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Úvodní slovo 

Vážení čtenáři, 

v rukou právě držíte přehled mediálního pokrytí XXII. ročníku Pražského 
studentského summitu, který se konal ve školním a akademickém roce 
2016/2017. 

Stejně jako v minulých letech se i letos zmínka o projektu dostala do 
celé řady médií. Od těch klasických celostátních jako je Respekt nebo Česká 
televize až po specializované a školní weby. I díky tomu je projekt stále živý, 
o čemž  svědčí i příběhy škol, které se projektu účastní od jeho prvních
ročníků. S jedním takovým se můžete seznámit na straně 51.

V letošním ročníku se poprvé pořádaly regionální simulace. Pražský 
studentský summit  zaměřil svoji pozornost i na žáky 8. a 9. tříd základních 
škol a odpovídajících stupňů víceletých gymnázií a na regiony České 
republiky. Jaké si odnesli z akcí dojmy? A co nového se naučili? To se můžete 
dozvědět na mnoha místech tohoto mediálního přehledu. 

Kromě toho obsahuje ve svém úvodu přehledovou tabulku se všemi 
mediálními zmínkami o projektu. Ve druhé části pak naleznete celé znění 
článků, zpráv či informací a odkazy na původní zdroje. 

Závěrem chceme na tomto  místě poděkovat generálnímu partnerovi 
Pražského studentského summit The Kellner Family Foundation stejně jako 
všem dalším partnerům a podporovatelům. Bez nich by se nemohl celý projekt 
uskutečnit. 

Věříme, že nám všichni zachováte přízeň i v příštím ročníku a opět se 
setkáme při čtení tohoto přehledu. 

http://www.amo.cz/
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Přehled mediálního pokrytí XXII. ročníku Pražského studentského 
summitu 

Mediální výstupy vedení Pražského 
studentského summitu 

Mimoškolní aktivity jsou často 
rozhodující výhodou 

Jak na VŠ 01.11.2016 7 

Británie žádá o odchod z EU Česká televize 29.03.2017 9 

Chceme měnit svět, i když víme, jak to 
zní 

Respekt 08.04.2017 6 

Články o Pražském studentském 
summitu 

Nadace The Kellner Family Foundation 
věnovala na veřejně prospěšné 
projekty přes 88 milionů 

Týden.cz 17.05.2016 10 

Staň se diplomatem! Pražský 
studentský summit přijíždí do regionů 

Klíč ke vzdělání 29.06.2016 12 

Pražský studentský summit Občankáři 06.09.2016 14 

Pražský studentský summit - krok 
k budoucnosti 

Týdenník školství 07.09.2016 15 

XXII. ročník PSS je tady! Mladiinfo 13.09.2016 16 

Projekt Staň se diplomatem! Občankáři 15.09.2016 17 

Regionální simulace zasedání Rady 
bezpečnosti OSN se poprvé otevírají i 
žákům základních škol 

Česká škola 16.09.2016 19 

Projekt STAŇ SE DIPLOMATEM! 
Projekt Staň se 
diplomatem! 

20.09.2016 20 

XXII. ročník Pražského studentského
summitu

Gymnázium Broumov 23.09.2016 21 

Je čas přihlásit se do Pražského 
studentského summitu 

Gymnázium Evolution 
Sázavská 

27.09.2016 22 

Staň se diplomatem 
Gymnázium Ostrava-
Hrabůvka 

04.10.2016 23 

Staň se diplomatem! 
Masarykovo 
gymnázium Příbor 

04.10.2016 24 

Staň se diplomatem 
Gymnázium Nový 
Jičín 

10.10.2016 26 

Staň se diplomatem! 
Gymnázium Františka 
Živného v Bohumíně 

10.10.2016 27 

http://www.amo.cz/
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Staň se diplomatem 

Základní škola a 
gymnázium Vítkov 

11.10.2016 28 

Staň se diplomatem! 
Wichterlovo 
gymnázium 

11.10.2016 30 

Projekt „Staň se diplomatem!“ 
v Pardubicích 

Školský portál 
Pardubického kraje 

12.10.2016 31 

Vedení personálního sektoru 
v EKOSPOLu rozšířil Jan Zipser 

Building news 14.10.2016 32 

Študuj u nás: Projekt Staň se 
diplomatem 

Polar 15.10.2016 33 

Staň se diplomatem! 
Matiční gymnázium 
Ostrava 

17.10.2016 34 

Pražský studentský summit ve 
spolupráci s MŠMT - akce "Staň se 
diplomatem" 

Základní škola Chrast 23.10.2016 35 

Staň se diplomatem 
Gymnázium 
Lanškroun 

25.10.2016 36 

Třebíčští gymnazisté si vybojovali 
účast na prestižním studentském 
summitu 

Třebíčský deník 26.10.2016 37 

Občanská angažovanost mladých lidí 
by mohla vyřešit i globální oteplování, 
myslí si organizátoři Yoda Mentorship 
Programme 

e15.cz 27.10.2016 38 

Ocenění "diplomaté" 
Gymnázium J. Š. 
Baara 

03.11.2016 39 

Projekt „Staň se diplomatem!“  
Česko-anglické 
gymnázium 

09.11.2016 40 

Staň se diplomatem 
Masarykova základní 
škola Polička 

11.11.2016 41 

„Staň se diplomatem“ 
Gymnázium 
Strakonice 

12.11.2016 42 

Naši studenti na simulovaném jednání 
Rady bezpečnosti OSN 

Gymnázium Vítězslava 
Nováka 

15.11.2016 43 

Staň se diplomatem! Gymnázium Česká 20.11.2016 44 

Gymnázisté v roli diplomatů Rady 
bezpečnosti OSN 

Moravskotřebovský 
zpravodaj 

01.12.2016 45 

Pražský studentský summit Gymnázium Krnov 12.12.2016 46 

II. přípravné setkání Pražského 
studentského summitu 

Ústav mezinárodních 
vztahů 

26.12.2016 47 

http://www.amo.cz/
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Krok ke světovým výzvám aneb 
vzdělávání pomocí diplomatické 
simulace 

Magazín Perpetuum 01.01.2017 48 

Škola hrou TV-Ostrov 19.01.2017 51 

Staň se mladým diplomatem 

Gymnázium a Střední 
odborná škola 
zdravotnická a 
ekonomická Vyškov 

28.01.2017 52 

Sumulace jednání OSN  
Česká a slovenská 
Vídeň 

14.02.2017 53 

Podzrav ze Summitu Gymnázium Jírovcova 25.02.2017 55 

Pražský studentský summit: Studenti 
diskutují nad otázkami mezinárodních 
vztahů 

Ukáčko 26.03.2017 56 

Zaorálek: Reakce USA je jako úder 
pěstí. Zeman chce vyšetřit chemické 
útoky, pak bude hodnotit 

aktualne.cz 07.04.2017 57 

Reakce USA je úder pěstí, vyvolá 
bouřlivé reakce, řekl o útoku v Sýrii 
Zaorálek. Trump má můj respekt, 
napsal Kalousek 

ihned.cz 07.04.2017 58 

Prohlubování nerovností je největší 
hrozbou pro EU, řekl Zaorálek 

e15.cz 07.04.2017 59 

Zaorálek: Největší hrozbou pro EU je 
prohlubování nerovnosti 

euroskop.cz 07.04.2017 60 

Poslední krok se Summitem Ukáčko 10.04.2017 61 

Zástupce Chargé d’Affaires oslovil 
účastníky Pražského studentského 
summitu 

US Embassy Prague 11.04.2017 62 

Pražský studentský summit 2017 Gymnázium Ostrov 11.04.2017 63 

XXII. ročník Pražského studentského 
summitu 

Střední průmyslová 
škola na Proseku 

13.04.2017 64 

Pražský studentský summit vyvrcholil 
třídenní konferencí 

CAROLINA 13.04.2017 65 

Žáci si vyzkoušeli, jak se stát 
diplomatem 

Televize TVS 28. 4. 2017 67 

  

http://www.amo.cz/
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Tisk a web 

Chceme měnit svět, i když víme jak to zní 

Hlavní koordinátorka Eva 
Prudilová v rozhovoru o mladé 
generaci, aktivismu i Evropě. 
 
 
 

Týdeník Respekt | 8. 4. 2017 

Celý rozhovor vyšel ve vydání 16/2017, předplatitelům je dostupný 
online, níže je ukázka. 

V čem jste jiní než vaši vrstevníci? 

Nad touto otázkou sami často přemýšlíme, když se rozhodujeme, na koho cílit, 
jak vybírat účastníky a jaké je vlastně sami chceme. A přišli jsme na to, že 
všechny tyhle lidi spojuje chuť dělat něco navíc. A to nejen se svým životem, 
se svou budoucností, ale zejména se světem okolo. Často jde také o lidi, kteří 
se snaží nějak pozitivně ovlivnit prostředí a fungování své střední školy. 

Co je ambicí lidí, kteří jezdí na Pražský studentský summit? 

Prostě změnit svět. Chtějí dělat svět lepším tak, aby se v něm nežilo lépe nejen 
jim a jejich rodinám, ale celé společnosti. Já si uvědomuji, jak ta věta zní, ale 
když se nad tím zamyslíte a rozložíte si to, tak to je prostě reálně pravda – když 
se zajímáte o věci veřejné, o společnost, zajímá vás, jak ji změnit, tak prostě 
chcete měnit svět k lepšímu. A probudit ten zájem i v jiných lidech, 
v sourozencích, v komkoliv. 

| https://www.respekt.cz/tydenik/2017/16/chceme-menit-svet-i-kdyz-
vime-jak-to-zni?issueId=100195  

  

http://www.amo.cz/
https://www.respekt.cz/tydenik/2017/16/chceme-menit-svet-i-kdyz-vime-jak-to-zni?issueId=100195
https://www.respekt.cz/tydenik/2017/16/chceme-menit-svet-i-kdyz-vime-jak-to-zni?issueId=100195
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Tisk a web 

Mimoškolní aktivity jsou často rozhodující výhodou 

Hlavní koordinátorka Eva 
Prudilová v rozhovoru o své 
motivaci a o roli mimoškolních 
aktivit. 
 
 

Jak na VŠ | 1. 11. 2016 | strana 8  

Celý text je dostupný online a níže.  

Eva Prudilová nastupuje do třetího ročníku na Právnické fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze. Jinak se ale intenzivně věnuje i Pražskému studentskému 
summitu, jehož se stala hlavní koordinátorkou. K vedení summitu se 
vypracovala z pozice řadové účastnice, kterou byla už od svých studií na 
Gymnáziu Svitavy. Zajímalo nás, jak lze zvládat všechny školní i mimoškolní 
aktivity a jak se vzájemně doplňují. 

Podle čeho jste se rozhodovala, na kterou vysokou školu se budete hlásit? 

Odmalička jsem chtěla jít na práva v Praze. Měla jsem ale samozřejmě trochu 
jiné představy o tom, co to obnáší. Tyto představy se postupem času vyjasnily. 
Přidávaly se k tomu další aspekty jako zájem o společenskovědní obor, 
uplatnitelnost na trhu práce, co vše budu moci dělat a upřímně řečeno i prestiž 
a umístění školy. A nakonec práva stejně vyšla jako nejlepší volba. Vždycky 
jsem tam chtěla jít a ten sen se mi nakonec splnil.  

Měla jste nějaké mimoškolní aktivity kromě Studentského summitu 
v době středoškolských studií? 

Strašně moc. Učitel ZSV vždy chodil s novými akcemi přímo za mnou, protože 
věděl, že neodolám. A přes lidi, s nimiž jsem se na těch akcích setkávala, jsem 
se dostávala k dalším a dalším. Vždycky jsem vyzkoušela, co šlo. A zajímavé 
bylo, že postupem času jsem začala na mimoškolních akcích potkávat tytéž 
lidi. Někteří z nich jsou teď moji opravdu dobří přátelé a vedu s nimi například 
Summit. Obecně si myslím, že škola tvoří pouze základ. Je potřeba 
rozhlédnout se za její hranice už během studia.  

Pomohly Vám nějak tyto aktivity při výběru nebo přijímacích zkouškách 
na VŠ?  

Určitě mi to pomohlo. Nejvíc mi pomohl asi Pražský studentský summit, 
kterého jsem se účastnila dlouhodobě a jezdila na přípravná setkání. Netýkalo 
se to jen informací či faktografických znalostí, ačkoli si myslím, že právě ty mi 
pomohly při většině přijímaček, ale týkalo se to také kritického myšlení a 
způsobu uvažování. Hlásila jsem se na šest škol a na pět z nich jsem se dostala 
bez přípravy. 

http://www.amo.cz/
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Co byste ráda dělala po vystudování Právnické fakulty? 

Přiznám se, že to rozmyšlené nemám. Já bych si během studií chtěla vyzkoušet 
práci v různých oborech mimo právo, ať už se to týká mezinárodních vztahů, 
mezinárodního práva nebo diplomacie. V oblasti práva se chci zorientovat ve 
fungování soudů, advokacie a dalších. A chtěla bych se rozhlédnout i v oblasti 
diplomacie. Ale myslím, že mám ještě dost času na to se rozhodnout a že 
postupně budu zjišťovat, co mě nejvíc baví a co mě dokáže upoutat, abych u 
toho zůstala. Na právech je prima to, že si člověk může dlouho vybírat. 

| https://scio.cz/download/jak-na-VS-1-16-17.pdf#page=8 
  

http://www.amo.cz/
https://scio.cz/download/jak-na-VS-1-16-17.pdf#page=8
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Video 

Británie žádá o odchod z EU 

Zástupce hlavní koordinátorky 
Filip Jelínek o postojích 
účastníků Pražského 
studentského summitu 
k brexitu. 

 

Studio 6, Česká televize | 29. 3. 2017 | 8:09 minut 

Celý rozhovor je dostupný online. 

„Pokud bych to měl shrnout, tak zaznívaly jednak obavy o budoucí směřování 
Evropské unie po odchodu Spojeného království, ale možná překvapivě takřka největší 
pozornost byla věnována územní celistvosti Velké Británie.“ 

| http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-
6/217411010100329/video/533661 
  

http://www.amo.cz/
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Web 

Nadace The Kellner Family Foundation věnovala na 
veřejně prospěšné projekty přes 88 milionů 

Článek o aktivitách generálního 
partnera Pražského studentského 
summitu. 

 

týden.cz | 17. 5. 2016  

Článek je dostupný online nebo níže. 

Rodinná nadace manželů Renáty a Petra Kellnerových zveřejnila výroční 
zprávu za rok 2015: na dobré věci věnovala 88 763 000 korun. Jde o podobnou 
částku jako v roce 2014. Více než 40 % z celkově rozdělených darů tvoří 
stipendia pro studenty gymnázia Open Gate. Od svého založení v roce 2009 
rozdělila Nadace The Kellner Family Foundation již více než 444 milionů 
korun. 

Drtivá většina příspěvků z Nadace směřuje na podporu vzdělávání 
dětí a mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí, kam v roce 2015 
nadace věnovala řádově 90 % všech rozdělených finančních prostředků. 

