinárodních 
vztahů završily podnětné dotazy a následná diskuze.

Lidskoprávní biograf
V rámci lidskoprávního biografu účastníci zhlédli snímek nazvaný 
Prachy v prachu. Autorský dokument zachycuje estonskou diva-
delní skupinu v jejich snaze čelit netransparentnímu politickému 
prostředí. Založí vlastní politickou stranu a rozjedou masivní 
kampaň. Média a veřejnost si ovšem začnou klást tutéž otázku 
– je to stále jen satira?

Minisimulace
V rámci projektu se i letos konaly tradiční minisimulace. V jejich 
rámci mají účastníci možnost jednat nad tématy, k jejichž projed-
návání by se ve svých orgánech nedostali. Po druhém přípravném 
setkání se účastníci přenesli do světa Harryho Pottera, kde se za-
stupovali zájmy různých postav v rámci knižní zápletky. Druhá 
minisimulace se konala po čtvrtém přípravném setkání a účastníci 
se v ní vrátili do roku 1776, kde zastupovali třináct amerických 
kolonií na druhém kontinentálním kongresu.

Lidskoprávní Moot Court
Letos měli účastníci možnost zúčastnit se na Právnické fakultě 
UK simulovaného soudního jednání Evropského soudu pro lidská 
práva, tzv. moot courtu. Byl vybrán případ estonského zpravodaj-
ského portálu Delfi, který dle soudního rozhodnutí nedostatečně 
uhlídal své diskusní fórum. Jedná se o jedno z přelomových 
rozhodnutí ve věci svobody slova v médiích.

Interaktivní Polygon MUP
Před druhým přípravným setkáním proběhla interaktivní dopro-
vodná akce Polygon, kterou pro projekt uspořádala Metropolitní 
univerzita Praha. Hlavním cílem bylo seznámit účastníky s prací 
s informacemi z otevřených zdrojů, a také s tím, jak radikální 
hnutí působí v internetovém prostředí. Účastníci měli dále jedi-
nečnou příležitost vyzkoušet si roli zpravodajských analytiků, 
kteří v rámci simulovaného konfliktu mají za úkol rozkrýt plán 
teroristického útoku.

Návštěva vojenské základny ve Strakonicích 
V polovině března téměř třicet účastníků vyrazilo na prohlídku 
základny 25. protiletadlového raketového pluku Armády ČR 
ve Strakonicích. Zde jim místní vojáci představili svůj oddíl 
a nechali je vyzkoušet si armádní techniku. Na trenažéru si také 
zkusili sestřelení nepřátelského letounu a dozvěděli se, jak probíhá 
záchrana lidských životů v boji.

Seminář Tyranie médií
V rámci doprovodné akce Tyranie médií organizované Metropolitní 
univerzitou Praha měli delegáti možnost dozvědět se od profe-
sionálů z oboru informace o fungování médií. V praktické části 
si  vyzkoušeli čtecí zařízení a vžili se do role zpravodajce ve studiu. 
Díky nahrávacímu zařízení získali tipy k práci s řečí těla. 

Studijní exkurze do Vídně
Díky podpoře Velvyslanectví České republiky v Rakousku strávil 
přípravný tým několik inspirativních dní ve Vídni. Krom pozná-
vání půvabu města spolu s jeho jedinečným duchem měli členové 
přípravného týmu možnost diskutovat s diplomaty, navštívit 
významné instituce jako sídlo OSN a simulovat jednání Rady 
bezpečnosti pro česko-rakouskou školu a pro změnu i pro samotné 
členy přípravného týmu.

Mezinárodně trestněprávní Moot Court
Moot Court zaměřený na mezinárodní trestní právo byl jednou 
z novinek tohoto ročníku. Účastníci této doprovodné akce se nej-
prve ocitli v pozici vyšetřovatelů genocidy a při městské hře 
museli získat dostatek důkazů pro dopadení odpovědných osob. 
Následně se přesunuli do soudní síně, kde se v postavení žalobců 
snažili obhájit tyto důkazy před soudem.

Diplomatická recepce
Při příležitosti slavnostního zahájení závěrečné konference 
se  skuteční diplomatická recepce v rezidenci primátorky hlavního 
města Prahy. Na recepci vystoupí s přípitkem paní primátorka 
Adriana Krnáčová a velvyslankyně Kanady v České republice 
Barbara C. Richardsonová.

Doprovodný
program
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Excursion to Berlin
After the last year’s successful tour to Vienna, this time the Summit 
goes to Berlin. German reunification altogether with the fall 
of the Berlin Wall inherently belongs to the defining moments of 
the end of the Eastern Bloc. Our participants will visit not only 
landmarks linked with the past era, but also the Bundestag and 
the Czech embassy. 

A Visit of the Embassy of the Kingdom of Denmark
The day before the opening ceremony took place the participants 
had an opportunity to attend side event which was organized 
thanks to the partnership with the Embassy of Denmark in Prague. 
The event consisted of a presentation focused on activities of the 
embassy and on Denmark and its political situation.

Excursion to Ministry of Industry and Trade of the 
Czech Republic
The next accompanying event was an excursion to the Ministry 
of Industry and Trade of the Czech Republic. Throughout the visit, 
the participants could walk through representative rooms of the 
institution and get to know lot of new information regarding 
the construction and architecture of the palace. The most valuable 
experience was the ascension to the glass cupola of the building, 
which offers a beautiful view of the whole Prague.

A Visit of the Embassy of the Republic of Croatia
As a part of a visit to Croatian Embassy, the students met with 
Croatian Ambassador to the Czech Republic, H. E. Ines Troha. They 
also took part in a discussion about the historical background of 
the Balkan conflict. The lecture of the member of the Institute 
for International Relations was closed by questions and a debate.

Human Rights Cinema
As a part of the Human Rights Cinema, the participants watched 
a documentary called Ash & Money. The film focuses on an Estonian 
theatre group and its efforts to face a non-transparent political 
environment. The group establishes a political party and launches 
a massive campaign. However, media and public start to ask the 
same question – is it still only satire?

