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„Karlovka“ v 21. století

Zuzana Netolická
Hlaní koordinátorka

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 

Pražský studentský summit má za 
sebou všech pět přípravných setkání 
a velký počet rozmanitých doprovodných 
akcí. Úderem dnešní desáté hodiny začíná 
čtyřdenní konference, kde naplno využi-
jete všechny znalosti a dovednosti, které 
jste si za poslední půl rok odnesli. 

Smyslem konference není jenom tvrdé 
vyjednávání, psaní dokumentů a hledání 
kompromisů. Pro mě byla vždy jedi-
nečná svou atmosférou. Nezáleží na tom, 
jestli jste delegát či člen sekretariátu, 
nebo jestli se účastníte poprvé, podruhé, 
potřetí. Pro všechny má konference své 
vlastní kouzlo. Začíná to už na slavnost-
ním zahájení – krásné prostory, elegantně 
oblečení delegáti hledající klidná místa, 
kde si mohou naposledy vyzkoušet svůj 
projev.  Přípravný tým ještě kontroluje 
poslední detaily a s napětím očekává za-
čátek programu. Ve vzduchu se vznáší 
mírná nervozita, které opadne až v odpo-
ledních hodinách. V podobném duchu se 
nesou i jednací dny. Připravte se na to, že 
rozhodující diplomatické dohody probí-
hají mimo jednací místnost a že vaše role 
diplomata nekončí v šest hodin večer. 
Z vlastní zkušenosti ale mohu říct, že to 
nejtěžší je dostat se po skončení konfe-
rence opět do běžného studentského ži-
vota to platí jak pro delegáty, tak pro 
přípravný tým. 

Nás všechny teď čekají čtyři dny plné 
nových zkušeností, přátel i nezapomenu-
telných okamžiků. Věřím, že si konfe-
renci a atmosféru s ní spojenou užijeme.

Za celý přípravný tým vám přeji 
úspěšné hledání kompromisů a mnoho 
nových zážitků. 

archiv

Záštitu nad konferencí XIX. ročníku 
Pražského studentského summitu převzal

Absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého 
a doktorandského studia sociální geografie a regionálního 
rozvoje na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, kde od roku 
2003 působí jako vědecko-pedagogický pracovník na Ka-
tedře aplikované geoinformatiky a kartografie. Je členem 
České geografické společnosti. Od roku 2010 je zastupi-
telem hl. m. Prahy  a od loňského června působí na pozici 
pražského primátora.

RNDR. TOMÁŠ HUDEČEK, PH.D.
PRIMÁTOR HL. M. PRAHY

Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší 
světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci 
Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro 
vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost  
a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních 
účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK.  
S rektorem Tomášem Zimou jsme si povídali o budoucnosti Univerzity  
Karlovy, její roli ve společnosti a jejím směřování pod jeho vládou.

Předně Vám gratuluji k uvedení do 
funkce rektora nejstarší univerzity 
severně od Alp. Jedním z Vašich 

výhod, dle volebního programu, je „vizi-
onářství“. Jaký nový vítr hodláte přinést 
na spíše tradiční a historickou Univerzitu 
Karlovu?

Děkuji Vám za gratulaci. Přáním Karla 
IV. bylo, aby se jím založená univerzita vy-
rovnala univerzitám v Bologni a Oxfordu, 
tedy nejlepším vysokým učením tehdejší 

Evropy. Naším velkým závazkem a úkolem, 
mým, mých předchůdců a jistě i následov-
níků je naplňovat tento historický odkaz. Se 
svojí vizí jsem seznámil akademickou obec 
i širokou veřejnost v průběhu volební kam-
paně. Za nejdůležitější prioritu považuji ne-
ustálé zvyšování kvality, prestiže a úrovně 
pedagogických i vědeckých aktivit naší uni-
verzity a také dotváření jejího pozitivního 
obrazu ve společnosti. 
» pokračování na str. 4
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Patrik Plavec 
Model NATO

1. Prezident Zeman mne svým projevem 
překvapil. Očekával jsem od něj typickou 
bezmeznou eurofilii, kterou však tentokrát 
nahradil konstruktivními úvahami a střízli-
vou vizí. Bohužel, míra, do které s ním sou-
hlasím je omezená, protože v mé evropské 
realitě je Unie zdegenerovaným byrokra-
tickým aparátem, který jednoznačně vyko-
lejil ze své původní trasy. 