Stěžejními projekty Nadace jsou nadále stipendia pro studenty 
gymnázia Open Gate, finanční granty z projektu Univerzity, jehož cílem je 
pomáhat českým studentům rozvíjet vědomosti a dovednosti na prestižních 
světových i českých univerzitách. Dále projekt Pomáháme školám k úspěchu, 
zaměřený na zvyšování kvality výuky ve veřejných základních školách a 
projekt Science podporující výzkumnou práci českých vědců. 

Například na gymnáziu Open Gate studovalo ke konci loňského roku 
215 studentů. Stipendia od Nadace čerpalo 94 z nich v celkovém objemu 39 
milionů korun. "Jsem velmi ráda, že studenti Open Gate nezůstávají pouze pasivními 
příjemci darů. Sami se aktivně zapojují do aktivit na pomoc ostatním a často jsou 
iniciátory těchto akcí. Například do akce Run and Help, která vznikla na půdě Open 
Gate, se v roce 2015 zapojilo dalších 30 škol, institucí a zájmových skupin," uvedla 
Renáta Kellnerová, předsedkyně správní rady Nadace The Kellner Family 
Foundation. 

Z projektu Univerzity získává v aktuálním akademickém roce finanční 
granty 52 studentů - 12 z nich bylo přijato do programu nově, 40 stipendistů 
pokračuje ve studiích, která započali v předchozích letech. Studium dokončilo 
v loňském roce 16 stipendistů, často s vynikajícím hodnocením. 

Tým projektu Pomáháme školám k úspěchu vybral vloni v náročném 
výběrovém řízení tři nové školy, čímž se aktivity projektu rozšířily již do osmi 
krajů. V roce 2015 získalo podporu okolo 400 pedagogů a jejich 
prostřednictvím více než 6 000 žáků z 10 škol v osmi krajích České republiky. 

Kromě vlastních projektů rozdělila Nadace v roce 2015 prostředky i 
na individuální dary - podpořila organizaci Logické olympiády pořádané 
Mensou ČR, Pražský studentský summit, vydávání časopisu Zámeček nebo 

http://www.amo.cz/
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studium talentovaného klavíristy Tomáše Kača na Berklee College of Music 
v americkém Bostonu apod. 

| http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/skolstvi/nadace-the-kellner-
family-foundation-venovala-na-verejne-prospesne-projekty-pres-88-
milionu_383915.html 
  

http://www.amo.cz/
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Web 

Staň se diplomatem! Pražský studentský summit 
přijíždí do regionů 

Informace o chystaných 
regionálních simulací 
v Pardubickém kraji. 

 
 

Školský portál Pardubického kraje | 29. 6. 2016  

Článek je dostupný online nebo níže. 

V dnešní době je mimořádně důležité vzdělávat o světových výzvách a 
problémech, které se v konečném důsledku týkají každého z nás. U žáků 
základních škol je nutné podporovat kritické myšlení v globálních 
souvislostech - měli by chápat světové problémy současnosti, vytvořit svůj 
vlastní názor a popsat jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život 
každého z nás. 

Pod hlavičkou XXII. ročníku Pražského studentského summitu na 
podzim 2016 poprvé proběhne několik regionálních simulací jednání Rady 
bezpečnosti Organizace spojených národů. V každém kraji se simulace 
zúčastní třicet studentů osmých a devátých tříd základních škol a víceletých 
gymnázií, kteří si tímto způsobem rozšíří své vědomosti o fungování 
mezinárodních organizací a o jejich roli v mezinárodním dění. 

Regionální simulace potrvá celý den a bude rozdělena na dvě části. 
Během dopolední části budou žákům interaktivní formou poskytnuty 
základní informace o problémech, se kterými se mezinárodní společenství 
potýká. Bude představena Organizace spojených národů a její nejdůležitější 
orgány. Zvláštní důraz bude kladen na představení činnosti Rady bezpečnosti 
a její role v řešení mezinárodních konfliktů. V odpolední části se pak žáci vžijí 
do role diplomatů zasedajících v Radě bezpečnosti. Ve dvou skupinách po 
patnácti účastnících zasednou v tomto simulovaném orgánu a pokusí se na 
základě informací z dopoledních přednášek a připravených materiálů vyřešit 
konkrétní mezinárodní konflikt. 

Obě části jsou realizovány členy přípravného týmu Pražského 
studentského summitu, kteří mají zkušenosti v oblasti vzdělávání mladých lidí 
o mezinárodním dění. Připravené materiály budou konzultovány s odborníky 
z Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky, předního českého 
think-tanku, které disponuje řadou expertů na mezinárodní vztahy. 

Účastníci  
Simulace se zaměřuje na žáky, kteří chtějí nahlédnout pod pokličku 
mezinárodního dění a rádi by se zábavnou formou dozvěděli o fungování 
mezinárodních organizací. Po skončení projektu by účastník měl být schopen 
vysvětlit, co je to Organizace spojených národů a Rada bezpečnosti a jaká je 
jejich role v řešení mezinárodních sporů. Tyto znalosti podporují myšlení 

http://www.amo.cz/
http://www.amo.cz/prazsky-studentsky-summit/
http://www.amo.cz/
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v evropských a globálních souvislostech a pomáhají naplňovat cíle 
vzdělávacích programů v této oblasti. Účastníkům je po skončení každé 
simulace poskytnuta individuální zpětná vazba a jsou jim poskytnuty 
informace o souvisejících projektech v oblasti neformálního vzdělávání.  

Pražský studentský summit je unikátní vzdělávací projekt s více než 
dvacetiletou tradicí. Každoročně vzdělává přes 300 studentů středních i 
vysokých škol o současných celosvětových tématech, a to především 
prostřednictvím simulace jednání tří klíčových mezinárodních organizací – 
OSN, NATO a EU.  

V průběhu celého ročníku se účastníci učí pracovat s informacemi, 
rozvíjí kritické myšlení a zdokonalují si své rétorické, vyjednávací a jiné 
komunikační dovednosti. Cílem projektu je odborně připravený, občansky 
aktivní, sebevědomý a současně skromný a naslouchající mladý člověk se 
zájmem o svět kolem sebe, schopný samostatně uvažovat, veřejně vystupovat, 
věcně argumentovat a rychle reagovat. 

| https://www.klickevzdelani.cz/Ve%C5%99ejnost/A-co-te%C4%8F-
po-zvon%C4%9Bn%C3%AD/Dal%C5%A1%C3%AD-
z%C3%A1jmov%C3%A1-%C4%8Dinnost/ID/27700/Stan-se-
diplomatem-Prazsky-studentsky-summit-prijizdi-do-regionu 
  

http://www.amo.cz/
https://www.klickevzdelani.cz/Ve%C5%99ejnost/A-co-te%C4%8F-po-zvon%C4%9Bn%C3%AD/Dal%C5%A1%C3%AD-z%C3%A1jmov%C3%A1-%C4%8Dinnost/ID/27700/Stan-se-diplomatem-Prazsky-studentsky-summit-prijizdi-do-regionu
https://www.klickevzdelani.cz/Ve%C5%99ejnost/A-co-te%C4%8F-po-zvon%C4%9Bn%C3%AD/Dal%C5%A1%C3%AD-z%C3%A1jmov%C3%A1-%C4%8Dinnost/ID/27700/Stan-se-diplomatem-Prazsky-studentsky-summit-prijizdi-do-regionu
https://www.klickevzdelani.cz/Ve%C5%99ejnost/A-co-te%C4%8F-po-zvon%C4%9Bn%C3%AD/Dal%C5%A1%C3%AD-z%C3%A1jmov%C3%A1-%C4%8Dinnost/ID/27700/Stan-se-diplomatem-Prazsky-studentsky-summit-prijizdi-do-regionu
https://www.klickevzdelani.cz/Ve%C5%99ejnost/A-co-te%C4%8F-po-zvon%C4%9Bn%C3%AD/Dal%C5%A1%C3%AD-z%C3%A1jmov%C3%A1-%C4%8Dinnost/ID/27700/Stan-se-diplomatem-Prazsky-studentsky-summit-prijizdi-do-regionu
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Web 

Pražský studentský summit 

Představení Pražského 
studentského summitu na 
webu pro učitele 
společenských věd. 

Občankáři | 6. 9. 2016  

Článek je dostupný online nebo níže. 

V listopadu odstartuje již XXII. ročník Pražského studentského summitu. 
Tento prestižní vzdělávací projekt pořádaný předním českým think-tankem 
Asociací pro mezinárodní otázky otevírá přijímací řízení ve čtvrtek 1. září 
2016. Studenti účastnící se Pražského studentského summitu reprezentují 
svou školu mezi stovkami dalších nadaných mladých lidí i významnými hosty. 
Účast na tomto projektu může být přínosem pro každého z nich, ať už se bude 
v budoucnosti pohybovat v jakékoliv sféře. 

Přijímací řízení do největšího vzdělávacího projektu svého druhu ve 
střední Evropě začíná již 1. září. Dvacátý druhý ročník celoročního programu 
zaměřeného na globální témata a aktuální problémy bude začínat v listopadu 
2016. Šanci uspět a udělat krok ke své budoucnosti mají všichni studenti 
střední nebo vysoké školy v České republice. Termín uzavření přijímacího 
řízení do Modelu OSN je stanoven na 30. září, do Modelů NATO a EU pak 14. 
října. 

Projektu se každoročně účastní více než 320 studentů středních a 
vysokých škol z celé České republiky, hlavní vzdělávací metodou je simulace 
jednání mezinárodních organizací – OSN, NATO, EU a nově OBSE. Projekt 
podněcuje zájem studentů o aktuální problémy, které hýbou jak vnitrostátním, 
tak mezinárodním děním, a o jejich aktivní účast při řešení, rozšiřuje 
vědomosti mládeže o politice, mezinárodních vztazích, diplomacii nebo 
ekonomii, lidských právech, kultuře či životním prostředí. 

Smyslem projektu je podpora účastníků v samostatném a 
zodpovědném přístupu k dalšímu studiu a aktivnímu zapojení se do 
společnosti a zároveň rozvoj jejich osobnosti a charakteru. Naučit mladé lidi 
toleranci, vzájemnému pochopení a kritickému myšlení, že svět není 
černobílý, je v dnešní době stále důležitější. Cílem projektu je odborně 
připravený, občansky aktivní, sebevědomý a současně skromný a 
naslouchající mladý člověk se zájmem o svět kolem sebe, schopný samostatně 
uvažovat, veřejně vystupovat, věcně argumentovat a rychle reagovat. Jsem 
přesvědčena, že takový mladý člověk je i výborným studentem. 

| http://www.obcankari.cz/prazsky-studentsky-summit 
  

http://www.amo.cz/
http://www.obcankari.cz/prazsky-studentsky-summit
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Tisk a web 

Pražský studentský summit - krok k budoucnosti 

Informace o přijímacím řízení. 
 

 

Týdeník školství | 7. 9. 2016 | strana 9  

Článek je dostupný online nebo níže. 

Pražský studentský summit  spustil přijímací řízení do svého 22. ročníku. Do 
projektu se mohou hlásit studenti středních a vysokých škol, kteří chtějí získat 
zkušenosti nejen ze světa diplomacie. 

Studenti mají příležitost simulovat jednání čtyř mezinárodních 
organizací – OSN, NATO, Evropské unie a nově také Organizace pro 
bezpečnost a spolupráci v Evropě.  

Přijímací řízení pro Model OSN bude ukončeno 30. září, do modelů 
NATO a EU je možné zasílat přihlášky do 14. října. Více 
na www.studentsummit.cz. 

| http://www.tydenik-skolstvi.cz/archiv-cisel/2016/26/prazsky-
studentsky-summit-krok-k-budoucnosti/ 
  

http://www.amo.cz/
http://www.amo.cz/prazsky-studentsky-summit/
http://www.studentsummit.cz/
http://www.tydenik-skolstvi.cz/archiv-cisel/2016/26/prazsky-studentsky-summit-krok-k-budoucnosti/
http://www.tydenik-skolstvi.cz/archiv-cisel/2016/26/prazsky-studentsky-summit-krok-k-budoucnosti/
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XXII. ročník PSS je tady! 

Informace upozorňující na 
přijímací řízení Pražského 
studentského summitu. 
 

Mladiinfo | 13. 9. 2016  

Článek je dostupný online nebo níže. 

Pro všechny nadšence do mezinárodních vztahů, ekonomie, kultury, 
životního prostředí nebo lidských práv je tady skvělá příležitost. Zúčastněte 
se Pražského studentského summitu. Think-tank Asociace pro mezinárodní 
otázky (AMO) organizuje tento rok již dvaadvacátý ročník největšího 
vzdělávacího projektu v oblasti diplomacie ve střední Evropě – Pražský 
studentský summit. V posledním roce se jej účastnilo kolem 320 
studentů z celé ČR. Pokud se rozhodnete zúčastnit, tak se můžete hlásit hned 
do tří modelů – OSN, EU a NATO. 
 OSN je model v češtině pro středoškoláky a tří až šestičlenné delegace. 
 EU je v češtině pro vysokoškoláky, každý sám za sebe. 
 NATO je v angličtině pro středoškoláky, každý sám za sebe. 

Zájemci budou muset projít přijímacím řízením (tzn. napsat esej na 
zahraničně-politické priority vámi vybrané země). Deadline je 30. září 2016 
pro OSN a NATO, 14. října 2016 pro EU. 

| http://www.mladiinfo.cz/xxii-rocnik-prazsky-studentsky-summit/ 
  

http://www.amo.cz/
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Projekt Staň se diplomatem! 

Článek upozorňující na 
chystané regionální simulace. 

 
 

Občankáři | 15. 9. 2016 

Článek je dostupný online nebo níže. 

Rádi bychom Vás touto cestou upozornili na projekt „Staň se diplomatem!“. 
Tuto akci pořádá Asociace pro mezinárodní otázky (AMO), přední česká 
nevládní organizace zabývající se vzděláváním a výzkumem v oblasti 
mezinárodního dění. Pod hlavičkou XXII. ročníku Pražského studentského 
summitu na podzim 2016 poprvé proběhne několik regionálních simulací 
jednání Rady bezpečnosti Organizace spojených národů. V každém kraji se 
simulace zúčastní třicet studentů osmých a devátých tříd základních škol a 
víceletých gymnázií, kteří si tímto způsobem rozšíří své vědomosti o 
fungování mezinárodních organizací a o jejich roli v mezinárodním dění. 
Začínáme 4. října 2016 v Moravskoslezském kraji. Dalšími kraji, do kterých 
Studentský summit zavíta, budou kraje Jihomoravský, Plzeňský a Pardubický. 
Regionální simulace v rámci projektu Staň se diplomatem! se pro žáky 8. a 9. 
tříd (nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) z Moravskoslezského 
kraje bude konat v úterý 4. října 2016. Akce proběhne v prostorách Krajského 
úřadu Moravskoslezského kraje od 9:30 do 16:30. 