Minisimulations
Within the project, traditional minisimulations have also taken 
place this year. During these occasions, participants have had the 
opportunity to negotiate about topics which were not covered in 
their respective models. After the second preparatory meeting, 
participants were carried into the world of Harry Potter where they 
represented interests of different characters from the book plot. 
The second minisimulation took place after the fourth preparatory 
meeting. Participants returned to 1776 as the representatives of 
the thirteen American colonies during the Second Continental 
Congress. 

 Human Rights Moot Court
This year, the participants had an opportunity to take part in 
a simulated trial, before the European Court of Human Rights 
on the premises of the Faculty of Law of the Charles University. 
The selected case was the one about Estonian news portal Delfi 
which, according to the court, didn’t sufficiently monitor its 
discussion forum. It is one of the landmark decisions in the field 
of freedom of speech in media.

Polygon MUP
Before the second preparatory meeting, an interactive side event 
Polygon was organized with the support of the Metropolitan 
University Prague. The main objective was to get acquainted with 
the work with information from open sources, and how radical 
movements operate in the online environment. Participants also 
had the unique opportunity to try out the role of intelligence 
analysts and uncover a plan of terrorist attack within the simulated 
conflict.

Strakonice Army Base Visit
In mid-March, thirty participants made a journey to Strakonice, 
where an anti-aircraft regiment of the Czech Army resides. 
The local soldiers presented their unit and let the visitors to try 
out the military equipment. The participants also had the chance 
to learn about battlefield medicine and to shoot down an enemy 
airplane – on a simulator, obviously!

Seminar Tyranny of the Media
During the Tyranny of the Media seminar organized by the 
Metropolitan University Prague the delegates had the opportunity 
to learn how the media work from experts in the field. In the 
practical part of the seminar, they tried the teleprompter in a TV 
studio, got into a role of a TV reporter and received some useful 
tips about their body language.

Educational excursion to Vienna
In cooperation with the Czech Embassy in Vienna, the preparatory 
team spent a couple of inspirational days in Vienna. Besides 
getting to know the marvellous city, they had the opportunity to 
talk with diplomats, to visit significant institutions such as the 
UNO City and to simulate the negotiations of the UN Security 
Council for an Austrian-Czech school as well as for themselves.

International Criminal Moot Court
Moot Court focused on the international criminal law was one 
of the innovations during this season. Participants were at first 
in the position of investigators of a genocide and they had to find 
enough evidence to bring responsible persons to the ICC. Later 
there was a moot court with participants acting as prosecutors.

The Diplomatic Reception 
On the occasion of the opening ceremony of the Final 
Conference, we will hold a diplomatic reception at the Residence 
of the Mayor of Prague. At the reception, the Mayor Adriana 
Krnáčová and the Ambassador of Canada to the Czech Republic 
Barbara C. Richardson will make a toast.

Side Events
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Regionální simulace
Regional Simulations

V rámci XXII. ročníku Pražského student-
ského summitu se poprvé uskutečnila série 
regionálních simulací. Šlo o jednodenní 
simulace jednání Rady bezpečnosti OSN 
určené pro žáky základních škol a odpo-
vídajících ročníků víceletých gymnázií. 
Pěti akcí se v Ostravě, Pardubicích, Plzni, 
Českých Budějovicích a Brně zúčastnilo té-
měř 150 žáků. Tématem simulovaného jed-
nání byla ve všech pěti případech krymská 
krize. Účastníci se přenesli do roku 2014, 
kdy tato geopolitická krize kulminovala, 
a pokusili se v rolích zástupců reálných 
zemí mezinárodního společenství celý kon-
flikt vyřešit. Nejlepší účastníci z každého 
kraje získali možnost zúčastnit se exkurze 
do Parlamentu České republiky.
Celodenní regionální simulace byly roz-
děleny do dvou částí. Během dopoledního 
programu se účastníci interaktivní formou 
seznámili s fungováním mezinárodních 
organizací, strukturou OSN, úlohou Rady 
bezpečnosti při řešení světových konflik-
tů a procedurálními náležitostmi jednání 
na mezinárodním poli. V odpolední části 
pak využili nabytých znalostí a dovednos-
tí k co nejvěrnějšímu zastupování států 
zasedajících v simulované Radě bezpeč-
nosti OSN, kde se snažili hájit jejich zájmy 
a prosadit co nejvíce vlastních požadavků 
do výsledného dokumentu – rezoluce.

During the XXII season of the Prague 
Student Summit, a series of regional 
simulations took place for the first time. 
One-day simulations of the negotiations of 
the United Nations Security Council were 
prepared for students of primary schools 
and corresponding years of grammar 
schools. Five events in Ostrava, Pardubice, 
Plzeň, České Budějovice and Brno were 
attended by almost 150 students. The topic of 
the simulated negotiation was the Crimean 
crisis in all five cases. The participants went 
back to 2014, when this geopolitical crisis 
had been culminating, and they tried, 
in roles of representatives of countries of 
the international community, to solve this 
conflict. A couple of best participants from 
each region attended an excursion to the 
Parliament of the Czech Republic.
Day-long regional simulations were 
divided into two parts. During the 
morning programme, the participants 
were introduced in an interactive form 
to the functioning of the international 
organizations, structure of the UN, the 
role of the Security Council in solving the 
global conflicts and procedural rules of 
the negotiation on the international level. 
In the afternoon part, the students used 
their newly gained knowledge and skills 
for representing the states sitting in the 
simulated Security Council as truthfully 
as possible. They advocated the interests 
of their states and strived to have utmost 
of their demands added to the resulting 
document – the resolution.

eng

Tento projekt byl 
opravdu úžasný, 
moc nás to bavilo 
a vyzkoušeli jsme 
si nové věci.
This was a truly amazing 
project, we enjoyed it very 
much and we tried a lot of 
new things.