2. Obchodování s experimentální virtuální 
měnou je pozoruhodným ekonomickým 
jevem, který dokazuje, že i neregulované 
měny s limitovanou emisí jsou schopné 
fungovat. Soudím však, že pro obchodo-
vání s Bitcoiny existuje hlavně přítomnost, 
protože fluktuační charakter této měny 
vyvolává obavy. Domnívám se, že nikdo 
nemůže s jistotou říci, zda má Bitcoin bu-
doucnost.

Anna Jordanová 
Model EU

1. Pro Evropský parlament musel být Ze-
manův pozitivní přístup k EU příjemnou 
změnou v kontrastu s jeho euroskeptickým 
předchůdcem Václavem Klausem. Obsah 
projevu mě nepřekvapil, sympatie k EU 
Miloš Zeman už deklaroval dříve. Potěšilo 
mě, že si odpustil své bonmoty. Angličtina 
snad nebyla oxfordská, ale přednesl ji se ctí, 
byť nemusel.

2. Bitcoin považuji za zajímavý experiment, 
který ještě globální ekonomika snese. Jeho 
potenciál vidím v rychlosti platby a mini-
málních nákladech, v podobě transakčního 
systému, nikoli uchování konkrétní hod-
noty. Osud Bitcoinu konkrétně se neod-
važuji odhadnout, ale o existenci globálně 
rozšířené virtuální směny v budoucnu ne-
pochybuji. 

Dominik Hořejší 
Model OSN

1. Souhlasím, že je potřeba, aby Česká repub-
lika přijala euro, a to v blízkém horizontu. 
V posledních letech jsme viděli, jak se za 
pomoci burzovních spekulací sráží měny jak 
okolních států (například. Maďarska), tak ty 
celosvětově nejsilnější (Švýcarsko, Spojené 
království, Japonsko). Je jen otázkou času, 
než podobný odstřel potká i českou korunu. 
Vždy bude daleko snazší potopit „nevýznam-
nou“ středoevropskou měnu než kolektivní 
evropské platidlo. 

2. Zde se přikláním ke konzervativnímu po-
stoji. Bitcoin je nepodloženou internetovou 
měnou a jako takový je zkrátka rizikem. Po-
dívejme se jen na to, jak vlády jednotlivých 
států dokáží omezovat svobodu a s ní i inter-
net. Bitcoin je jistě geniálním nápadem, který 
bude v budoucnu používán, ale společnost na 
počátku 21. století ještě není dle mého soudu 
na takovou zodpovědnost připravena. 

Judita Zelbová
Model OSN

1. Souhlasím s velkou částí prezidentova pro-
jevu. Ztotožňuji se s názorem, že bychom se 
měli více integrovat s Evropskou unií a těší 
mě, že se na tom konečně vláda i prezident 
dokáží shodnout. Obecně jsem i pro přijetí 
eura, ale nedokáži posoudit, jestli je na to 
správná doba. Společná armáda ani federali-
zace mi už jako tak dobrý nápad nepřipadají.

2. Asi ano, spoustu lidí láká riziko způsobené 
nestabilitou a novost něčeho, co existuje 
prakticky jenom v digitální podobě. Poslední 
dobou jsem často zaznamenala zprávy, jak 
někdo na Bitcoinu buď hodně prodělal, nebo 
hodně vydělal. Takže to rozhodně není měna, 
u které by se dalo dobře taktizovat. Jestli to 
ale odradí dost lidí na to, aby celý projekt 
skončil, si nejsem jistá

Úhel pohledu
1) Souhlasíte s nedávným projevem pre-
zidenta Miloše Zemana ve Štrasburku, 
který se přikláněl k vyšší integraci ČR 
s EU a k přijetí eura?

2) Myslíte si, že má obchodování s virtuál-
ní měnou Bitcoin budoucnost?    
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10:00 – 10:20 Úvodní slovo 
Zuzana Netolická, hlavní koordinátorka Pražského studentského summitu
Vojtěch Bahenský, programový koordinátor Pražského studentského summitu
Vlaďka Votavová, ředitelka Asociace pro mezinárodní otázky 

10:20 – 10:30 Poselství vrcholných představitelů OSN, NATO a EU 

10:30 – 11:10 Zahajovací projevy 
Štefan Füle, člen Evropské komise pro rozšíření a ENP
Jaromír Štětina, senátor Parlamentu České republiky
Biljana Weber, generální ředitelka Microsoft ČR
Jakub Kulhánek, náměstek ministra obrany České republiky

11:10 – 11:20 Projevy delegátů 

11:20 – 12:00 Zahajovací projevy 
Otto Jelinek, velvyslanec Kanady v České republice
Hana Halfarová, ředitelka projektů, Nadace The Kellner Family Foundation 
Petr Pithart, bývalý předseda Senátu Parlamentu České republiky 