Simulace potrvá celý den a bude rozdělena na dvě části. Během 
dopolední části budou žákům interaktivní formou poskytnuty základní 
informace o výzvách, se kterými se mezinárodní společenství potýká. 
Představíme Organizaci spojených národů a její nejdůležitější orgány. Zvláštní 
důraz bude kladen na seznámení se činnosti Rady bezpečnosti OSN a její role 
při řešení mezinárodních konfliktů. V odpolední části se pak žáci vžijí do role 
diplomatů jednajících v Radě bezpečnosti OSN. Ve dvou skupinách po 
patnácti účastnících zasednou v tomto simulovaném orgánu a pokusí se na 
základě informací z dopoledních přednášek a připravených materiálů vyřešit 
konkrétní mezinárodní konflikt. 

Akce je pořádána za podpory Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy. V Moravskoslezském kraji bude akce pořádána ve spolupráci s 
krajským úřadem, v jehož prostorách se dne 4. října 2016 uskuteční. Projekt 
budou na místě realizovat členové a spolupracovníci Asociace pro 
mezinárodní otázky, kteří mají zkušenost s neformálním vzděláváním 
v oblasti mezinárodních vztahů, kritického myšlení a občanské angažovanosti. 

Žáci se na tuto akci přihlašují individuálně na adrese 
http://studentsummit.cz/regiony, kde rovněž naleznete více informací. 

Samozřejmě je možné, aby byli přihlášeni i učitelem či rodičem. 
Podmínkou účasti je pouze docházka do školy, která sídlí v Moravskoslezském 
kraji. 

http://www.amo.cz/
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Podrobnější informace o projektu Staň se diplomatem! v Ostravě 

naleznete v přiložených propagačních materiálech, případně kontaktujte 
organizátory projektu na adrese regiony@amo.cz. 

| http://www.obcankari.cz/projekt-stan-se-diplomatem 
  

http://www.amo.cz/
mailto:regiony@amo.cz
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Regionální simulace zasedání Rady bezpečnosti 
OSN se poprvé otevírají i žákům základních škol 

Informace o registracích na 
regionální simulace pro žáky 
základních škol. 
 

Česká škola | 16. 9. 2016 

Článek je dostupný online nebo níže. 

V rámci XXII. ročníku Pražského studentského summitu se na podzim 2016 
uskuteční série regionálních simulací jednání Rady bezpečnosti OSN. Tyto 
jednodenní akce jsou určeny pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a žáky 
odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. V každém kraji se simulace 
zúčastní třicet žáků, kteří si tímto způsobem rozšíří své vědomosti o 
fungování mezinárodních organizací a o jejich roli v mezinárodním dění.  

Všechny regionální simulace budou mít stejný průběh. Během 
dopolední části bude probíhat teoretické představení problematiky. Účastníci 
se interaktivní formou seznámí s fungováním mezinárodních organizací jako 
jsou OSN a NATO a s jejich významem v globálním dění. Bude rovněž 
rozebrán jeden současný mezinárodní konflikt, který bude účastníkům 
srozumitelně vysvětlen tak, aby pochopili jeho základní příčiny a porozuměli 
úloze klíčových aktérů. 

Během odpolední části budou účastníci rozděleni do dvou skupin po 
patnácti a proběhnou dvě paralelní simulovaná jednání Rady bezpečnosti 
OSN. Předmětem jednání bude právě onen mezinárodní konflikt, který byl 
představen v dopolední části. Účastníci se vžijí do role zástupců reálných 
světových zemí a budou se snažit dospět k řešení problému. 

| http://www.ceskaskola.cz/2016/09/regionalni-simulace-zasedani-
rady.html?m=1 
  

http://www.amo.cz/
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Projekt STAŇ SE DIPLOMATEM! 

Informace o konání regionální 
simulace v Moravskoslezském 
kraji. 
 
 
 

Moravskoslezský kraj | 20. 9. 2016  

Článek je dostupný online nebo níže. 

Dne 4. října 2016 se v prostorách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 
v rámci projektu Staň se diplomatem! uskuteční simulované jednání Rady 
bezpečnosti Organizace spojených národů. Akce je určena žákyním a žákům 
8. a 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. 
Účastníci akce se dovědí, jak funguje organizace OSN a zároveň budou mít 
možnost trénovat komunikační a prezentační dovednosti. 
Více informací naleznete na webových stránkách Pražského studentského 
summitu. 

| http://www.msk.cz/cz/skolstvi/projekt-stan-se-diplomatem!-79465/ 
  

http://www.amo.cz/
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XXII. ročník Pražského studentského summitu 

Zpráva broumovského 
gymnázia o možnosti 
přihlášení na Pražský 
studentský summit. 

Gymnázium Broumov | 23. 9. 2016  

Článek je dostupný online nebo níže. 

Ráda bych Vás informovala, že bylo spuštěno přijímací řízení do již XXII. 
ročníku Pražského studentského summitu. 

Prestižní vzdělávací projekt pořádaný českou nevládní Asociací pro 
mezinárodní otázky (AMO) nabírá nové účastníky z řad studentů středních a 
vysokých škol do pátku 30. září (Model OSN) a do pátku 14. října (Model 
NATO, Model EU). Přijetí uchazečů do všech modelů probíhá na základě 
vyhodnocení přijímacích esejí na zadané téma. V případě, že Vaši studenti 
hledají rady, jak napsat esej, doporučujeme jim využít článek, v němž zástupce 
hlavní koordinátorky Filip Jelínek eseje důkladně rozebírá. 

Projektu, který se řadí mezi největší svého druhu ve střední Evropě, 
se každoročně účastní více než 320 studentů z celé České republiky. Hlavní 
vzdělávací metodou je simulace jednání mezinárodních organizací. Projekt 
podněcuje zájem studentů o aktuální problémy, které hýbou jak vnitrostátním, 
tak mezinárodním děním, a o aktivní účast při jejich řešení. Rovněž rozšiřuje 
vědomosti mládeže o politice, mezinárodních vztazích, diplomacii, ekonomii, 
lidských právech, kultuře či životním prostředí. 

V letošním roce pod hlavičkou Pražského studentského summitu 
pořádáme také sérii vzdělávacích regionálních simulací s podtitulem „Staň se 
diplomatem!“, které budou simulovat jednání Rady bezpečnosti OSN. Ty jsou 
určeny pro žáky 8. a 9. tříd základních škol (a odpovídajících ročníků gymnázií) 
a uskuteční se v několika českých krajích. První akce pro žáky 
z Moravskoslezského kraje se bude konat 4. října v Ostravě. Nejpozdější 
termín pro odeslání přihlášky do této simulace je 25. září 2016. 

U příležitosti nadcházejících amerických voleb AMO pořádá také 
simulace prezidentských volebních debat, které jsou určeny pro studenty 
středních škol a konají se v angličtině. Vybraní účastníci si budou moci 
vyzkoušet zastávat postoje republikánských či demokratických kandidátů 
v rámci veřejné debaty v Brně (24. října 2016, Knihovna Jiřího Mahena) a Praze 
(7. listopadu 2016, Centrum současného umění – DOX). Deadline pro odeslání 
přihlášek je 10. října 2016. Více informací naleznete na www.amo.cz/USA. 

| http://www.gybroumov.cz/cs/a/xxii-rocnik-prazskeho-studentskeho-
summitu 
  

http://www.amo.cz/
http://www.amo.cz/USA
http://www.gybroumov.cz/cs/a/xxii-rocnik-prazskeho-studentskeho-summitu
http://www.gybroumov.cz/cs/a/xxii-rocnik-prazskeho-studentskeho-summitu


 

 
22 

M
ed

ia
 re

po
rt

 
Web 

Je čas přihlásit se do Pražského studentského 
summitu 

Informace pro žáky gymnázia o 
Pražském studentském 
summitu. 
 
 
 

Gymnázium Evolution Sázavská | 27. 9. 2016 

Článek je dostupný online nebo níže. 

Na Sázavské jsme měli vzácnou návštěvu: generální tajemník NATO Rafat 
Kurdi a místopředsedkyně Rady pro lidská práva při OSN Eva Pazderková 
přišli oslovit naše studenty s nabídkou zapojit se do zajímavé simulační 
aktivity. 

Na vysvětlenou: čerstvý maturant Sázavské Rafat Kurdi a jeho 
kolegyně Eva Pazderková jsou oba členy AMO (Asociace pro mezinárodní 
otázky), která organizuje Pražský studentský summit. A právě ten přišli 
v  pátek studentům GEVO představit a vysvětlit proces výběrového řízení. 
Oba naši hosté jsou v něm zapojeni už delší dobu, během které se propracovali 
na prestižní pozice – připomeňme, že část diskuzí se vede podobně jako 
skutečná jednání v angličtině. 

Chcete se i vy zúčastnit prestižní  akce a vyzkoušet studentský model 
Organizace spojených národů a NATO? 

Máte otázky týkající se sumitu ? Neváhejte a obraťte se na Rafata, rád 
vám poradí. 

Termín pro odeslání přihlášek je 14. října. 

| https://gevo.cz/sazavska/je-cas-prihlasit-se-do-prazskeho-
studentskeho-summitu/ 
  

http://www.amo.cz/
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Web 

Staň se diplomatem 

Zpráva o účasti žáků gymnázia 
na regionální simulaci 
v Ostravě. 
 
 

Gymnázium Ostrava-Hrabůvka | 4. 10. 2016 

Článek je dostupný online nebo níže. 

Dne 4. října 2016 se v prostorách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 
v rámci projektu Staň se diplomatem uskutečnilo simulované jednání Rady 
bezpečnosti Organizace spojených národů. 

Vybraní účastníci z osmých a devátých tříd základních škol a 
odpovídajících ročníků víceletých gymnázií se zde dozvěděli, jak funguje 
organizace OSN, a zároveň si vyzkoušeli ve třech skupinách po patnácti 
simulované jednání Rady bezpečnosti OSN na téma anexe Krymu. Na konci 
programu byli v každé skupině vyhlášeni tři nejlepší účastníci. 

Za naši školu se účastnili Viktor Lariš, Michaela Niké Vopalecká, Klára 
Holková, Šimon Šesták. Po náročných simulacích se dva z nich stali vítězi, 
Šimon Šesták obsadil druhé místo, a Klára Holková dokonce vyhrála. Byla to 
významná zkušenost pro všechny zúčastněné, všichni si to moc užili a odnesli 
si spoustu nových informací. 

| http://www.ghrabuvka.cz/stan-se-diplomatem 
  

http://www.amo.cz/
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Web 

Staň se diplomatem 

Zpráva o účasti žáků gymnázia 
na regionální simulaci 
v Ostravě. 

Gymnázium Příbor | 4. 10. 2016 

Článek je dostupný online nebo níže. 

Ráno lilo jako z konve, avšak počasí nám nezkazilo náladu. Myslím si, že 
všichni jsme se na projekt „Staň se diplomatem!“ těšili. Cesta autobusem 
nebyla nic moc, což se dá taky očekávat, když se tam mačkalo zhruba šedesát 
lidí plus dva kočárky. 

Na Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě jsme dorazili 
jako první, zbývala nám tedy ještě hromada času. 

Všichni jsme ji využili na přípravu na následující program. Hodinka 
čekání nám uplynula jako nic a přesně v 10:00 hodin se konalo zahájení. 
V první části dopoledne jsme byli blíže seznámeni s tím, co to vlastně je OSN 
a Rada bezpečnosti OSN a také s jejím Jednacím řádem. Nesmíme zapomenout 
na přednášku o Krymské krizi, která byla tématem celého dne. 

Poté následoval oběd. Měli jsme řízek s bramborovou kaší. 
A konečně přišla na řadu hlavní část dne – simulace jednání Rady 

bezpečnosti OSN. Rozdělili nás do tří skupin, přičemž v každé skupině byl od 
každého státu jeden zástupce. My, čtyři žáci tercie a kvarty Masarykova 
gymnázia v Příboře, jsme zastupovali Spojené státy americké, Japonsko a 
Španělsko. Ve skupině bylo celkem patnáct států a tedy i patnáct zástupců. Pět 
z těchto států jsou stálé (Spojené státy americké, Čína, Spojené království, 
Francie a Rusko) a deset je nestálých (nyní to jsou: Španělsko, Japonsko, 
Malajsie, Nový Zéland, Angola, Ukrajina, Senegal, Venezuela, Egypt a 
Uruguay). 

Jednání začalo a my jsme všichni pociťovali trému. Není se čemu divit, 
už jen pohled na Jednací řád zpočátku naháněl hrůzu. V průběhu nás však 
nejistota začala opouštět a ukázalo se, že ani ten řád není zas tak hrozný. Celou 
dobu jsme řešili Krymskou krizi. Myslím, že asi většina ví, co to vlastně je, a 
proto to tady nebudu rozepisovat – to by byl tenhle článek tak třikrát delší. 
Každopádně to celé mělo velkou nevýhodu, stálé státy mají totiž právo veta, 
což znamená, že pokud jeden stálý stát nesouhlasí s návrhem, pak návrh není 
přijat. Tato situace se odehrála i v naší skupině a později jsme zjistili, že se tak 
stalo i v reálném jednání Rady bezpečnosti. 

Nakonec nás čekalo vyhodnocení. Z našich řad se na třetím místě 
nejlepších diplomatů umístil Vojtěch Augste (gratulujeme). Nutno 
podotknouti, že jsme si to užili úplně všichni (a nejen náš nejlepší diplomat, 

http://www.amo.cz/
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který jako ocenění obdržel Marlenku) a chceme moc poděkovat Pražskému 
studentskému summitu, který celou tuto akci pořádal. Děkujeme a doufáme, 
že se takových akcí budeme moci zúčastnit i v budoucnu. 

| http://www.gypri.cz/stan-se-diplomatem/ 
  

http://www.amo.cz/
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Web 

Staň se diplomatem 

Zpráva o účasti žáků gymnázia 
na regionální simulaci 
v Ostravě. 
 
 

Gymnázium Nový Jičín | 10. 10. 2016 

Článek je dostupný online nebo níže. 

V úterý 4.10. jsme se za trochu škaredého počasí vydali do Ostravy na Krajský 
úřad za doprovodu pana učitele Jansy. Účelem našeho výletu byl projekt Staň 
se diplomatem, který pořádá Asociace pro mezinárodní otázky. My jsme měli 
možnost se zúčastnit prvního ročníku pro 8. a 9. třídy. Cílem bylo si rozšířit 
znalosti o mezinárodních organizacích a dění ve světě, což se určitě vydařilo. 

V dopoledním programu jsme se dozvěděli zajímavé informace o 
světových organizacích a také o tom, jak fungují. Po obědě jsme přistoupili 
k samotné simulaci zasedání Rady bezpečnosti OSN, kde jsme zastupovali 
každý svou zemi. Tématem naší simulace byla Krymská krize. Zemí a jejich 
velvyslanců bylo v každé skupině patnáct, každý z nás měl jiné stanovisko 
k situaci a úkolem bylo vyřešit tento problém co nejlépe. Z 2.G se za GNJ 
zúčastnili: Leila Hallal za Egypt, Melánie Mondeková za Malajsii, Valérie 
Kunčíková a Martina Šefraná za Venezuelu a Klára Smětáková a Jakub Dostál 
za Senegal. 