Klára Holková
Gymnázium Ostrava-Hrabůvka
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ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE / FINAL CONFERENCE

Program
7. dubna
April 7
2017

Slavnostní zahájení
závěrečné konference
Opening Ceremony 
of the Final Conference

Hotel Ambassador — Zlatá Husa
Václavské náměstí 5–7, Praha 1
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ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE / FINAL CONFERENCE

Program

Ú V O D N Í  S L O V O

Eva Prudilová, hlavní koordinátorka Pražského studentského summitu
Vlaďka Votavová, ředitelka Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)

Z A H A J O V A C Í  P R O J E V Y

J. E. Marie Chatardová, stálá představitelka ČR při OSN v New Yorku
Dana Kovaříková, pověřena vedením Zastoupení Evropské komise v ČR
Erik Tabery, šéfredaktor týdeníku Respekt
J. E. Lubomír Zaorálek, ministr zahraničních věcí ČR
Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy

P O S E L S T V Í  G E N E R Á L N Í H O  T A J E M N Í K A  O S N

P R O J E V Y  S T U D E N T Ů

Z A H A J O V A C Í  P R O J E V Y

Filip Jelínek, zástupce hlavní koordinátorky Pražského studentského summitu
Hana Halfarová, ředitelka projektů Nadace The Kellner Family Foundation
J. E. Jan Kára, stálý představitel ČR při OSN v Ženevě
Taťána Kuchařová, předsedkyně správní rady Nadace Krása pomoci
J. E. Martin Stropnický, ministr obrany ČR
Magda Vášáryová, socioložka, politička a bývalá diplomatka
Michael Žantovský, ředitel Knihovny Václava Havla

O B Ě D

P R O J E V Y  S T U D E N T Ů

C O F F E E  B R E A K

P R O J E V Y  S T U D E N T Ů

V Y H L Á Š E N Í  C E N ,  Z Á V Ě R E Č N É  S L O V O

D I P L O M A T I C K Á  R E C E P C E

1 0 . 0 0  —  1 0 .1 0

1 0 .1 0  —  1 0 . 4 5

1 0 . 4 5  —  1 0 . 5 0

1 0 . 5 0  —  11. 0 0

11. 0 0  —  12 . 0 0

12 . 0 0  —  13 . 3 0

13 . 3 0  —  14 . 3 0

14 . 3 0  —  15 .15

15 .15  —  16 .15

16 .15  —  16 . 2 5

19. 3 0  —  2 2 . 0 0
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ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE / FINAL CONFERENCE

Programme

I N T R O D U C T I O N

Eva Prudilová, Chief Coordinator of the Prague Student Summit
Vlaďka Votavová, Director of the Association for International Affairs (AMO)

O P E N I N G  R E M A R K S

H. E. Marie Chatardová, Czech Permanent Representative to the UN in New York
Dana Kovaříková, Acting Head of the Representation of the European Commission 
in the Czech Republic
Erik Tabery, Editor in Chief of Respekt
H. E. Lubomír Zaorálek, Minister of Foreign Affairs of the Czech Republic
Tomáš Zima, Rector of the Charles University

U N I T E D  N A T I O N S  S E C R E T A R Y  G E N E R A L  A D D R E S S

A D D R E S S E S  O F  S T U D E N T S

O P E N I N G  R E M A R K S

Filip Jelínek, Deputy Chief Coordinator of the Prague Student Summit
Hana Halfarová, Projects Director at The Kellner Family Foundation
H. E. Jan Kára, Czech Permanent Representative to the UN in Geneva
Taťána Kuchařová, Chairman of the Board of Trustees in Beauty of Help Foundation
H. E. Martin Stropnický, Minister of Defence of the Czech Republic
Magda Vášáryová, Sociologist, Politician and former Diplomat
Michael Žantovský, Executive Director of the Václav Havel Library

L U N C H

A D D R E S S E S  O F  S T U D E N T S

C O F F E E  B R E A K

A D D R E S S E S  O F  S T U D E N T S

W I N N E R S  A N N O U N C E M E N T ,  C O N C L U D I N G  R E M A R K S

D I P L O M A T I C  R E C E P T I O N

1 0 . 0 0  A . M .  —  1 0 .1 0  A . M .

1 0 .1 0  A . M .  —  1 0 . 4 5  A . M .

1 0 . 4 5  A . M .  —  1 0 . 5 0  A . M .

1 0 . 5 0  A . M .  —  11. 0 0  A . M .

11. 0 0  A . M .  —  12 . 0 0  N O O N

12 . 0 0  N O O N  —  1. 3 0  P. M .

1. 3 0  P. M .  —  2 . 3 0  P. M .

2 . 3 0  P. M .  —  3 .15  P. M .

3 .15  P. M .  —  4 .15  P. M .

4 .15  P. M .  —  4 . 2 5  P. M .

8 . 3 0  P. M .  —  1 0 . 0 0  P. M .
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Řečníci
Speakers

Hana Halfarová
Je ředitelkou projektů Univerzity a Open Gate v Nadaci The Kellner Family Foundation 
a zároveň vede Pedagogicko-psychologickou poradnu na OPEN GATE – gymnázium 
a základní škola v Babicích u Prahy. 
She is the Director of University and Open Gate projects within The Kellner Family 
Foundation. She is also the Coordinator of Department of Pedagogical and Psychological 
Support of the OPEN GATE Grammar School and Primary School in Babice u Prahy. 

J. E. / H. E. Marie Chatardová 
Je velvyslankyní a stálou představitelkou České republiky při OSN v New Yorku. V mi-
nulosti působila například na Stálé misi ČR při EU, jako velvyslankyně ČR ve Švédsku, 
nebo jako ředitelka Diplomatického protokolu MZV. Do roku 2016 byla velvyslankyní 
České republiky ve Francii, Monaku a pro UNESCO.
She is the Permanent Representative of the Czech Republic to the UN. In the past, she 
worked at the Permanent Mission of the Czech Republic to the EU, as an Ambassador 
to Sweden or as the Director of Diplomatic Protocol at the Ministry of Foreign Affairs 
of the Czech Republic. Until 2016, she worked as the Ambassador of the Czech Republic 
to France, Monaco and UNESCO.