12:00 – 13:30 Oběd 

13:30 – 13:40 Zahajovací projev 
Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice 

13:40 – 14:45 Projevy delegátů 

14:45 – 15:15 Coffee Break

15:15 – 16:25 Projevy delegátů 

16:25 – 16:30 Vyhlášení cen, závěrečné slovo 

Slavnostní zahájení konference
28. března 2014, Hotel Ambassador – Zlatá Husa 
Václavské náměstí 5-7, Praha 1

KONFERENČNÍ JEDNÁNÍ
29. – 31. března 2014, Kongresové centrum Praha, 5. května 65, Praha 4

• Chceš znalosti a zkušenosti z Pražského studentského summitu využít i v jiných  
 projektech?
• Vyzkoušej si na vlastní kůži, jak probíhá rozhodování o aktuálních evropských  
 tématech.
• Zúčastni se spolu s kamarádem nebo spolužákem soutěžní simulace jednání  
 Rady EU a Evropského parlamentu!
• A vyhraj zájezd do Bruselu a další ceny.

STAŇ SE 
TVŮRCEM
EVROPSKÉ 
POLITIKY!
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» pokračování ze str. 1
Úspěšný rozvoj univerzity závisí na osob-
ním přispění každého člena akademické 
obce a univerzita musí  být vědomou re-
flexí  společnosti a ovlivňovat její vývoj. 

Jste znám tím, že považujete z dlouhodo-
bého hlediska počet studentů UK za příliš 
vysoký. Jak hodláte tuto situaci řešit tak, 
aby nebylo ohroženo právo na vzdělání 
s ohledem na schopnosti jednotlivce?

Můj názor na to, že každý má stejné právo 
na vzdělání, je myslím všeobecně znám. Na 
naší univerzitě bych chtěl docílit toho, aby 
klesal počet bakalářů. Obory však nebudeme 
škrtat plošně. Ty, u kterých se pro snížení roz-
hodneme, pečlivě vybereme. Tímto krokem 
chceme reagovat na dlouhodobý vývoj na 
trhu práce, kdy pro některé pozice je bakalář-
ský stupeň vzdělání dostačující. Zároveň však 
budeme rozšiřovat magisterská a doktorská 
studia. Chtěli bychom též určit, jaké vzdělání 
je potřebné pro různé profese; například ab-
solventi   bakalářských oborů na pedagogické 
fakultě jsou v současném systému prakticky 
neuplatnitelní, protože po budoucích učitelích 
je požadován magisterský titul. 

Máte v plánu přinést do výuky na Univer-
zitě nějaké revoluční prvky? Například in-
ternetové přenosy či možnost absolvování 
online kurzů?

Rád bych, aby se Univerzita více zamě-
řila na větší využití technologií pro výuku. 
Výuku chci zčásti přenést i na počítače tak, 
aby byly některé kurzy elektronicky dostupné 
a studenti si mohli svoje znalosti sami otes-
tovat. Moderní výuku doplní i trenažéry a si-
mulátory, kde si mladí odborníci, například 
medici, vyzkoušejí nabyté poznatky praktic-
kou formou. Máme v plánu rozšířit i on-line 
přednášky.

Zdá se Vám, že skutečně existuje nějaká 
společná identita studentů UK či UK jako 
značka, ke které se skutečně dá v nadná-
rodním prostředí z praktického hlediska 
hlásit? Pokud ne, budete podnikat nějaké 
kroky pro její vytvoření?

Přál bych si, aby Univerzita Karlova byla 
pro naše absolventy vstupenkou do života. Já 
sám jsem hrdý na to, že jsem absolvent UK. 
Naším dlouhodobým cílem je, aby se naši 
absolventi ke své univerzitě hlásili. V tomto 
směru výrazně zaostáváme za zahraničím, 
kde je příslušnost k dané vysoké škole jed-
ním z důležitých životopisných údajů, ale 
i předmětem hrdosti a důvodem k mecenáš-
ství. Proto chceme naše bývalé studenty in-
tenzivněji oslovovat, pořádat s nimi setkání 
a také pěstovat něco jako klubovou značku. 
Přemýšlíme, že bychom vytvořili něco, co 
by absolventům po ukončení školy zůstalo, 
a zároveň to mohli používat v každodenním 
životě. Třeba jako doplněk k oblečení či jiný 
propagační předmět.

Často zmiňovaným problémem je disloka-
ce fakult – domníváte se, že by Univerzita 
měla a mohla koncentrovat své studenty na 
nějaký typ kampusu.