Nakonec jsme byli i úspěšní a dva zástupci získali ocenění. Jakub 
Dostál skončil ze skupiny C na 3. místě a Leila Hallal obsadila 2. místo rovněž 
ve skupině C.  

Celý den jsme si moc užili a získali nové zkušenosti a znalosti o tom, 
jaké jsou mezinárodní vztahy a světové dění. 

| http://www.gnj.cz/2016/10/stan-se-diplomatem/ 
  

http://www.amo.cz/
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Web 

Staň se diplomatem! 

Zpráva o účasti žáků gymnázia 
na regionální simulaci 
v Ostravě. 
 
 

Gymnázium Františka Živného v Bohumíně | 10. 10. 2016 

Článek je dostupný online nebo níže. 

„Staň se diplomatem!". Tak zněl název projektu, který se uskutečnil 4. října 
2016 v Ostravě na Krajském úřadě. Tuto akci pořádala organizace Asociace pro 
mezinárodní otázky (AMO) pod hlavičkou XXII. ročníku  Pražského 
studentského summitu a byla určena žákům osmých a devátých tříd 
základních škol a víceletých gymnázií. Celkem se zúčastnilo asi 40 studentů. 
Naši školu zastupoval Vojtěch Balcárek z kvarty, který si vyzkoušel, jaké to je 
být členem Rady bezpečnosti a podílet se na řešení mezinárodních konfliktů. 
Úkolu se zhostil výborně a svým vystupováním a svými postřehy předčil 
většinu účastníků. Děkujeme Vojtovi za skvělou reprezentaci naší školy! 

| http://www.gym-bohumin.cz/pro-uchazece/aktualne-zobrazit-
405.html 
  

http://www.amo.cz/
http://www.gym-bohumin.cz/pro-uchazece/aktualne-zobrazit-405.html
http://www.gym-bohumin.cz/pro-uchazece/aktualne-zobrazit-405.html
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Web 

Staň se diplomatem 

Zpráva o účasti žáků gymnázia 
na regionální simulaci 
v Ostravě. 
 
 
 

Základní škola a gymnázium Vítkov | 11. 10. 2016 

Článek je dostupný online nebo níže. 

V úterý 4. října 2016 se tři žáci kvarty (Marie Stecová, René Kristián a Jan 
Leher), pod vedení Mgr. Jany Repkové, zúčastnili v budově Krajského úřadu 
MSK projektu „Staň se diplomatem!“, určeného žákům 8. a 9. ročníků 
základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií. Samotná akce byla 
součástí XXII. ročníku Pražského studentského summitu. Cílem je rozšířit 
vědomosti o fungování mezinárodních organizací a jejich roli v mezinárodním 
dění. 

Během dopolední části byli žáci interaktivní formou seznámeni se 
základními informacemi a výzvách, s nimiž se mezinárodní společenství 
potýká, byla jim představena Organizace spojených národů a činnost Rady 
bezpečnosti. V odpolední části si pak v roli diplomatů jednajících v Radě 
bezpečnosti mohli vyzkoušet, jak probíhá takové jednání při řešení některého 
z mezinárodních konfliktů. Více však již René Kristián a Jan Leher. 

Po příjezdu na místo konání a nezbytné registraci jsme vstoupili do 
obrovské zasedací místnosti, ve které jsme obdrželi složky s našimi jmény a 
názvy států, které budeme zastupovat. Během úvodu jsme byli seznámeni 
s organizací celého dne a pravidly simulace jednání Rady bezpečnosti, která 
měla řešit Krymskou krizi. Po první přestávce jsme měli přednášku o historii 
OSN a Rady bezpečnosti. Následně jsme byli rozděleni do týmů, a jednotlivých 
místností, kde se měla odehrávat simulace jednání. René a Honza byli spolu 
v jedné skupině s tím, že Honza zastupoval USA a René Francii. Marie byla 
přiřazená do jiné skupiny a zastupovala taktéž Francii. Pak přišla na řadu 
samotná jednání. Nejprve jsme jednotlivě vyjadřovali, co si o dané situaci 
myslí stát, který zastupujeme. Ostatní státy na naše názory mohly reagovat, 
ale do reakce se mohly přihlásit pouze dva státy, případně mohly začít s novou 
debatou. V naší skupině se rozpoutala z počátku hádka s Ruskem o tom, proč 
vůbec vyslalo své jednotky na Ukrajinu. Zástupce Ruska to samozřejmě popřel, 
tvrdil, že o ničem neví, že jejich jednotky mají pouze cvičení v okolí Krymu. 
Když jsme chvilku předhazovali Rusku důkazy, že to jsou oni, tak obrátili a 
řekli, že tam mají svoje vojsko, aby ochránili místní Rusy. Následně se řešily 
volby na Krymu, dohled OSN u příštích voleb, ale také sankce vůči Rusku. 

Po ukončení jednání a přestávce jsme měli ještě poslední přednášku o 
tom, jak vypadalo skutečné jednání Rady bezpečnosti a OSN v otázce Krymské 

http://www.amo.cz/
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krize. Následně pořadatelé vyhlásili z každé skupiny tři nejlepší a nejaktivnější 
členy, rozdali všem účastnické listy a my se tak mohli odebrat domů. 

Z celé této akce máme velice dobrý dojem a rádi bychom se podobné 
aktivity zúčastnili i někdy v budoucnu, protože pro nás byla velice přínosná. 

| http://www.zsgvitkov.cz/gymnazium/?p=2355 
  

http://www.amo.cz/
http://www.zsgvitkov.cz/gymnazium/?p=2355
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Web 

Staň se diplomatem! 

Zpráva o účasti žáků gymnázia 
na regionální simulaci 
v Ostravě. 
 

Wichterlovo gymnázium | 11. 10. 2016 

Článek je dostupný online nebo níže. 

Staň se diplomatem! Tak zněla letošní výzva projektu určeného žákům 8. a 9. 
tříd. Do Moravskoslezského kraje jej poprvé přijel představit přípravný 
tým Pražského studentského summitu, který má zkušenosti v oboru 
vzdělávání mladých lidí o mezinárodním dění. Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje se tak stal v úterý 4. října místem, kde si 45 žáků 
z celého kraje mohlo vyzkoušet jak snadné či obtížné je, vžít se na jeden den 
do role zástupců světových mocností a společně zasedli ve vrcholném 
mezinárodním orgánu – Radě bezpečnosti OSN. Za Wichterlovo gymnázium 
se do diplomatických kruhů probojovaly žačky 3.A Hana Pasková, Nela 
Oškerová, Anna Smúdalová a ze 4.A Melánie Drexlerová a Lucie Hrubá. 

Regionální simulace byla rozdělena na dvě části. V dopolední části 
byly žákům interaktivní formou poskytnuty základní informace o výzvách, se 
kterými se mezinárodní společenství potýká, byla představena Organizace 
spojených národů a její nejdůležitější orgány. Naučili se správně vystupovat, 
vzít si slovo či reagovat na proslov jiného diplomata. V odpolední části se pak 
žáci sami vžili do role diplomatů jednajících v Radě bezpečnosti OSN. Na 
základě informací z dopoledních přednášek a stanovisek jednotlivých států či 
materiálů, které měli k dispozici pro svou domácí přípravu se ve třech 
skupinách snažili o aktivní vyřešení konkrétního mezinárodního konfliktu 
(Ukrajinské krize) diplomatickým vyjednáváním. 

Být diplomatem není lehké. Mít výborné rétorické, vyjednávací i jiné 
komunikační dovednosti, být schopný samostatně uvažovat, veřejně 
vystupovat, rychle reagovat, věcně argumentovat, být odborně připravený to 
je jen zlomek schopností, které každý diplomat musí mít. I my jsme měli 
možnost zažít alespoň na jeden den, jaké to je vyjednávat s představiteli 
světových mocností. A o tom, že to jde i v tak mladém věku, nás mimo jiné 
přesvědčila Hana Pasková z 3.A, které byl Asociací pro mezinárodní otázky 
(AMO) udělen certifikát za nejlepšího účastníka regionální simulace Rady 
bezpečnosti OSN. 

| http://www.wigym.cz/predmety/zsv/p/stan-se-diplomatem/ 
  

http://www.amo.cz/
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Web 

Projekt „Staň se diplomatem!“ v Pardubicích 

Informace o možnosti 
přihlašování na regionální 
simulaci v Pardubickém kraji. 
 
 

Školský portál Pardubického kraje | 12. 10. 2016 

Článek je dostupný online nebo níže. 

Upozorňujeme Vás na konání projektu „Staň se diplomatem!“ v Pardubicích. 
Tuto akci pořádá Asociace pro mezinárodní otázky (AMO), přední česká 
nevládní organizace zabývající se vzděláváním a výzkumem v oblasti 
mezinárodního dění. Pod hlavičkou Pražského studentského summitu se letos 
na podzim uskuteční série celodenních vzdělávacích projektů v českých 
krajích. 

Zatímco Pražský studentský summit je určený pro středoškoláky a 
vysokoškoláky, projekt „Staň se diplomatem!“ je určený výhradně pro žáky 8. 
a 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. 

Simulace potrvá celý den a bude rozdělena na dvě části. Během 
dopolední části budou žákům interaktivní formou poskytnuty základní 
informace o výzvách, se kterými se mezinárodní společenství potýká. Bude 
představena Organizace spojených národů a její nejdůležitější orgány. Zvláštní 
důraz bude kladen na seznámení s činnosti Rady bezpečnosti OSN a její role 
při řešení mezinárodních konfliktů. 

V odpolední části se pak žáci vžijí do role diplomatů jednajících 
v Radě bezpečnosti OSN. Ve dvou skupinách po patnácti účastnících zasednou 
v tomto simulovaném orgánu a pokusí se na základě informací z dopoledních 
přednášek a připravených materiálů vyřešit konkrétní mezinárodní konflikt. 

Tato akce je pořádána za podpory Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy. V Pardubickém kraji bude pořádána ve spolupráci s Krajským 
úřadem Pardubického kraje, v jehož prostorách se dne 21. října 
2016 uskuteční. Projekt budou na místě realizovat členové a spolupracovníci 
Asociace pro mezinárodní otázky, kteří mají zkušenost s neformálním 
vzděláváním v oblasti mezinárodních vztahů, kritického myšlení a občanské 
angažovanosti. 

Žáci se na tuto akci přihlašují individuálně na adrese 
http://studentsummit.cz/regiony, kde rovněž naleznete více informací. 

Samozřejmě je možné, aby byli přihlášeni i učitelem či rodičem. 
Podmínkou účasti je docházka do školy, která sídlí v Pardubickém kraji. 
Poslední termín pro registraci je 14. října 2016. 

| https://www.klickevzdelani.cz/Pedagogi%C4%8Dt%C3%AD-
pracovn%C3%ADci/Sborovna/Informace-pro-
pedagogy/ID/28260/Projekt-Stan-se-diplomatem-v-Pardubicich 

http://www.amo.cz/
http://studentsummit.cz/regiony
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Web 

Vedení personálního sektoru v EKOSPOLu rozšířil 
Jan Zipser 

Příběh bývalého organizátora 
Pražského studentského 
summitu. 
 
 

Building news | 14. 10. 2016 

Článek je dostupný online, níže je pasáž se zmínkou. 

„Developerská společnost EKOSPOL obměnila vedení personálního sektoru. 
Novým zástupcem ředitele sektoru se stal Jan Zipser (24), který do 
EKOSPOLU nastoupil letos v létě. Jan Zipser vystudoval politologii na Fakultě 
mezinárodních vztahů VŠE Praha. Během studií se podílel na projektu 
Pražský studentský summit a pracoval i jako pomocná vědecká síla v Ústavu 
pro soudobé dějiny AV ČR. Ve svém volném čase hraje míčové hry, běhá 
maratony a hraje golf. Rád cestuje, hraje společenské hry a zajímá se o 
mezinárodní vztahy.“ 

| https://www.buildingnews.cz/personalni-zmeny/vedeni-
personalniho-sektoru-v-ekospolu-rozsiril-jan-zipser.html 
  

http://www.amo.cz/
https://www.buildingnews.cz/personalni-zmeny/vedeni-personalniho-sektoru-v-ekospolu-rozsiril-jan-zipser.html
https://www.buildingnews.cz/personalni-zmeny/vedeni-personalniho-sektoru-v-ekospolu-rozsiril-jan-zipser.html
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Video 

Študuj u nás: Projekt Staň se diplomatem 

Reportáž moravskoslezské  
televize o regionální simulaci 
pro žáky základních škol. 

 
 
 

Polar | 15. 10. 2016 | 3:10 minut  

Celá reportáž je dostupná online. 

„Jsem z Ostravy z Matičního gymnázia. Celkově se mi tento projekt líbí, dorazila jsem 
sem na doporučení paní profesorky z naší třídy, která si velice pochvalovala Pražský 
studentský summit a tak jsem si říkala, že by to byla dobrá zkušenost do budoucna.“ 

| https://polar.cz/porady/studuj-u-nas/studuj-u-nas-12-10-2016-17-25 
  

http://www.amo.cz/
https://polar.cz/porady/studuj-u-nas/studuj-u-nas-12-10-2016-17-25


 

 
34 

M
ed

ia
 re

po
rt

 
Web 

Staň se diplomatem! 

Zpráva o účasti žáků gymnázia 
na regionální simulaci 
v Ostravě. 
 
 

Matiční gymnázium Ostrava | 17. 10. 2016 

Článek je dostupný online nebo níže. 

Dne 4.10. 2016 se na krajském úřadě v Ostravě uskutečnila simulace jednání 
OSN s názvem Staň se diplomatem!. Akce se zúčastnili vybraní studenti 
ostravských gymnázií z řad tercií a kvart. 

V dopoledním programu pořadatelé studenty obohatili o nové 
znalosti o OSN - studenti se mimo jiné dozvěděli, jak vypadá jednací řád OSN, 
co to je rezoluce a jak lze podat její pozměňovací návrh.  

Odpoledne odstartovala samotná jednání, která probíhala souběžně 
ve třech zasedacích místnostech. Studenti si zahráli na zástupce jednotlivých 
států a více než dvě hodiny debatovali o řešení krymské krize. 

Ze studentů našeho gymnázia si vedl nejlépe Vojtěch Žolnerčík z TB, 
kterého pořadatelé vyhodnotili jako nejlepšího diplomata ve skupině. Vojtěch 
svými kroky během simulace dokázal, že umí diplomaticky myslet a jednat, za 
což byl odměněn nejen prvním místem ve své skupině, ale také exkurzí do 
významných státních institucí, která se uskuteční 9. 12. 2016. Vojtěchovi 
blahopřejeme k úspěchu a děkujeme za vzornou reprezentaci našeho 
gymnázia. 

| http://mgo.cz/jj/index.php?option=com_content&view=article&id=13
49:sta-se-diplomatem&catid=20:studenti&Itemid=173 
  

http://www.amo.cz/
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Pražský studentský summit ve spolupráci s MŠMT - 
akce "Staň se diplomatem" 

Zpráva o účasti žáků školy na 
regionální simulaci 
v Pardubicích.  
 