J. E. / H. E. Jan Kára
Je velvyslancem České republiky při OSN a dalších mezinárodních organizacích v Ženevě. 
V minulosti působil na mnoha pozicích v českých diplomatických službách i v rámci 
Ministerstva zahraničních věcí ČR. V roce 2002 byl místopředsedou II. výboru Valného 
shromáždění OSN.
He is the Permanent Representative of the Czech Republic to the UN and other 
international organizations in Geneva. He previously worked at many positions in 
diplomatic services at the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic. In 2002 he 
served as a Vice-chairman of the General Assembly Economic and Financial Committee.

Dana Kovaříková
Je pověřena vedením Zastoupení Evropské komise v České republice. V Evropské komisi 
působí od roku 2002, z toho na Zastoupení EK v ČR od ledna 2014. 
She is the Acting Head of the Representation of the European Commission in the Czech 
Republic. She has worked for the European Commission since 2002 and joined the 
Representation of the European Commission in the Czech Republic in January 2014.
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eng



P R A Ž S K Ý  S T U D E N T S K Ý  S U M M I T 31

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE / FINAL CONFERENCE

Taťána Gregor Kuchařová
Získala jako zatím jediná Češka titul Miss World, je úspěšnou topmodelkou, příleži-
tostnou herečkou a také lídrem neziskové organizace Krása pomoci, která se zaměřila 
na pomoc seniorům.
She has won a Miss World title as the only Czech so far. She is a successful topmodel, 
occasional actress and also a leader of a non-profit organization Beauty of Help, which 
focuses on helping the elderly people.

J. E. / H. E. Martin Stropnický
Je ministrem obrany České republiky. Vystudoval Divadelní fakultu AMU, několik let 
pracoval jako herec. Po roce 1989 nastoupil na ministerstvo zahraničí, postupně byl 
velvyslancem ČR v Portugalsku, Itálii a ve Vatikánu. Od ledna 2014 vede Ministerstvo 
obrany ČR.
He is a Minister of Defence of the Czech Republic. He had studied the Theatre Faculty 
of the Academy of Performing Arts in Prague (DAMU) and for a few years he worked as 
an actor. After 1989 he started working for Ministry of Foreign Affairs, he acted as an 
Ambassador of the Czech Republic to Portugal, Italy and Vatican. Since January 2014 
he leads the Ministry of Defence of the Czech Republic.

Erik Tabery
Je šéfredaktorem týdeníku Respekt, kde působí od roku 1997. Věnuje se zejména poli-
tickým tématům. Za svou práci obdržel například ocenění Novinářská křepelka nebo 
Cenu Ferdinanda Peroutky.
He is the Editor in Chief of Respekt, weekly magazine, where he has worked as a journalist 
since 1997. He mainly focuses on political topics and has received several journalism 
awards for his work. 

Magda Vášáryová 
Je slovenskou političkou, socioložkou a bývalou diplomatkou. Dříve působila jako 
velvyslankyně ČSFR v Rakousku či jako velvyslankyně SR v Polsku. Ztvárnila rovněž 
řadu divadelních a filmových rolí.
She is a Slovak politician, sociologist and former diplomat. She served as the Ambassador 
of Czechoslovakia to Austria and the Ambassador of Slovak Republic to Poland. She has 
also portrayed a number of film and theater characters.
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J. E. / H. E. Lubomír Zaorálek
Je ministrem zahraničních věcí České republiky. V roce 1996 byl poprvé zvolen 
do Poslanecké sněmovny, kde v letech 2002–2006 zastával funkci předsedy a později 
místopředsedy. V roce 2014 byl jmenován ministrem zahraničních věcí poté, co několik 
let zastával funkci stínového ministra.
He is the Minister of Foreign Affairs of the Czech Republic. In 1996, he was elected to the 
Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic for the first time. He was 
its Chairman between 2002 and 2006 and the Vice-Chairman afterwards. In 2014, 
he was appointed as the Minister of Foreign Affairs, after being a Shadow Minister of 
Foreign Affairs for a couple years.

Tomáš Zima
Je profesorem lékařské chemie a biochemie, od roku 2014 zastává funkci rektora 
Univerzity Karlovy. Působí jako přednosta Ústavu lékařské biochemie a laboratorní 
diagnostiky 1. lékařské fakulty UK a Veřejné fakultní nemocnice, v minulosti byl rovněž 
děkanem 1. lékařské fakulty UK.
He is a Professor of medicinal chemistry and biochemistry. Since 2014, he has been 
the Rector of the Charles University in Prague. He is also the Head of the Institute of 
Medical Biochemistry and Laboratory Diagnostic and previously served as the Dean 
of the First Faculty of Medicine of Charles University.

Michael Žantovský
Je ředitelem Knihovny Václava Havla. Mezi lety 2009 a 2015 působil jako velvyslanec 
České republiky ve Spojeném království. Mimo jiné rovněž působil jako publicista, 
spisovatel či tlumočník. Je vystudovaným psychologem.
He is the Executive Director of Václav Havel Library. Between 2009 and 2015, he served 
as the Ambassador of the Czech Republic to the United Kingdom. In the past, he worked 
as a publicist, novelist or translator. He holds a university degree in psychology.

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE / FINAL CONFERENCE
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1. patro / First Floor

UNSC Jednací sál II

UNESCO Klub A

EU Klub B

ECOFIN Klub C

NATO Klub D

HRC Klub E

UNEA Klub H

2. patro / Second Floor

DISEC Jednací sál IV B
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Jednací dny
konference
Days of Negotiations

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE / FINAL CONFERENCE

Doprava
Jednací dny a slavnostní zakončení se uskuteční v Kongresovém 
centru Praha, které se nachází na lince metra C, stanice Vyšehrad, 
při výstupu ve směru Háje. Pro vstup do KCP použijte Vchod I, 
který je na rohu budovy a nejblíže ke stanici metra. Dále vás již 
navede orientační systém. V přízemí budovy budou k dispozici 
šatny pro odložení kabátů.

Průběh konferenčních dnů
Každý jednací den začíná registrací, která bude probíhat vždy 
od 8.30 do 8.50 ve foyer v prvním patře. Jednání probíhají od 9.00 
do 18.00, vyjma pondělí, kdy jednání skončí již ve 14.15. Od 15.15 
bude konference zakončena slavnostním ceremoniálem v sále 
Panorama. V průběhu jednacích dnů bude zajištěn pitný režim, 
oběd a odpolední coffebreak.

SOBOTA

08.30 — 08.50 Registrace

09.00 — 18.00 Jednání

NEDĚLE

08.30 — 08.50 Registrace

09.00 — 18.00 Jednání

PONDĚLÍ

08.30 — 08.50 Registrace

09.00 — 14.15 Jednání

14.15 — 14.45 Rozloučení v jednotlivých orgánech a modelech

15.15 — 17.00 Slavnostní zakončení

Dress Code: Business Standard
Dámy mohou zvolit formální šaty, klasický kalhotový kostým, 
či variaci se sukní, jejíž délka by neměla být více jak 5 cm nad  ko-
lena. Pánové mohou vybírat mezi světlejším i tmavým oblekem, 
vždy však se světlou košilí a správně uvázanou kravatou.

Transportation
The negotiations and the Closing ceremony take place at the Prague 
Congress Centre located close to the metro station Vyšehrad, 
red line C. For entering the building, use the Entrance I, which 
is on the corner of the building, closest to the station. You will 
then be navigated by the orientation system. Feel free to use the 
cloakroom on the ground floor for your coats.

The Conference Days
Every day of negotiations starts with the registration which takes 
place always between 8:30 and 8:50 a.m. in the lobby on the first 
floor The negotiations take place between 9 a.m. and 6 p.m., apart 
from Monday, when the negotiations end at 2:15 p.m. Conference 
will be concluded with the Closing ceremony in the Panorama 
Hall at 3:15 p.m. Lunches, coffee breaks and beverages are provided 
during the conference.

SATURDAY

8:30 a.m. — 8:50 a.m. Registrations

9:00 a.m. — 6:00 p.m. Negotiation

SUNDAY

8:30 a.m. — 8:50 a.m. Registrations

9:00 a.m. — 6:00 p.m. Negotiation

MONDAY

8:30 a.m. — 8:50 a.m. Registrations

9:00 a.m. — 2:15 p.m. Negotiation

2:15 p.m. — 2:45 p.m. Feedbacks and farewell in organs and models

3:15 p.m. — 5:00 p.m. Closing ceremony

Conference Dress Code: Business Standard
Ladies may choose formal dress, standard pants suit or 
a combination of blouse and formal skirts, which should not end 
higher than 5 cm above the knees. Gentlemen may wear both 
dark and lighter-coloured suits, but always paired with a light-
coloured shirt and a tie. 

eng
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Na začátku bylo přání pomáhat dětem, kterým osud 
nepřál. Nyní podporujeme dlouhodobé vzdělávací 
projekty určené žákům základních škol a jejich uči-
telům, středoškolákům a vysokoškolákům i absol-
ventům postgraduálního vzdělávání. Poskytujeme 
granty také českým vědcům a vědeckým týmům.

PROJEKTY
OPEN GATE
Na osmiletém gymnáziu Open Gate společně studují děti z dět-
ských domovů nebo ze sociálně znevýhodněných rodin s těmi, 
kterým školné platí rodiče. Jde to díky nadaci, která poskytuje 
stipendia zhruba polovině studentů tohoto gymnázia.

Univerzity
Studovat v zahraničí nemusí být nesplnitelným snem. Finanční 
granty od nadace pomáhají českým nadaným studentům absol-
vovat Oxford, Cambridge, Yale a mnohé další proslulé univerzity.

Pomáháme školám k úspěchu
Zlepšujeme kvalitu vzdělávání na veřejných základních školách 
tím, že podporujeme zavádění nových vyučovacích metod a zvy-
šování kvalifikace pedagogů. Podporujeme více jak 400 pedagogů 
a ředitelů a jejich prostřednictvím přes 6 000 žáků.

Science
Hledat nová východiska pro léčbu rakoviny je cílem vědeckých 
týmů, které získaly granty z projektu Science. Podpora je určena 
výjimečným vědeckým osobnostem s mezinárodním úspěchem, 
ale také začínajícím talentům.

www.kellnerfoundation.cz
info@kellnerfoundation.cz

At the beginning, we sought to help children on 
whom fortune did not smile; today, we sponsor 
long-term educational projects intended for 
elementary school students and their teachers, 
high school and university students, as well as 
postgraduates. We also provide grants to Czech 
researchers and research teams. 

FOUNDATION PROJECTS
OPEN GATE
The Open Gate eight-year grammar school educates children from 
children’s homes and socially disadvantaged families, together 
with those whose parents cover their school fees. This is made 
possible thanks to the Foundation, which provides grants to half 
of the school’s students.

Universities Project
Studying abroad does not have to be an impossible dream. 
The Foundation’s financial grants help talented Czech students 
graduate from Oxford, Cambridge, Yale, and many other renowned 
universities.

Helping Schools Succeed Project
We help to improve the quality of education at public elementary 
schools by promoting new teaching methods and honing the skills 
of teachers. We are now supporting more than 400 school teachers 
and principals and, through them, more than 6,000 students.