ZŠ Chrast | 23. 10. 2016 

Článek je dostupný online nebo níže. 

Pod hlavičkou XXII. ročníku Pražského studentského summitu proběhla 
v pátek 21.10. 2016 na Krajském úřadě v Pardubicích simulace jednání Rady 
bezpečností OSN. V Pardubickém kraji se simulace zúčastnilo třicet žáků 
osmých a devátých tříd základních škol a víceletých gymnázií regionu, kteří si 
tímto způsobem rozšířili své vědomosti o fungování mezinárodních 
organizací a jejich rolí v globálním dění. 

Regionální simulace trvala celý den. Dopoledne byly žákům 
interaktivní formou poskytnuty informace o problémech, se kterými se 
mezinárodní společenství potýká. Byla představena Organizace spojených 
národů, její nejdůležitější orgány a zdůrazněna činnost Rady bezpečnosti a její 
role v řešení mezinárodních konfliktů. 

V odpolední části se žáci vžili do role diplomatů zasedajících v Radě 
bezpečnosti. Ve dvou skupinách po patnácti účastnících zasedli v tomto 
simulovaném orgánu a pokusili se na základě informací z dopoledních 
přednášek a připravených materiálů vyřešit konkrétní mezinárodní konflikt. 

"Diplomaty" zastupující ZŠ Chrast byly Aneta Svobodová a Míša 
Macháčková, které obhajovaly postoje k řešení Krymské krize za Spojené 
království a Klára Kodešová, která zastupovala Venezuelu. Děvčata si ze 
setkání odvážela nejen nové zkušenosti, ale také certifikát. Děkuji děvčatům 
za vzornou reprezentaci školy a paní učitelce Mgr. Ivě Celnarové za doprovod. 

| http://mgo.cz/jj/index.php?option=com_content&view=article&id=13
49:sta-se-diplomatem&catid=20:studenti&Itemid=173 
  

http://www.amo.cz/
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Staň se diplomatem 

Zpráva o účasti žáků gymnázia 
na regionální simulaci 
v Pardubicích.  
 
 
 

Gymnázium Lanškroun | 25. 10. 2016 

Článek je dostupný online nebo níže. 

V pátek 21. 10. se čtyři žáci z tercie a kvarty v doprovodu paní učitelky Barbory 
Šťastné vydali do Pardubic, aby se účastnili projektu „Staň se diplomatem“. 
Tuto akci pořádala Asociace pro mezinárodní otázky (AMO), přední česká 
nevládní organizace zabývající se vzděláváním a výzkumem v oblasti 
mezinárodního dění.  

Dopoledne nám byly poskytnuty základní informace o výzvách, se 
kterými se mezinárodní společenství potýká. Byla nám představena 
Organizace spojených národů a její nejdůležitější orgány. Seznámili jsme se 
s činností Rady bezpečnosti OSN a její rolí při řešení mezinárodních 
konfliktů.  

V odpolední části jsme se vžili do role diplomatů jednajících v Radě 
bezpečnosti OSN. Byli jsme rozděleni do dvou skupin a pokusili jsme se na 
základě předem zaslaných informací vyřešit konkrétní mezinárodní konflikt – 
situaci po připojení Krymského poloostrova k Rusku.  

Na konci programu se vyhlašovali tři nejlepší účastníci z každé 
skupiny. Marek Dokoupil se jako delegát Malajsie umístil na třetím místě a 
Matěj Klee zastupující Japonsko se stal nejlepším diplomatem a vyhrál jako 
jeden ze dvou výherců exkurzi do Prahy. 

| http://www.gymla.cz/clanky/zaznambeznadpisu-14 
  

http://www.amo.cz/
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Třebíčští gymnazisté si vybojovali účast na 
prestižním studentském summitu 

Třebíčský deník o úspěchu 
místních žáků. 

Třebíčský deník | 26. 10. 2016 

Celý text je dostupný online nebo níže.  

Pražský studentský summit je příležitost pro každého středoškolského 
studenta. Tento projekt dává žákům možnost rozšířit si vzdělání 
v mezinárodní oblasti dění, lidských práv, ekonomie, mezinárodní vědecké a 
kulturní spolupráce, mezinárodní bezpečnosti či životního prostředí. Studenti 
si zároveň vytříbí své kritické myšlení a také si prohloubí rétorické, 
prezentační a argumentační dovednosti. 

A právě trojici gymnazistů z Třebíče se podařilo zařídit si účast na této 
prestižní akci. Cesta na summit ale nebyla jednoduchá. Nejdříve bylo nutné 
napsat esej na téma zahraničně-politických priorit vybraného státu. „Zpočátku 
jsme si moc šance nedávali, přece jen se jedná o velmi prestižní událost, na kterou se 
chtějí dostat studenti z celé Evropy. Nakonec nás ale dohnala naše houževnatost, a do 
práce jsme se ponořili naplno," svěřila se studentka gymnázia Michaela 
Doležalová. 

A výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. Práce třebíčských 
gymnazistů se porotcům zalíbila natolik, že ji zařadili mezi finálních šedesát 
dva prací, díky nimž mají žáci účast na summitu jistou. 

Ještě před samotným čtyřdenním summitem, který se uskuteční na 
jaře 2017 v Kongresovém centru, studenti absolvují pět přípravných setkání a 
workshopů, kde se budou mimo jiné učit, jak správně formulovat a získávat 
podporu ostatních pro zájmy svého státu. „Až zde se tedy staneme diplomaty, 
kteří budou hájit zájmy námi zastupovaného státu. Konkrétně budeme zastupovat 
Lotyšskou republiku v modelu OSN," dodává student Šimon Horký. 

Že se jedná o prestižní akci, dosvědčuje mimo jiné fakt, že se jí 
každoročně účastní desítky českých i zahraničních významných osobností. 
Patří mezi ně diplomaté, politici, akademici či novináři. V minulosti se chopily 
záštity summitu osobnosti, jako například Václav Havel, Karel Schwarzenberg 
nebo Madeleine Albrightová. 

„Tímto naším úspěchem bychom chtěli inspirovat další, které by simulace 
největších mezinárodních organizací mohly zaujmout, další, kteří se nebojí 
vystupovat se svými názory a postoji," uzavírá poslední z trojice studentka 
Kateřina Drápelová. 

| http://trebicsky.denik.cz/zpravy_region/trebicsti-gymnaziste-si-
vybojovali-ucast-na-prestiznim-studentskem-summitu-20161026.html 
  

http://www.amo.cz/
http://trebicsky.denik.cz/zpravy_region/trebicsti-gymnaziste-si-vybojovali-ucast-na-prestiznim-studentskem-summitu-20161026.html
http://trebicsky.denik.cz/zpravy_region/trebicsti-gymnaziste-si-vybojovali-ucast-na-prestiznim-studentskem-summitu-20161026.html
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Občanská angažovanost mladých lidí by mohla 
vyřešit i globální oteplování, myslí si organizátoři 
Yoda Mentorship Programme 

Rozhovor o občanské 
angažovanosti, kde je Summit 
zmíněn. 

e15. cz | 27. 10. 2016 

Článek je dostupný online, níže je pasáž ze zmínkou. 

„Vše je o správné motivaci. Čeští středoškoláci dokážou být velice houževnatí 
a samostatní a mají obrovský potenciál. Takzvaná pohodlná cesta českým 
školským systémem se možná pohodlná na první pohled zdát může, ovšem 
tato vidina je velmi krátkozraká. Spousta studentů se ve škole nudí – proto 
vidíte v Česku obrovský zájem o to být aktivní v rámci projektů, jako jsou vaše 
The Student Times, Pražský studentský summit, debatní liga nebo i akademie 
Discover“ 

| http://student.e15.cz/q-a/obcanska-angazovanost-mladych-lidi-by-
mohla-vyresit-i-globalni-oteplovani-mysli-si-organizatori-yoda-
mentorship-programme-1324357 
  

http://www.amo.cz/
http://student.e15.cz/q-a/obcanska-angazovanost-mladych-lidi-by-mohla-vyresit-i-globalni-oteplovani-mysli-si-organizatori-yoda-mentorship-programme-1324357
http://student.e15.cz/q-a/obcanska-angazovanost-mladych-lidi-by-mohla-vyresit-i-globalni-oteplovani-mysli-si-organizatori-yoda-mentorship-programme-1324357
http://student.e15.cz/q-a/obcanska-angazovanost-mladych-lidi-by-mohla-vyresit-i-globalni-oteplovani-mysli-si-organizatori-yoda-mentorship-programme-1324357
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Ocenění „diplomaté“ 

Zpráva o účasti žáků školy na 
regionální simulaci v Plzni. 
 
 
 

Gymnázium J. Š. Baara | 3. 11. 2016 

Článek je dostupný online nebo níže. 

Dobrovolníci z řad 9. ročníků (2.6, 4.8) se na jeden den vžili do role velvyslanců 
různých států světa a jednali spolu s dalšími žáky škol Plzeňského kraje 
v otázce krymské krize jako členové Rady bezpečnosti OSN. Projekt 
organizovaný Asociací pro mezinárodní otázky "Staň se diplomatem" proběhl 
na Magistrátu města Plzně v rámci Pražského studentského summitu.  

„Účast na projektu pro nás byla velmi přínosná, dalo nám to hromadu 
zkušeností," shodli se zúčastnění žáci. „Všichni se zapojili, rozmluvili jsme se, 
také prostředí bylo pěkné, ujali se nás sympatičtí organizátoři," ocenila účast 
v projektu děvčata. „Mimo jiné jsme pochopili, o co jde v krymské krizi a jak 
funguje Rada bezpečnosti OSN," dodal Jiří Brož, který byl za své vystoupení 
v jednání oceněn 3. místem. Titul nejlepšího řečníka celé debaty získal Kryštof 
Havlovic, který se za odměnu účastní exkurze do Prahy. Porota vyzdvihla jeho 
věcné a srozumitelné komentáře, přestože v debatě zastával nelehké 
stanovisko Ukrajiny. 

| http://gymdom.cz/9-nekategorizovano/857-oceneni-diplomate 
  

http://www.amo.cz/
http://gymdom.cz/9-nekategorizovano/857-oceneni-diplomate
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Projekt „Staň se diplomatem!“ 

Zpráva o účasti žáků gymnázia 
na regionální simulaci 
v Českých Budějovicích. 
 
 

Česko-anglické gymnázium | 9. 11. 2016 

Článek je dostupný online nebo níže. 

Včera proběhl na gymnáziu Česká v Českých Budějovicích jednodenní 
projekt, kterého se zúčastnili čtyři studenti nižšího gymnázia: Pepa Lazar, 
Matěj Peltán, Matvey Verbitskiy a Vladimír Potapov. Každý z nich dostal za 
úkol zastupovat jednu členskou zemi OSN. Naši studenti zastupovali nakonec 
tyto země: Čína, Velká Británie, Egypt a Rusko. 

Čím je projekt zajímavý a přínosný? V  rámci této akce se dozvíte 
mnoho nových informací o světovém dění, seznámíte se s fungováním 
mezinárodních organizací a vyzkoušíte si něco nového. Na jedno odpoledne 
se vžijete do role zástupců světových mocností a zasednete ve vrcholném 
orgánu OSN – Radě bezpečnosti. 

A co říkají o čerstvě získané zkušenosti studenti sami? „Byla to skvělá 
zkušenost, kromě toho, že jsem se dozvěděl spoustu nových informací o 
fungování OSN, jsem si také vyzkoušel týmovou práci a byl jsem nucen se 
zamýšlet na tématy, o kterých jsme sice již slyšeli, ale pramálo víme“ , kvituje 
svoji zkušenost kvartán Matvey, který získal ocenění 3. nejlepšího účastníka 
regionální simulace Rady bezpečnosti OSN. 

Matveyovi blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme za výbornou 
reprezentaci naší školy. 

| http://www.cag.cz/cz/o-skole/1235-projekt-sta-se-diplomatem 
  

http://www.amo.cz/
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Staň se diplomatem 

Zpráva o účasti žáků školy na 
regionální simulaci 
v Pardubicích.  
 
 

Masarykova základní škola Polička | 11. 11. 2016 

Článek je dostupný online nebo níže. 

Tato akce proběhla dne 21.října na Krajském úřadě v Pardubicích. Pořádala ji 
Asociace pro mezinárodní otázky (AMO), jenž se zabývá vzděláním a 
výzkumem mezinárodního dění. 

Zúčastnilo se jí 30 žáků z 8. a 9. ročníků škol z celého Pardubického 
kraje. Naši školu reprezentovali: Adam Neumeister a Vendula Pucharová 
z 9.A. V jednání Rady OSN jsme zastupovali Egypt a Japonsko. 

Cílem akce bylo přiblížit účastníkům situaci na Ukrajině a funkci OSN 
při řešení podobných problémů. 

Akce jsme se zúčastnili na popud naší paní učitelky L. Haraštové. 
Museli jsme si ovšem přivstat, protože autobus jel již v 5:45. Po příchodu do 
budovy Krajského úřadu jsme se zaregistrovali a nechali si proplatit jízdenky. 
Program začal v 9:00 v zasedacím sále Pardubického kraje, kde jsme byli 
seznámeni se situací na Ukrajině a OSN. Po krátké přestávce nám byl blíže 
vysvětlen postoj našich států ke krizi na Krymu. Následně nám byla ukázána 
pravidla a postupy zasedání Rady bezpečnosti, jež jsme měli později simulovat. 

Na oběd jsme zašli do jídelny, kde jsme dostali kuřecí maso 
s těstovinami a sýrovou omáčkou. 

Když byla ukončena přestávka a my rozděleni do dvou skupin, 
přesunuli jsme se do jednacích místností. Začala simulace jednání Rady 
bezpečnosti. Jak již bylo naznačeno, jednalo se o osudu Krymu. Jednání trvalo 
několik hodin, bohužel jsme nedospěli ke společné rezoluci. Program skončil 
udílením diplomů lehce po patnácté hodině. 

Celkově bych projekt hodnotil kladně, zvláště proto, že mi připadá, že 
většina dnešních dětí a dospívajících má minimální zájem o politiku a 
všeobecné dění. 

| http://www.zsmaspolicka.cz/udaje-o-skole/uspechy-skoly/397-
diplomat-2016 
  

http://www.amo.cz/
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Staň se diplomatem 

Zpráva o účasti žáků gymnázia 
na regionální simulaci 
v Českých Budějovicích.  
 
 

Gymnázium Strakonice | 12. 11. 2016 

Článek je dostupný online nebo níže. 

Stát se diplomatem bylo umožněno žákům kvarty, kteří se přihlásili na 
stejnojmennou akci pořádanou Asociací pro mezinárodní otázky dne 
8. listopadu 2016 v Českých Budějovicích. 