Science
New approaches to cancer treatment – this is the goal pursued by 
research teams that have received grants under the Science project. 
Grants are intended for luminaries acclaimed by international 
scientific circles, and also for talents who are just starting their 
careers in research.

www.kellnerfoundation.cz
info@kellnerfoundation.cz

Generální partner Pražského studentského summitu 
Prague Student Summit General Partner

eng
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Přípravný tým
Preparatory Team
VEDENÍ PROJEKTU / EXECUTIVE BOARD

Eva Prudilová hlavní koordinátorka / Chief Coordinator

Filip Jelínek zástupce hlavní koordinátorky / Deputy Chief Coordinator

STŘEŠNÍ KOORDINÁTOŘI / SECTION COORDINATORS

Iva Gejdošová koordinátorka vnějších vztahů / Public Relations Coordinator

Daniela Chvátalová programová koordinátorka / Programme Coordinator

Jáchym Vintr koordinátor interních záležitostí / Internal Affairs Coordinator

KOORDINÁTOŘI / COORDINATORS

Markéta Melicharová koordinátorka účastnického servisu / Participant Service Coordinator 

Ondřej Novák technický koordinátor / IT Coordinator

Marie Plasová organizační koordinátorka / Logistics Coordinator

MODEL OSN / MODEL UN

RADA BEZPEČNOSTI / SECURITY COUNCIL (UNSC)

Jan Papajanovský předseda / President

Lucie Kalousková místopředsedkyně / Vice-President

Daniel Netrval místopředseda / Vice-President

Pavel Raus místopředseda / Vice-President

VÝBOR PRO ODZBROJENÍ A MEZINÁRODNÍ BEZPEČNOST / DISARMAMENT AND INTERNATIONAL SECURITY COMMITTEE (DISEC)

Robert Květoň předseda / Chairman

Václav Malina místopředseda / Vice-Chairman

Jonathan Machander místopředseda / Vice-Chairman

Hanka Nguyen místopředsedkyně / Vice-Chairwoman

Šárka Tesařová místopředsedkyně / Vice-Chairwoman

Vojtěch Vrabec místopředseda / Vice-Chairman

HOSPODÁŘSKÝ A FINANČNÍ VÝBOR / ECONOMIC AND FINANCIAL COMMITTEE (ECOFIN)

Jakub Kopřiva předseda / Chairman

Sára Filípková místopředsedkyně / Vice-Chairwoman

Andrea Poláková místopředsedkyně / Vice-Chairwoman

Zuzana Svobodová místopředsedkyně / Vice-Chairwoman

RADA PRO LIDSKÁ PRÁVA / HUMAN RIGHTS COUNCIL (HRC)

Tomáš Opat předseda / President

Markéta Aranyossyová místopředsedkyně / Vice-President

Tomáš Jančar místopředseda / Vice-President

Zdeněk Nevřivý místopředseda / Vice-President

Eva Pazderková místopředsedkyně / Vice-President

Kateřina Porembská místopředsedkyně / Vice-President
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ORGANIZACE OSN PRO VÝCHOVU, VĚDU A KULTURU / UN EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION (UNESCO)

Tadeáš Zíka předseda Generální konference / President of the General Conference

Anežka Aubrechtová místopředsedkyně Generální konference / Vice-President of the General Conference 

Adam Čejka místopředseda Generální konference / Vice-President of the General Conference 

Petra Hubatková místopředsedkyně Generální konference / Vice-President of the General Conference 

Tomáš Kremel místopředseda Generální konference / Vice-President of the General Conference 

Konstantin Sulimenko místopředseda Generální konference / Vice-President of the General Conference 

ENVIRONMENTÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ OSN / UNITED NATIONS ENVIRONMENT ASSEMBLY (UNEA)

Jan Hlaváček předseda / President

Tomáš Kosub místopředseda / Vice-President

Ivan Matejić místopředseda / Vice-President

Zbyněk Novotný místopředseda / Vice-President

Petra Oslancová místopředsedkyně / Vice-President

Andrea Tunysová místopředsedkyně / Vice-President

MODEL NATO

František Novotný generální tajemník / Secretary General

Zuzana Konečná zástupkyně generálního tajemníka / Deputy Secretary General

Zuzana Krulichová zástupkyně generálního tajemníka / Deputy Secretary General

Rafat Kurdi zástupce generálního tajemníka / Deputy Secretary General

Anna Umlaufová zástupkyně generálního tajemníka / Deputy Secretary General

MODEL EU

Vendula Kulichová generální tajemnice Rady / Secretary-General of the Council

Michaela Dvořáková náměstkyně generální tajemnice Rady / Deputy Secretary-General of the Council

Ema Grajcarová náměstkyně generální tajemnice Rady / Deputy Secretary-General of the Council

Petr Hanzlík náměstek generální tajemnice Rady / Deputy Secretary-General of the Council

Jan Hruška náměstek generální tajemnice Rady / Deputy Secretary-General of the Council

CHRONICLE

Linda Coufalová šéfredaktorka Chronicle / Editor in Chief of Chronicle

Tomáš Krause zástupce šéfredaktorky Chronicle / Deputy Editor in Chief of Chronicle

BACK OFFICE

Jan Adamov člen přípravného týmu / Member of Preparatory Team

Aneta Bernardová členka přípravného týmu / Member of Preparatory Team

Jan Dipold člen přípravného týmu / Member of Preparatory Team

Martin Hammerbauer člen přípravného týmu / Member of Preparatory Team

Adéla Jiřičková členka přípravného týmu / Member of Preparatory Team

Jan Pivoda člen přípravného týmu / Member of Preparatory Team

Lenka Tomečková členka přípravného týmu / Member of Preparatory Team

FOTOGRAFOVÉ / PHOTOGRAPHERS

Romana Červenková fotografka / Photographer

Michal Janata fotograf / Photographer

Hana Kratochvílová fotografka / Photographer

Daniela Klodnerová fotografka / Photographer

Barbora Schmiedová fotografka / Photographer

Markéta Škaldová fotografka / Photographer
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Model OSN /Model UN

Stát / Country Škola / School

Albánie / Albania Gymnázium Litoměřická, Praha 9

Biskupské gymnázium

Alžírsko / Algeria Gymnázium Brno-Řečkovice

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno

Angola Gymnázium Jakuba Škody, Přerov

Argentina Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy

SŠ a JŠ s právem jazykové zkoušky, Volyně

Austrálie / Australia Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou

Masarykovo gymnázium, Plzeň

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec

Bangladéš / Bangladesh Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2

Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1

Bělorusko / Belarus Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor

Bolívie / Bolivia Gymnázium Mozartova, Pardubice

Botswana Gymnázium Příbram

Brazílie / Brazil Gymnázium Svitavy

Burundi Gymnázium Příbram

Čína / China Gymnázium Ústavní, Praha 8

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava - Poruba

Gymnázium Voděradská, Praha 10

Egypt Gymnázium Mozartova, Pardubice

Etiopie / Ethiopia Škola mezinárodních a veřejných vztahů, Praha 4

Filipíny / Philippines Mendelovo gymnázium, Opava

Francie / France Gymnázium Omská, Praha 10

Soukromá střední odborná škola BEAN

Ghana Škola mezinárodních a veřejných vztahů, Praha 4

Gruzie / Georgia Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov

Chile Gymnázium Jírovcova, České Budějovice

Indie / India Gymnázium Chotěboř

Gymnázium Lanškroun

Gymnázium Chodovická, Praha 9

Indonésie / Indonesia Gymnázium Příbram

Gymnázium Příbram

Itálie / Italy Gymnázium Boskovice

Izrael / Israel Škola mezinárodních a veřejných vztahů, Praha 4

Japonsko / Japan Gymnázium Litoměřická, Praha 9

Gymnázium Voděradská, Praha 10

Jihoafrická republika / South Africa Gymnázium Hladnov, Ostrava

Mendelovo gymnázium, Opava

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba

Kanada / Canada Gymnázium Svitavy

Zúčastněné školy 
Participating Schools



P R A Ž S K Ý  S T U D E N T S K Ý  S U M M I T 39

Katar / Qatar Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice

Kazachstán / Kazakhstan Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník

Keňa / Kenya Gymnázium Matyáše Lercha, Brno

Gymnázium Slovanské náměstí, Brno

Konžská republika / Congo Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba

Korejská republika / Republic of Korea Gymnázium Jírovcova, České Budějovice

Kuba / Cuba Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín

Gymnázium Třeboň

Gymnázium Arabská, Praha 6

Lotyšsko / Latvia Gymnázium Třebíč

Gymnázium Nad Štolou, Praha 7

Malajsie / Malaysia Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov

Maroko/ Morocco Masarykovo gymnázium, Plzeň

Gymnázium U Balvanu, Jablonec nad Nisou

Mexiko / Mexico Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov

Gymnázium Olomouc - Hejčín

Mongolsko / Mongolia Gymnázium Luďka Pika, Plzeň

Německo / Germany Gymnázium Matyáše Lercha, Brno

Nigérie / Nigeria Gymnázium Litoměřická, Praha 9

Gymnázium Na Vítězné pláni, Praha 4

Malostranské gymnázium, Praha 1

Norsko / Norway Gymnázium Třinec

Nový Zéland / New Zealand Gymnázium Jana Nerudy, Praha 1

Gymnázium Voděradská, Praha 10

Obchodní akademie Hovorčovická

Pákistán / Pakistan Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec

Panama Gymnázium Arabská, Praha 6

Peru Gymnázium Sokolov

Pobřeží Slonoviny / Côte d'Ivoire Gymnázium Svitavy

Polsko / Poland Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha 4

Ruská federace / Russian Federation Gymnázium Ostrov

Saudská Arábie / Saudi Arabia Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec

Gymnázium Jateční, Ústí nad Labem

Senegal Gymnázium Matyáše Lercha, Brno

Slovinsko / Slovenia Gymnázium Nad Alejí, Praha 6

Spojené arabské emiráty / United Arab Emirates Anglicko-české gymnázium AMAZON

Spojené království / United Kingdom Gymnázium U Balvanu, Jablonec nad Nisou

Masarykovo gymnázium, Plzeň

Gymnázium Budějovická, Praha 4

Spojené státy / United States Gymnázium Chotěboř

Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou

Soukromá střední odborná škola BEAN

Súdán / Sudan Gymnázium Uherské Hradiště

Španělsko / Spain Gymnázium Ostrov

Thajsko / Thailand Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť

Turecko / Turkey Gymnázium Třeboň

Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba

Ukrajina / Ukraine Gymnázium Ostrov



c o n f e r e n c e  b o o k40

Uruguay Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice

Venezuela Gymnázium Mozartova, Pardubice

Vietnam Křesťanské gymnázium, Praha 10

Gymnázium Opatov, Praha 4

Gymnázium Evolution Jižní Město

Zimbabwe Gymnázium Uherské Hradiště

Model OSN – pozorovatelé / Model UN – Observers

Organizace / Organization Škola / School

Amnesty International Univerzita Karlova

CIEL Univerzita Karlova

GFC Univerzita Karlova

Greenpeace Univerzita Karlova

ICRC Masarykova univerzita

ICSU Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

IOE Univerzita Karlova

IPIECA Univerzita Karlova

ITUC Střední průmyslová škola na Proseku

IUCN Univerzita Karlova

nrg4SD Metropolitní univerzita Praha

Poradní výbor HRC / HRC Advisory Committee Vysoká škola ekonomická v Praze

UNODA Univerzita Karlova

USCIB Střední průmyslová škola na Proseku

WBCSD Vysoká škola ekonomická v Praze

WILPF Univerzita Karlova

WWF Metropolitní univerzita Praha

Model NATO

Stát / Country Škola / School

Albánie / Albania Gymnázium Sokolov

Belgie / Belgium Gymnázium Česká, České Budějovice

Bulharsko / Bulgaria Biskupské gymnázium Bohosudov

Černá Hora / Montenegro Masarykova univerzita

Česká republika / Czech Republic The English College in Prague - Anglické gymnázium