Linda Bollenová, Kateřina Božková, Tereza Mašková a Karel Rendl si 
interaktivní formou vyzkoušeli role diplomatů na jednání Rady bezpečnosti 
OSN. V tomto simulovaném orgánu řešili konkrétně mezinárodní konflikt a 
situaci na Ukrajině a Krymu. Jako zástupci jednotlivých států – Linda 
Španělska, Katka Angoly, Terka Francie a Kája USA – hájili zájmy svých zemí 
a poukazovali na různé problémy při řešení daného problému. 

Na závěr byl vyhlášen nejlepší účastník celé akce. Stal se jím Karel 
Reindl, který zvítězil v konkurenci zbylých 20 účastníků. Kája díky svým 
širokým znalostem ze společenskovědní oblasti a díky pohotovým a vhodným 
argumentacím byl po zásluze oceněn jako nejlepší „diplomat.“ Ale pozadu 
nezůstávala ani děvčata, která se rovněž velmi snažila. Všem zúčastněným, 
kteří dobře reprezentovali naše gymnázium, děkuji a přeji hodně zdaru 
v dalších soutěžích. 

| http://www.gymstr.cz/node/1027 
  

http://www.amo.cz/
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Naši studenti na simulovaném jednání Rady 
bezpečnosti OSN 

Zpráva o účasti žáků gymnázia 
na regionální simulaci 
v Českých Budějovicích.  
 
 
 

Gymnázium Vítězslava Nováka | 15. 11. 2016 

Článek je dostupný online nebo níže. 

V úterý  8.11. se  žáci 4.A, Šimon Ježek a  Dominik Prager,  zúčastnili 
v Českých Budějovicích  akce „Staň se diplomatem“, pořádané Asociací 
mezinárodních organizací a Pražským summitem. Během dopoledne se 
nejdříve seznámili s fungováním a historií OSN, jejím posláním a současnými 
úkoly. Odpoledne se pak všichni účastníci rozdělili do dvou Rad bezpečnosti 
a jako zástupci předem určených států řešili  na základě prostudovaných 
materiálů  Krymskou krizi.  Šimon vyjadřoval názory USA, Dominik byl 
vyslancem za Venezuelu. Výsledkem takřka tříhodinové diskuse bylo 
schválení či neschválení navržené rezoluce. 

Během odpoledního jednání byla také vyhlášena soutěž o nejlépe 
argumentujícího „diplomata“. 

Tím se stal Šimon Ježek, kterému gratulujeme a oběma žákům 
děkujeme za reprezentaci školy. 

| https://www.gvn.cz/nasi-studenti-na-simulovanem-jednani-rady-
bezpecnosti-osn 
  

http://www.amo.cz/
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Staň se diplomatem! 

Zpráva o regionální simulaci 
v Českých Budějovicích, která 
se na škole konala. 
 
 
 

Gymnázium Česká České Budějovice | 20. 11. 2016  

Celý článek je dostupný online nebo níže. 

V úterý 8. listopadu 2016 byl na půdě Gymnázia Česká realizován zajímavý 
projekt s názvem „Staň se diplomatem“. Zúčastnilo se ho okolo 40 žáků 
z jihočeských škol. Akci pořádala Asociace pro mezinárodní otázky. Žáci si tak 
mohli v rámci simulace osahat práci diplomatů a politiků. Seznámili se 
s jednotlivými orgány OSN, především s Radou bezpečnosti, s aktuálními 
problémy mezinárodního společenství a jakým způsobem se řeší mezinárodní 
konflikty. Účastníci, kteří si při jednáních dobře vedli, byli na závěr vyhlášeni 
vítězi a odměněni. Tímto gratulujeme např. Markétě Placerové, Tomáši 
Novotnému a dalším. Rádi bychom poděkovali všem organizátorům 
za realizaci velice přínosného a dobře připraveného projektu, který vede 
mladé lidi k tolik potřebné občanské angažovanosti. 

│ http://www.gymceska.cz/aktuality/r1-1252-Stan-se-diplomatem/ 
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Tisk a web 

Gymnazisté v roli diplomatů Rady bezpečnosti OSN 

Článek v místním tisku o účasti 
žáků gymnázia na regionální 
simulaci v Pardubicích. 

Moravskotřebovský zpravodaj | 1. 12. 2016 

Celý článek je dostupný online nebo níže. 

Pražský studentský summit ve spolupráci s Ministerstvem školství mládeže a 
tělovýchovy přichystal regionální simulaci jednání Rady bezpečností OSN 
v Pardubicích. Z třebovského gymnázia se projektového dne (24. října) 
zúčastnilo celkem 7 žáků z tercie a kvarty. Žáci si během jednoho dne rozšířili 
své vědomosti o fungování mezinárodních organizací a uvědomili si jejich 
postavení v mezinárodním dění. Během dopoledne byly žákům interaktivní 
formou poskytnuty základní informace o problémech, se kterými se 
mezinárodní společenství potýkají, seznámili se s Organizací spojených 
národů a jejími nejdůležitější orgány a dále s činností Rady bezpečnosti. 
V odpolední části se žáci vžili do role diplomatů zasedajících v Radě 
bezpečnosti. Ve dvou skupinách po patnácti účastnících zasedli v tomto 
simulovaném orgánu a pokusili se na základě informací z dopoledních 
přednášek a připravených materiálů vyřešit konflikt „Krymské krize“. Každý 
žák zastupoval jeden stát. Našim studentům se projektový den moc líbil, ještě 
při cestě vlakem zpět domů se k některým námětům a otázkám vraceli. 

│ www.moravskatrebova.cz/filemanager/files/file.php?file=270162 
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Web 

Pražský studentský summit 

Zpráva o účasti žáků gymnázia 
na prvním přípravném setkání. 
 
 
 
 

Gymnázium Krnov │ 12. 12. 2016  

Celý článek je dostupný online nebo níže. 

Pražský studentský summit je celoroční projekt zaměřený na mimoškolní 
vzdělávání určený pro více než 300 studentů středních a vysokých škol 
z České republiky. Projekt letos zahajuje již svůj XXII. ročník, jenž je opět 
organizován Asociací pro mezinárodní otázky. Jeho hlavní vzdělávací 
metodou je simulace činností mezinárodních organizací, jako jsou OSN, EU a 
NATO. Každý účastník se stává diplomatem zastupujícím jeden světový stát a 
během ročníku se podrobně seznamuje se situací a životem v tomto státě, 
s jeho specifiky a postoji k celosvětovým problémům. Na pěti přípravných 
setkáních, jež probíhají na VŠE v Praze, mají studenti možnost zlepšit své 
rétorické a argumentační schopnosti, práci s odbornými texty či kritické 
myšlení pomocí interaktivních školení a seminářů. Půlroční úsilí vyvrcholí 
v dubnu, kdy v Praze proběhne závěrečná konference, na které se účastníci 
budou snažit prosadit to, o co by skutečně usiloval diplomat jimi 
zastupovaného státu. 

Letošního ročníku Pražského studentského summitu se účastní 
i studentka oktávy Věra Dvořáková, která se na základě napsání vstupní eseje 
na půl roku stane zástupkyní Norska v modelu NATO. Ten je (na rozdíl od 
nejpočetnějšího modelu, kterým je OSN) kompletně v anglickém jazyce, což 
jeho účastníkům umožňuje zdokonalování nejen tzv. „soft skills“ jako je 
argumentace nebo rétorika, ale i jazykových znalostí a použití diplomatické 
angličtiny. 

Na prvním přípravném setkání, jež proběhlo 19. listopadu, se účastníci 
dozvěděli informace o průběhu celého ročníku od členů vedení projektu. 
Následovala přednáška Daniela Koštovala, náměstka pro řízení sekce 
vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany ČR, který Pražský studentský 
summit pomáhal zakládat. Zbytek dopoledne pak studenti strávili na 
vzdělávacích seminářích, týkajících se práce diplomatů na ambasádách 
i v různých mezinárodních organizacích. 

V odpolední části programu pak byli všichni delegáti seznámeni se 
způsobem, jakým jejich model funguje, prošli několika seznamovacími 
aktivitami a workshopy, ale také dostali za úkol do příštího setkání, jež se koná 
17. prosince, zpracovat první bod agendy jednání závěrečné konference. Tím 
je pro model NATO otázka přijetí Gruzie. 

│ http://gymnasiumkrnov.cz/2016/12/prazsky-studentsky-summit/ 

http://www.amo.cz/
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Web 

II. přípravné setkání Pražského studentského 
summitu 

Informace o účasti zástupce 
ředitele Ústavu mezinárodních 
vztahů na přípravném setkání. 
 
 
 

 

Ústav mezinárodních vztahů Praha │ 26. 12. 2016 

Celý článek je dostupný online nebo níže. 

V sobotu 17. prosince proběhlo v prostorách VŠE již II. přípravné setkání 
Pražského studentského summitu. Více než 250 studentů z celé České 
republiky se sešlo, aby se zamysleli nad udržitelným rozvojem a budoucností 
světa kolem nich. Mezi vystupujícími byl i zástupce ředitele ÚMV pro 
výzkum, Ondřej Horký-Hlucháň. 

Několik set studentů středních i vysokých škol o víkendu zamířilo do 
Prahy, aby zde společně diskutovali nad Cíli udržitelného rozvoje. Pražský 
studentský summit drží už dvaadvacet let krok s aktuálními politickými i 
společensko-kulturními tématy a vzdělává o nejpalčivějších otázkách dneška. 

Po přivítání Filipem Jelínkem, zástupcem hlavní koordinátorky 
projektu, si účastníci mohli vybrat z pestré nabídky vzdělávacích seminářů, 
zaměřených na jednotlivé Cíle udržitelného rozvoje. Od Bedřicha Moldana, 
bývalého ministra životního prostředí, Candidy Horňákové, diplomatky na 
Ministerstvu zahraničních věcí, a mnohých dalších významných hostů se 
studenti dozvěděli více například o rovnosti můžu a žen, životním prostředí, 
zahraniční rozvojové spolupráci, humanitárních akcích, rozvoji měst a 
mnohých dalších tématech, která budou hýbat světovým děním 
v budoucnosti. 

Pražský studentský summit je pořádán více než 60 dobrovolníky z řad 
studentů vysokých škol a je jedním z projektů Asociace pro mezinárodní 
otázky (AMO). 

│ http://www.iir.cz/article/jiz-tuto-sobotu-ii-pripravne-setkani-
prazskeho-studentskeho-summitu 
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Tisk a web 

Krok ke světovým výzvám aneb vzdělávání pomocí 
diplomatické simulace 

Článek o diplomatické simulaci 
jako metodě vzdělávání. 

 

Magazín Perpetum | 1. 1. 2017  

Článek je dostupný online nebo níže. 

Vzdělávání pomocí diplomatické simulace je neformální vzdělávací metodou, 
která v současnosti začíná hrát stále větší roli mezi studenty i učiteli. Byť se 
může zdát, že jde o poměrně úzce zaměřenou vzdělávací metodu, při její 
vhodné aplikaci lze rozvíjet řadu dovedností, znalostí i postojů, které studenti 
mohou využít ve svém dalším životě. Doplňuje působnost zejména středního 
školství v oblasti občanského a globálního rozvojového vzdělávání a v rozvoji 
soft skills. 

Diplomatická simulace je vlastně hra. Její účastníci zaujímají různé 
role v simulovaných diplomatických tělesech a snaží se co nejvěrněji 
reprezentovat zájmy strany, kterou mají přidělenou. Může jít o stát, 
mezinárodní organizaci či třeba nějakého veřejného činitele. Úspěšné plnění 
těchto rolí vyžaduje vynikající znalostní přípravu, ale i komunikační, 
argumentační a rétorické schopnosti. Účastníci diplomatických simulací musí 
úspěšně zvládnout formulovat a vysvětlit své stanovisko, argumentačně ho 
podložit, vyjednávat s ostatními účastníky na kompromisech a vyhledávat 
spojence s podobnými názory. Rovněž se učí třídit informace, kriticky myslet 
či psát komplikované texty. 

Stručná historie 
Nejtypičtějším zástupcem diplomatických simulací jsou modely Organizace 
spojených národů (zkráceně anglicky MUN). Jejich historie sahá již do 20. let 
20. století, kdy vznikly první modely tehdejší Společnosti národů. Iniciativy 
byly od počátku čistě studentské, tedy organizované studenty pro studenty. 
Po vzniku Organizace spojených národů v roce 1945 pak přirozeně vznikaly i 
další modely, zejména ve Spojených státech a ve Spojeném království. 
V dnešní době existuje po celém světě více než 400 pravidelně pořádaných 
akcí typu MUN. Přestože nejvíce těchto akcí je určeno pro středoškolské 
studenty, existuje i celá řada akcí pro vysokoškoláky. Například velká část 
univerzit z tzv. Ivy League koná tyto simulace pravidelně. 

Modely OSN jsou nejčastěji simulovanými organizacemi kvůli 
velkému záběru. Reálná OSN totiž disponuje desítkami orgánů, konferencí a 
agentur s různými oblastmi zaměření, takže je možné zorganizovat jednání o 
takřka libovolném mezinárodním tématu. Kromě MUNů však přirozeně 
existují i další typy diplomatických simulací. Například ve Štrasburku je 
každoročně organizován model Evropské unie, ve kterém je velice věrně 
simulován legislativní proces v řadě evropských orgánů. 

http://www.amo.cz/
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V současnosti se diplomatická simulace rovněž stává hojně 

využívanou vzdělávací metodou v rámci školního vzdělávání. Při 
vysokoškolském studiu mezinárodních vztahů či diplomacie lze tuto metodu 
využít k seznámení studentů s reálným vyjednáváním na mezinárodním poli 
a k většímu porozumění odborným otázkám a zájmům jednotlivých aktérů. 

Pražský studentský summit 
Nevládní Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) vzdělává studenty 
základních, středních i vysokých škol formou diplomatické simulace více než 
20 let. Jejím největším úspěchem ve vzdělávání mládeže je bezesporu Pražský 
studentský summit, který simuluje jednání čtyř klíčových mezinárodních 
organizací – OSN, NATO, EU a OBSE. Mimo to ale AMO realizovala i projekty 
pro studenty v krajských městech, v posledním roce například simulaci 
jednání Rady bezpečnosti OSN pro osmé a deváté třídy základních škol nebo 
soutěžní simulaci jednání Rady Evropské unie pro středoškoláky. 

Pražský studentský summit vyžívá metod neformálního vzdělávání a 
know-how, které si vytvořil za 22 let svého fungování. Projektem za jeho 
existenci prošly tisíce lidí, jak na straně účastníků, tak v řadách organizátorů, 
kterými jsou vysokoškolští studenti. Vzhledem k malému věkovému rozdílu 
mezi pořadateli a účastníky můžeme na projektu ze strany účastníků velmi 
často pozorovat pozitivnější přístup k sebevzdělávání než ve školních lavicích. 

Důležitou složkou Pražského studentského summitu je občanské 
vzdělávání. Účastníci se seznamují s fungováním mezinárodních organizací a 
řeší globálními problémy, které spadají do jejich agend. Jsou vedeni k tomu 
těmto problémům porozumět, aktivně se o ně zajímat a uvědomit si jejich 
význam, jakož i jejich dopady na životy konkrétních lidí, a to i na lokální 
úrovni. 

Metody Pražského studentského summitu 
Projekt se během pěti přípravných setkání snaží připravit středoškoláky pro 
závěrečnou konferenci, kdy probíhá samotná diplomatická simulace. Na 
Summitu studenti každoročně zastupují okolo osmi desítek států 
mezinárodního společenství. Postupným rozvíjením kompetencí a jejich 
následnou možností aplikace v reálném prostředí studenti získávají mnoho 
cenných zkušeností, které využijí ve svém dalším studijním, osobním i 
pracovním životě. 

Základním předpokladem je celoroční práce s každým účastníkem a 
co nejindividuálnější přístup. Účastníci jsou rozděleni do devíti orgánů či 
modelů dle problematiky, kterou se zabývají (například lidská práva, 
mezinárodní bezpečnost, životní prostředí atd.). Každý z orgánů čítá 
maximálně 50 účastníků, důraz je v jejich rámci navíc kladen na práci 
v menších skupinkách, kde se studenti mohou projevit, diskutovat, získat radu 
od organizátorů, vzájemně vidět svůj posun a tím se inspirovat. 

Jednání na závěrečné konferenci probíhá ve velmi specifické 
atmosféře. Po celé tři dny diplomatické simulace se stovky nadšených 
účastníků velmi reálně sžívají s rolemi diplomatů. Cílem jednání je co největší 
vzájemná shoda, která by měla být shrnuta v jednoznačném a konkrétním 
dokumentu. Účastníci tak musí schopně argumentovat, navazovat spojenectví 

http://www.amo.cz/
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a vyjednávat o kompromisech, aby text ve výsledném dokumentu co nejlépe 
odrážel zájmy jejich státu. 

Simulace jednání mezinárodních organizací je vhodnou vzdělávací 
metodou pro středoškoláky zejména proto, že je během jejího průběhu 
rozvíjeno více složek osobnosti najednou. Student musí získat faktografický 
základ, ať už prostřednictvím samostudia, vlastní iniciativy a vyhledávání 
informací, nebo během přednášky na jednotlivých přípravných setkáních. Je 
kladen důraz na jeho kritické myšlení, které využívá během čerpání informací 
a jejich zasazování do kontextu. Informace, které získá, musí umět použít. 
Základním předpokladem pro to je kvalitní vystupování, které mohou 
účastníci rozvíjet v průběhu celého ročníku. Ve vzdělávacím procesu hraje 
velkou roli také vystoupení studentů z komfortní zóny, hranic, které stanovila 
formální výuka. Pro mnohé z účastníků je projekt prvním setkáním 
s neformálními metodami vzdělávání a vede k dalšímu zájmu o 
sebevzdělávání paralelně se školní výukou. 

Právě díky své rozmanitosti a přínosnosti v mnoha ohledech je 
schopen Pražský studentský summit dlouhodobě zaujmout širokou škálu 
studentů zajímajících se o různé obory. Přidanou hodnotou projektu je také 
setkávání mladých lidí, kterým není lhostejný svět kolem nich ani jejich 
vlastní budoucnost. Takoví mladí lidé mají možnost se na projektu seznámit 
s obdobně smýšlejícími studenty a vzájemně se motivovat v přístupu ke 
vzdělávání nebo občanské participaci. Vzdělávací platformy podobného typu 
nabývají v poslední době stále většího významu. 

| http://magazin-perpetuum.cz/Clanek/Krok-ke-svetovym-vyzvam-
aneb-vzdelavani-pomoci-diplomaticke-simulace 
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Video 

Škola hrou 

Reportáž ostrovské televize o 
20 letech účasti místního 
gymnázia na Pražském 
studentském summitu. 

 
 

TV - Ostrov | 19. 1. 2017 | 2:36 minut  

Celá reportáž je dostupná online a začíná v čase 11:50.  

„Myslím si, že Pražský studentský summit připravuje studenty velmi dobře na jejich 
profesní, studijní i osobní život, protože rozvíjí znalosti a dovednosti jako jsou 
například schopnost argumentovat, práce s informacemi, schopnost vyjadřovat se, 
vyjednávat kompromisy, což se v životě vždy hodí.“ 

| http://www.tv-ostrov.cz/skola-hrou-19-1-2017/ 
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Web 

Staň se mladým diplomatem 

Dojmy účastníka Pražského 
studentského summitu. 
 
 
 
 

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov 
│ 28. 1. 2017  

Celý článek je dostupný online nebo níže. 

Největší vzdělávací projekt svého druhu ve střední Evropě s více než 
dvacetiletou tradicí. To je Pražský studentský summit. Každoročně se jej 
účastní 320 studentů středních a vysokých škol nejen z České republiky, ale i 
ze Slovenska, Polska či Maďarska. Projekt je simulací jednání vrcholných 
mezinárodních institucí, jako je OSN, NATO nebo Evropská unie. 

Modely OSN a NATO jsou určeny pro studenty středních škol. 
Jednacím jazykem je v modelu OSN čeština, v modelu NATO pak angličtina. 
Student, který se rozhodne zasedat v modelu OSN, k sobě potřebuje 
minimálně dva další spolupracovníky, se kterými tvoří delegaci, zastupující 
jeden ze členských státu OSN. Model NATO je už větší výzvou, kromě toho, 
že jednacím jazykem je angličtina, se také jednání účastní každý sám za sebe. 

Model Evropské unie je určen pro studenty vysokých škol, jedná se 
zde v češtině a každý delegát zastupuje jeden členský stát. 

Projekt má účastníkům dopomoci rozvíjet znalosti v oblasti 
mezinárodních vztahů, lidských práv a v neposlední řadě ekonomie. Delegáti 
poznají a pochopí složitost fungování mezinárodních organizací a tak 
nahlédnou do světa diplomacie a mezinárodních vztahů. 

A co přinesl summit mně? Samozřejmě jsem si velmi rozšířil 
povědomí o mezinárodním dění a potkal spoustu nových přátel se stejnými 
zájmy. Nicméně summit mi pomohl odkrýt dovednosti, které jsem věděl, že 
mám, ale neuměl jsem je použít. Jednou z těchto dovedností je vyjednávání. 
Nemusíte v budoucnu pracovat v diplomacii, ale umění vyjednávat zúročíte na 
vysoké škole, na stážích anebo i v obyčejných životních situacích. Proto si 
myslím, že čas, prostředky a úsilí věnované účasti na summitu se vyplatí a že 
toho nebudu já a ani kdokoliv jiný, kdo už projektem prošel, litovat. 

│ https://www.gykovy.cz/cs/[lang]%20/obsah/stan-se-mladym-
diplomatem-2017 
  

http://www.amo.cz/
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Tisk a web 

Simulace jednání OSN 

Článek informující o konání 
simulace pro české žáky ve 
Vídni. 

 
 

 

Česká a slovenská Vídeň | 14. 2. 2017  

Celý text je dostupný online nebo níže. 

Ve spolupráci s neziskovou organizací AMO a studenty různých fakult 
Karlovy univerzity proběhla na naší škole 14.2. simulace jednání Rady 
bezpečnosti Organizace spojených národů o krymské krizi a možném řešení 
tohoto politicky motivovaného konfliktu. Zasedání se zúčastnili studenti a 
studentky 6.a 7.třídy a na úvod promluvil velvyslanec České republiky, pan 
Sechter, který přivítal pražskou delegaci a zprostředkoval nám také tento 
bezesporu zajímavý a pro studenty velice přínosný projekt. 

Tento projekt připravený studenty Karlovy univerzity v rámci 
Pražského studentského summitu se mi velice líbil. Velmi pozitivně hodnotím 
hlavně to, jak nám organizátoři názorně vysvětlili, jaké funkce má neziskovka 
AMO a čím přesně se zabývá. 

Nejvíce ze všeho mě zaujala simulace zasedání Rady bezpečnosti 
Organizace spojených národů, protože jsem měla možnost se zlepšit 
v argumentování. Nejprve jsem si myslela, že jako zástupkyně Malajsie 
nebudu mít moc možnost se k problematice krymské krize vyjádřit, ale opak 
byl pravdou. Hlásila jsem se často o slovo, neustále jsem argumentovala a 
snažila se ve společné rezoluci najít kompromis, protože mě to velmi bavilo. 

Byla bych moc ráda, kdybychom si tento projekt příští školní rok 
znovu zopakovali a jednali zase o jiném aktuálním problému. 

Sára Mášová, 6. ORg 

Tento workshop byl velmi zajímavý, informativní a rozhodně jsem se nemálo 
věcí dozvěděla a naučila. Organizátoři měli vše pečlivě připravené a bylo dobré 
pozorovat, jak se různé země Rady bezpečnosti vyjadřovaly k politické situaci 
na Krymu, k problematice krymské anexe a k postoji Ruské federace. V první 
části semináře jsme absolvovali přednášku o Organizaci spojených národů, 
funkcích Rady bezpečnosti, o průběhu a formální stránce zasedání, které se 
pak odehrálo v druhé polovině workshopu. 

Rozhodně by mě potěšilo, kdyby studenti Karlovy univerzity - 
organizátoři celého projektu - naši školu zase navštívili a připravili pro nás 
podobnou simulaci jednání Rady bezpečnosti. Přála bych si však zopakování 
celého projektu i z jiného důvodu - hlavními aktéry celého konfliktu byly 
v tomto případě Ukrajina a Ruská federace. Tím pádem se některé země 

http://www.amo.cz/


 

 
54 

M
ed

ia
 re

po
rt

 
neměly možnost vyjádřit k této problematice, protože se jich aktuální situace 
bezprostředně netýkala. 

Každopádně jsem byla s průběhem celého projektu velice spokojená a 
těším se na další podobné akce. 

Simona Nebesařová, 6. ORg 

Tento projekt byl velmi přínosný a zajímavý. Dozvěděli jsme se nové 
informace o OSN a byla nám přiblížena krize na Krymu. Této problematice 
jsem se ve vyučování momentálně ještě nevěnovali, proto bylo dobré, že jsme 
se mohli tímto tématem zabývat. 

Studenti Karlovy univerzity, kteří tento projekt připravili, byli velmi 
sympatičtí a zábavní. Jediné, co bych mohla organizátorům vytknout, byl 
mírný chaos na začátku, který byl způsobený velkým počtem účastníků, a 
krátký čas na přípravu. Neměli jsme dost času si rozdané materiály 
prostudovat a připravit si projev. V podstatě jsme nevěděli, co máme dělat. 
Věřím však, že příště na tom budeme o mnoho lépe, neboť již víme, jak takový 
projekt probíhá. 

Anna Brázdová, 6. ORg 

| http://www.amo.cz/wp-content/uploads/2017/04/PSS_Viden.pdf 
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Web 

Pozdrav ze Summitu 

Pozdrav žáků 
českobudějovického gymnázia 
z přípravného setkání. 
 
 

Gymnázium Jírovcova | 25. 2. 2017  

Celý článek je dostupný online nebo níže. 

Pozdrav z přípravného setkání XXII. ročníku Pražského studentského 
summitu nám poslali naši žáci. V prostorách Vysoké školy ekonomické 
diskutují o situaci v Sýrii, Islámském státu, konfliktech na Balkáně nebo 
například o jihoamerických drogových kartelech. 

Pražský studentský summit je vzdělávací projekt pro studenty 
středních i vysokých škol, který má již více než dvacetiletou tradici a 
umožňuje žákům rozšířit si znalosti v oblasti mezinárodního dění. Studenti 
naší školy se ho účastní pravidelně každý rok. 

│ https://www.gymji.cz/clanky/pozdrav-ze-summitu 
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Web 

Pražský studentský summit: Studenti diskutují nad 
otázkami mezinárodních vztahů 

Článek o Pražském 
studentském summitu pro 
portál Univerzity Karlovy. 
 
 

 

Úkáčko │ 25. 2. 2017  

Celý článek je dostupný online nebo níže. 

Celoroční vzdělávací program Pražský studentský summit pořádá nezisková 
nevládní organizace Asociace pro mezinárodní otázky, která se věnuje 
výzkumu a celoplošné edukaci v oblasti mezinárodních vztahů. 

Platforma vznikla před více než dvaceti lety a v sobotu 18. března se 
konalo páté a poslední přípravné setkání, chystající delegáty na závěrečnou 
konferenci XXII. ročníku. Ta proběhne mezi 8. a 10. dubnem v prostorách 
kongresového centra. 

Na slavnostním zahájení v hotelu Ambassador k účastníkům 
promluví v pátek 7. dubna například ministr zahraničí ČR Lubomír Zaorálek 
či šéfredaktor Respektu Erik Tabery. 

„Summit má oproti dalším vzdělávacím projektům mnoho výhod. První 
z nich je jeho rozsáhlá tématika. V porovnání s jinými platformami, které se zabývají 
povětšinou jedním nebo dvěma tématy, je ten náš svojí velikostí schopen obsáhnout 
hned několik problematik. Nejčastěji se zabýváme fungováním OSN, NATO 
a mezinárodních organizací obecně,“ vysvětluje hlavní koordinátorka projektu 
a studentka Právnické fakulty UK Eva Prudilová. 

„Mimo to s delegáty pracujeme dlouhodobě v průběhu celého roku 
a zaměřujeme se nejen na odborné činnosti, ale také na softskills a osobní rozvoj, které 
jsou využitelné i v opravdovém životě,“ pokračuje. 

Program je zacílen především na studenty středních škol a přijímací 
řízení probíhá v září. Během prvního setkání se delegáti rozdělí do 
jednotlivých orgánů, jako je Rada bezpečnosti, První a druhý výbor valného 
shromáždění či Rada pro lidská práva. V těchto skupinách se následně 
pohybují až do závěrečné konference. 

Členové organizačního týmu, kteří se podílí na průběhu samotného 
summitu jako předsednictvo, jsou dobrovolníci, studenti vysokých škol. Díky 
více než dvacetileté tradici jsou proškolení, znají know-how celé platformy 
a dokáží s delegáty pracovat tak, aby je motivovali a pomáhali jim zdokonalit 
se ve všech potřebných oblastech. „Naprosto stěžejní je sledování posunu 
a jednoznačných zlepšení schopností delegátů,“ říká Prudilová. 

Měřitelným úspěchem jsou místa, na která se účastníci dostávají. 
Prvního workshopu letošního ročníku se zúčastnil například Daniel Koštoval, 
který patřil mezi zakládající členy Summitu, a který je v současné době 

http://www.amo.cz/
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politickým náměstkem ministra obrany Martina Stropnického. Posledního 
přípravného setkání se zúčastnil Jan Walter, poradce pro otázky duševního 
vlastnictví na Stálé misi Velké Británie v Ženevě, který se v summitu dříve 
také angažoval. 

„Dle našeho názoru nevěnují střední školy dostatek prostoru mezinárodním 
vztahům a soudobým světovým konfliktům. To je v dnešní době naopak velice důležité, 
protože fungování mezinárodních organizací se dotýká každého z nás,“ popisuje 
situaci Prudilová.  