Dánsko / Denmark Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice

Estonsko / Estonia Gymnázium Jana Keplera, Praha 6

Francie / France Gymnázium Žďár nad Sázavou

Chorvatsko / Croatia Gymnázium Brno-Řečkovice

Island / Iceland Střední škola Podnikatelská akademie a základní škola

Itálie / Italy Gymnázium Stříbro

Kanada / Canada Gymnázium Na Zatlance, Praha 5

Litva / Lithuania Biskupské gymnázium v Ostravě

Lotyšsko / Latvia Obchodní akademie Dušní, Praha 1

Lucembursko / Luxembourg Biskupské gymnázium Bohosudov

Maďarsko / Hungary Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec

Nizozemsko / Netherlands Gymnázium Třeboň

Nmecko / Germany Gymnázium Žďár nad Sázavou

Norsko / Norway Gymnázium Krnov

Polsko / Poland Masarykovo gymnázium, Plzeň
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Portugalsko / Portugal Gymnázium Nad Kavalírkou, Praha 5

Rumunsko / Romania Gymnázium, Olomouc - Hejčín

Řecko / Greece Gymnázium Písnická, Praha 4

Slovensko / Slovakia The English College in Prague - Anglické gymnázium

Slovinsko / Slovenia Gymnázium Františka Palackého, Valašské Meziříčí

Spojené království / United Kingdom Gymnázium Příbram

Spojené státy / United States Mendelovo gymnázium, Opava

Španělsko / Spain Gymnázium Jakuba Škody, Přerov

Turecko / Turkey Gymnázium Jakuba Škody, Přerov

Model EU

Stát / Country Škola / School

Belgie / Belgium Masarykova univerzita

Bulharsko / Bulgaria Metropolitní univerzita Praha

Česká republika / Czech Republic Univerzita Karlova

Dánsko / Denmark Univerzita Karlova

Estonsko / Estonia Masarykova univerzita

Finsko / Finland Univerzita Karlova

Francie / France Univerzita Karlova

Chorvatsko / Croatia Vysoká škola ekonomická v Praze

Irsko / Ireland Masarykova univerzita

Itálie / Italy Univerzita Karlova

Kypr / Cyprus Masarykova univerzita

Litva / Lithuania Metropolitní univerzita Praha

Lotyšsko / Latvia Masarykova univerzita

Lucembursko / Luxembourg Metropolitní univerzita Praha

Maďarsko / Hungary Univerzita Karlova

Malta Masarykova univerzita

Německo / Germany Masarykova univerzita

Nizozemsko / Netherlands Vysoká škola ekonomická v Praze

Polsko / Poland Univerzita Karlova

Portugalsko / Portugal Univerzita Karlova

Rakousko / Austria Univerzita Karlova

Rumunsko / Romania Univerzita Palackého v Olomouci

Řecko / Greece Masarykova univerzita

Slovensko / Slovakia Univerzita Karlova

Slovinsko / Slovenia Vysoká škola ekonomická v Praze

Spojené království / United Kingdom Univerzita Karlova

Španělsko / Spain Masarykova univerzita

Švédsko / Sweden Univerzita Karlova
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O pořadateli
About Organizer

Asociace pro mezinárodní otázky slaví v letošním roce 20 let od 
svého založení. V souladu se svým posláním se po celou dobu 
věnuje výzkumu a vzdělávání v oblasti mezinárodních vztahů. 
Dnes je AMO respektovaným zahraničně politickým think-tan-
kem otevřeným všem demokratickým názorovým proudům. 
Nabídka veřejně prospěšných aktivit se postupně rozšířila také na 
programy podporující rozvoj občanské společnosti, prosazování 
zahraničně politických témat ve veřejné debatě i na odborných 
fórech, zvyšování občanských kompetencí mladých lidí, předá-
vání zkušeností z české transformace do zahraničí a propojování 
mladých profesionálů z různých oblastí lidské činnosti. AMO je 
nevládní neziskovou organizací aktivní nejen v Praze a na celo-
státní úrovni, ale i v regionech, působí také ve střední a východní 
Evropě, zejména na Ukrajině a v Bělorusku.

AMO 
 • formuluje a vydává studie a analýzy
 • pořádá mezinárodní konference, expertní semináře, kulaté 

stoly, veřejné diskuse
 • organizuje vzdělávací projekty
 • prezentuje kritické názory a komentáře k aktuálnímu dění 

pro domácí a zahraniční média
 • vytváří příznivější podmínky pro růst nové generace 

expertů
 • podporuje zájem o disciplínu mezinárodních vztahů mezi 

širokou veřejností
 • spolupracuje s řadou dalších domácích i zahraničních 

institucí

This year, the Association for International Affairs celebrates its 
20th anniversary. In accordance with its mission, it has always 
been dedicated to promoting research and education in the field 
of international relations. Nowadays, AMO is an established 
and well-respected foreign policy think-tank, open to all voices 
of the democratic debate. AMO’s offer of public benefit activities 
gradually expanded on programs supporting development of civil 
society, advocating for foreign policy issues in the public debate 
and at expert fora, increasing civic competences of young people, 
transferring Czech experience from the post-1989 transformation 
abroad, and connecting young professionals from various fields. 
AMO is a non-profit non-governmental organization active not 
only in Prague and at the national level, but also in the Czech 
regions. It runs projects in Central and Eastern Europe as well, 
particularly in Ukraine and Belarus.

AMO 
 • formulates and publishes briefings, research and policy 

papers
 • organizes international conferences, expert seminars, round 

tables, and public debates
 • organizes educational projects
 • presents critical assessments and comments on current 

issues for local as well as international press
 • creates favorable conditions for the growth of a new 

generation of experts
 • supports interest in international relations among the 

general public
 • cooperates with a number of like-minded local and 

international institutions
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Poznámky
Notes
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