„Co studenti také neví je to, jak těžké může být najít konsenzus. Na škole je 
neučí argumentačním a prezentačním dovednostem. To se snažíme suplovat a učit 
studenty, jak diskutovat, tolerovat a kriticky zvážit nejen cizí, ale i své vlastní názory.“ 

Na svůj poslední workshop přijel na Matěj Nárožný, který se summitů 
účastnil čtyři roky. Dle jeho slov, proces získávání informací, tvoření názoru 
na odbornou tématiku a následná prezentace je nejdůležitější součástí celého 
programu. „Díky workshopům se naučíme pracovat s informacemi a dostaneme 
krátký úvod do problematiky. Následně však musíme zasednout k počítači a strávit 
několik dní probíráním se informacemi a tvořením smysluplného a použitelného 
projevu,“ dodává Matěj. 

│ http://www.ukacko.cz/prazsky-studentsky-summit-studenti-
diskutuji-nad-otazkami-mezinarodnich-vztahu 
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Zaorálek: Reakce USA je jako úder pěstí. Zeman 
chce vyšetřit chemické útoky, pak bude hodnotit 

Lubomír Zaorálek hovořil 
během slavnostního zahájení 
s novináři o aktuální situaci. 
 
 
 

aktualne.cz | 7. 4. 2017  

ihned.cz    | 7. 4. 2017  

Celé články jsou dostupné online. 

„Šéf české diplomacie Lubomír Zaorálek pak americký zásah přirovnal k úderu 
pěstí. "Spojené státy podnikly vojenský útok na letiště v Sýrii, což je taková 
věc, která připomíná nepředvídatelný úder pěstí. Když je to nepředvídatelné, 
tak to vyvolává bouřlivé reakce," prohlásil ministr v proslovu na Pražském 
studentském summitu.“ 

│ https://zpravy.aktualne.cz/domaci/sobotka-reakce-trumpa-pomuze-
aby-se-chemicke-utoky-
neopakova/r~2684209e1b6511e7b7fa0025900fea04/?redirected=14939
85873 

│ https://domaci.ihned.cz/c1-65689530-zaoralek-reakce-usa-je-uder-
pesti-vyvola-bourlive-reakce-trump-ma-muj-respekt-napsal-kalousek 
 
  

http://www.amo.cz/
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Prohlubování nerovností je největší hrozbou pro EU, 
řekl Zaorálek 

Lubomír Zaorálek na Summitu 
promluvil o Evropské unii a její 
budoucnosti. 
 
 
 

e15.cz      | 7. 4. 2017  

euroskop.cz  | 7. 4. 2017  

Celé články jsou dostupné online. 

„Největší hrozbou pro Evropskou unii je prohlubování nerovností mezi 
společenskými vrstvami i mezi jednotlivými státy. Dnes to na Pražském 
studentském summitu řekl ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Vyzval 
k hledání společných postojů a kompromisů, zdůrazňování odlišností podle 
něj Evropu "žene do neštěstí".“ 

│ http://zpravy.e15.cz/domaci/politika/prohlubovani-nerovnosti-je-
nejvetsi-hrozbou-pro-eu-rekl-zaoralek-1330972 

│ https://www.euroskop.cz/8953/28799/clanek/zaoralek-nejvetsi-
hrozbou-pro-eu-je-prohlubovani-nerovnosti/ 
  

http://www.amo.cz/
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Web 

Poslední krok se Summitem 

Článek o zakončení Pražského 
studentského summitu pro 
portál Univerzity Karlovy. 
 
 
 

Úkáčko │ 10. 4. 2017 

Celý článek je dostupný online nebo níže. 

Platforma vzdělávající mladé studenty v otázkách mezinárodních vztahů. Tak 
by se dal definovat Pražský studentský summit, jehož závěrečnou třídenní 
konferenci zahájily důležité osobnosti tohoto oboru v hotelu Ambassador 
Zlatá Husa. 

Delegáti ze středních a vysokých škol z celé České republiky se sešli 
v pátek 7. dubna, aby završili rok přípravných setkání a workshopů, 
slavnostním zahájením v hotelu Ambassador na Václavském náměstí. K více 
než 300 studentům promluvily osobnosti jako ministr zahraničí Lubomír 
Zaorálek, ministr obrany Martin Stropnický nebo Marie Chatardová, 
velvyslankyně České republiky ve Francii. 

Od 1. září se vybraní delegáti scházeli na pěti přípravných setkáních a 
doprovodných akcích, které jim pomáhaly připravit se na závěrečnou třídenní 
konferenci.  

Na té simulují modely, jako je EU, NATO, OSN, UNESCO, a další a řeší 
reálné mezinárodní konflikty, zatímco zastupují jednotlivé členské státy. 
S výjimkou modelu NATO, který je řízen v anglickém jazyce, jsou všechny 
aktivity v češtině. 

Na organizaci se podílí především vysokoškolští studenti, zejména 
z Právnické fakulty Karlovy Univerzity. „Summit má oproti dalším vzdělávacím 
projektům mnoho výhod. Jednou z nich je jeho rozsáhlá tématika,“ konstatuje hlavní 
organizátorka letošního ročníku Eva Prudilová a dodává, že hlavním cílem 
projektu je naučit studenty diskutovat, argumentovat a tolerovat odlišné 
názory. 

„K jakékoliv reformě OSN je zapotřebí souhlasu minimálně 2/3 členských 
států a všech stálých představitelů. Proto vám přeji, abyste společně dokázali najít 
konsenzus a vaše jednání vám do vašeho života přinesla mnoho nových zkušeností 
a poučení,“ zahájila konferenci Chatardová. 

„Politika a dějiny jsou v pohybu. Proto se domnívám, že je důležité zajímat 
se o světové konflikty. V následujících letech se může rozhodnout o postavení České 
republiky v Evropské unii či dokonce ve světě, a proto mě těší, že vám mezinárodní 
otázky nejsou cizí,“ navázal ministr zahraničí Lubomír Zaorálek na současnou 
politickou situaci a studentům popřál štěstí při jednáních. 

V rámci programu slavnostního zahájení také vystoupili Erik Tabery, 
šéfredaktor týdeníku Respekt, Taťána Kuchařová, která všechny ujistila, že sny 

http://www.amo.cz/
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se dají plnit, a rektor Karlovy Univerzity Tomáš Zima. Samotná konference se 
konala od 8. do 10. dubna v prostorách Kongresového centra Praha. 

│ http://www.ukacko.cz/posledni-krok-se-summitem 
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Zástupce Chargé d’Affaires oslovil účastníky 
Pražského studentského summitu 

Ambasáda Spojených států o 
své podpoře Pražského 
studentského summitu. 
 
 
 

 

US Embassy Prague │ 11. 4. 2017  

Celý článek je dostupný online nebo níže. 

Zástupce Chargé d’Affaires Ray Castillo oslovil 7. dubna více než 300 
účastníků Pražského studentského summitu, který organizuje Asociace pro 
mezinárodní otázky za podpory Velvyslanectví USA. „Velvyslanectví USA tento 
summit podporuje s radostí, jeho účastníci jsou budoucími lídry a diplomaty České 
republiky,“ uvedl Ray Castillo. 

Dále poznamenal, že modely OSN, NATO, zemí V4 a EU jsou pro 
studenty skvělou příležitostí, jak porozumět globálním problémům, naučit se 
vyjednávat a spolupracovat. 

│ https://cz.usembassy.gov/cs/zastupce-charge-daffaires-oslovil-
ucastniky-prazskeho-studentskeho-summitu/ 
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Pražský studentský summit 2017 

Ostrovské gymnázium píše o 
své dlouholeté účasti. 
 
 
 

 
 

Gymnázium Ostrov │ 11. 4. 2017  

Celý článek je dostupný online nebo níže. 

Ve dnech 6. - 11. dubna 2017 proběhla v Praze závěrečná konference XXII. 
ročníku Pražského studentského summitu. Tato konference byla 
vyvrcholením celého projektu, který probíhal již od září a studenti se před 
samotnou konferencí pravidelně setkávali na celkem pěti přípravných 
workshopech (VŠE Praha). Pražského studentského summitu (modelu OSN) 
se naše gymnázium účastní již od jeho třetího ročníku (1997), a proto jsme 
i letos již po dvacáté vyslali početnou výpravu studentů! 

Za delegaci Ruské federace se účastnili Lukáš Tamchyna, Jakub 
Machek, Jan Škuta, Šárka Klimentová a Klárka Tamchynová, za delegaci 
Ukrajiny Filip Rück, Míša Dlouhá, Petra Urgačová a za delegaci Španělského 
království Daniel Bleha, Esther Hyhlíková a Lucka Herzogová. 

 Naši studenti byli i letos velmi úspěšní. Filip Rück byl oceněn jako 
nejlepší delegát a Lukáš Tamchyna získal ocenění za celoživotní výkon na PSS. 
Všechny tři delegace obstály ve velmi silné konkurenci z celé ČR.  

Bývalí absolventi GO Jáchym Vintr, Daniel Netrval, Markéta 
Aranyossyová, Tadeáš Zíka a Pavel Raus dnes pracují v sekretariátu v AMO 
(Asociace pro mezinárodní otázky), který summit pořádá. Svých rolí se zhostili 
na výbornou. 

Touto cestou bych rád poděkoval i městu Ostrov za dlouholetou 
podporu. 

│ http://www.gymostrov.cz/novinka/1509/prazsky-studentsky-
summit-2017/ 
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Web 

XXII. ročník Pražského studentského summitu 

Zpráva o účasti žáků 
z prosecké průmyslové školy. 
 
 
 
 

 

Střední průmyslová škola na Proseku │ 13. 4. 2017  

Celý článek je dostupný online nebo níže. 

Pražský studentský summit je unikání vzdělávací projekt, který pořádá 
Asociace pro mezinárodní otázky. V letošním roce se ho zúčastnilo více než 
300 studentů středních i vysokých škol z celé České republiky. 

Základem projektu je vzdělávat mladé lidi především prostřednictvím 
simulace jednání klíčových mezinárodních organizací – OSN, NATO a EU. 
Studenti zastávali role diplomatů, rozšiřovali si své faktografické znalosti, učili 
se pracovat s informacemi a zdokonalovali své rétorické, vyjednávací či 
argumentační schopnosti. Studenti naší školy, Philip Rybníkář a Josef Zuklín, 
byli zapojeni do Environmentálního shromáždění modelu OSN – UNEA. 

Letošní ročník vyvrcholil závěrečnou konferencí, jejíž zahájení 
proběhlo dne 7. 4. 2017 v Hotelu Ambassador – Zlatá Husa na Václavském 
náměstí. Mezi hosty, kteří na ní přednesli své projevy, lze uvést ministra 
zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka či ministra obrany Martina 
Stropnického. Ke studentům rovněž prostřednictvím videa promluvil 
generální tajemník OSN António Guterres, který účastníkům zaslal svou 
zdravici. Následovaly projevy jednotlivých delegátů, za naši školu vystoupili 
oba studenti se zdařilými projevy. Následovala recepce v rezidenci primátorky 
hlavního města Prahy Adriany Krnáčové. 

Následné třídenní zasedání pak proběhlo v prostorách Kongresového 
centra Praha, kde v jednotlivých simulovaných orgánech proběhla jednání o 
agendě, na níž se studenti připravovali během pěti předcházejících sobotních 
přípravných setkání na Vysoké škole ekonomické v Praze. 

Chtěl bych tímto poděkovat našim studentům, že se aktivně zapojili 
do tohoto projektu a vzorně reprezentovali naši školu. 

│ http://www.sps-prosek.cz/xxii-rocnik-prazskeho-studentskeho-
summitu-2/ 
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Web 

Pražský studentský summit vyvrcholil třídenní 
konferencí 

Aktualita o zakončení XXII. 
ročníku Pražského 
studentského summitu. 
 
 
 
 

 

Carolina │ 13. 4. 2017  

Celý článek je dostupný online nebo níže. 

Platforma vzdělávající studenty v otázkách mezinárodních vztahů. Tak by se 
dal definovat Pražský studentský summit, jehož závěrečnou třídenní 
konferenci zahájily 7. dubna důležité osobnosti tohoto oboru v hotelu 
Ambassador Zlatá Husa. K více než 300 studentům středních a vysokých škol 
z celé České republiky promluvili ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, ministr 
obrany Martin Stropnický nebo Marie Chatardová, velvyslankyně České 
republiky ve Francii. 

Od 1. září se vybraní delegáti scházeli na pěti setkáních a 
doprovodných akcích, které jim pomáhaly připravit se na konferenci. Na té 
simulují modely, jako jsou EU, NATO, OSN, UNESCO a další, a řeší reálné 
mezinárodní konflikty, zatímco zastupují jednotlivé členské státy. S výjimkou 
modelu NATO, který je řízen v anglickém jazyce, jsou všechny aktivity 
v češtině. 

Na organizaci se podílí především vysokoškolští studenti, zejména 
z Právnické fakulty Karlovy univerzity. „Summit má oproti dalším vzdělávacím 
projektům mnoho výhod. Jednou z nich je jeho rozsáhlá tematika,“ konstatuje hlavní 
organizátorka letošního ročníku Eva Prudilová a dodává, že hlavním cílem 
projektu je naučit studenty diskutovat, argumentovat a tolerovat odlišné 
názory. 

„K jakékoliv reformě OSN je zapotřebí souhlasu minimálně 2/3 členských 
států a všech stálých představitelů. Proto vám přeji, abyste společně dokázali najít 
konsenzus a vaše jednání vám do vašeho života přinesla mnoho nových zkušeností a 
poučení,“ zahájila konferenci Chatardová. 

„Politika a dějiny jsou v pohybu. Proto se domnívám, že je důležité zajímat 
se o světové konflikty. V následujících letech se může rozhodnout o postavení České 
republiky v Evropské unii, či dokonce ve světě, a proto mě těší, že vám mezinárodní 
otázky nejsou cizí,“ navázal ministr zahraničí Lubomír Zaorálek na současnou 
politickou situaci a studentům popřál štěstí při jednáních. 

Při slavnostním zahájení také vystoupili Erik Tabery, šéfredaktor 
týdeníku Respekt, Miss World 2006 Taťána Kuchařová, která všechny ujistila, 
že sny se dají plnit, a rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima. Samotná 

http://www.amo.cz/
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konference se konala od 8. do 10. dubna v prostorách Kongresového centra 
Praha. 

│ http://carolina.fsv.cuni.cz/carolina-c-922#a2966 
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Video 

Žáci si vyzkoušeli, jak se stát diplomatem 

Reportáž z poslední regionální 
simulace v Uherském Hradišti. 
 

 

 

 

Televize TVS │ 28. 4. 2017 │ 2:30 minut 

Celé video je dostupné online. 

„Ze začátku pro mě bylo těžší přijmout názor státu a nepřemýšlet o tom, jak to 
vnímám já. Musím říct, že jsem si musela hodně utřídit myšlenky, což je občas trochu 
těžší. “ 

│ https://www.youtube.com/watch?v=_i8Kx039YVM&feature=youtu.
be&t=5m53s 
 

http://www.amo.cz/
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