Centralizovat Univerzitu Karlovu do 
jedné budovy či kampusu  nelze a nebylo by 
to smysluplné. Navíc pražské budovy UK 
jsou historicky umístěny do centra města, 
jejich lokalita je daná historií a má také své 
genius loci. Vedle možnosti elektronické do-
stupnosti je jediný způsob vytvořit společné 
styčné body, kde se budou moci studenti 
setkávat. Revitalizace kolejních objektů, 
vznik míst pro společná setkávání. V tomto 
smyslu mezi nejdůležitější úkoly, které před 
naší univerzitou stojí, je výstavba moderních 
prostor pro tato setkání a pro špičkovou vědu. 
V horizontu dvou let bychom měli dokončit 
několik velkých investičních akcí, například 
centrum Biocev ve Vestci u Prahy, na kterém 
Univerzita Karlova spolupracuje s Akademií 
věd, a jehož cílem je realizace vědeckého 
centra excelence v oblastech biotechnologií 
a biomedicíny. Dále pak Univerzitní me-
dicínské centrum (UNIMEC), ve kterém 
bude sídlit pět teoretických ústavů Lékařské 
fakulty UK v Plzni či dokončení univerzit-
ního kampusu Lékařské fakulty UK v Hradci 
Králové MEPHARED k rozvoji pedagogické 
a výzkumné činnosti.

V současné době též realizujeme v rámci 
svých rozvojových cílů v Praze rekonstrukci 
areálu 17. Listopadu a též jsme měli velký 
zájem spolu s Akademií múzických umění 
získat budovu na Smetanově nábřeží, jež byla 
v loňském roce poškozena výbuchem plynu. 
Společně jsme ji plánovali využívat pro výuku 
a vědu. Budova však byla  v úterý 18. března 
prodána v dražbě soukromému zájemci i přes 
naše protesty. My máme o prodeji touto for-
mou jisté pochybnosti, a proto budeme o její 
získání i nadále usilovat. 

 
Co soudíte o současné interakci UK a státu 
z hlediska zásahů i financování?

Máme představy, do jakých oblastí chceme 
investovat. Je to na straně jedné získávání kva-
litních vědeckých týmů ze zahraničí, na straně 
druhé je to obnova a rekonstrukce objektů pro 
kvalitní výuku. Plánujeme též vytváření kva-
litního vědeckého zázemí, rozšíření nových 
technik a technologií ve vědě a výzkumu, ale 
také zázemí pro nové trendy ve vzdělávání 
našich studentů doktorských studií. Abychom 
mohli tento rozvoj financovat, je důležité mj. 
získávat i dostatečné prostředky ze státního 

rozpočtu. Společně s ostatními pražskými uni-
verzitami se proto snažíme získat více peněz 
ze strukturálních fondů pro období 2014 až 
2020. Nelíbí se nám, že do Prahy dlouhodobě 
putuje minimum prostředků v porovnání 
s tím, kolik jich jde do zbytku republiky. Při-
tom právě v Praze dosahují univerzity největ-
ších výsledků. Považujeme to za dlouholetou 
nepravedlnost, na kterou pak  - vzhledem k  
evropské konkurenceschopnosti - doplatí celé 
Česko, nikoli jen Praha či Univerzita Karlova. 

 
Jak se stavíte k politizaci univerzit vzhle-
dem k chování prezidenta Zemana?

Tradiční humboldtovské pojetí univerzit 
se postupně vyvíjí a k základnímu poslání – 
vzdělávání a vědecké práci – přibývá i tzv. 
třetí role univerzity, kterou chápu jako 
vztah univerzity ke společnosti v co nejšir-
ším pojetí, tj. při zachování univerzity jako 
veřejné korporace a instituce podílející se 
na významných společenských procesech. 
Univerzita musí být podle mého názoru 
místem svobodné plurality názorů a kon-
struktivní diskuze. Politika na akademickou 
půdu nepatří. Univerzita musí být nositel-
kou pozitivních myšlenkových proudů a ga-
rantem morálních a etických  kvalit, které 
na  jedné  straně odrážejí  naše kulturní zá-
zemí a na straně druhé reagují na potřeby 
současnosti. 

Jak by měla vypadat Univerzita Karlova 
na konci Vašeho působení?

O UK přemýšlíme jako o univerzitě třetího 
tisíciletí -  svobodné,  sebevědomé,  prestižní, 
vážící si  svých tradic, ale  i moderní,  inspira-
tivní a světu otevřené. Pokud taková univerzita 
na konci mého funkčního období bude, tak 
pak budeme úspěšní. Úspěšný rozvoj univer-
zity však závisí na osobním přispění každého 
člena akademické obce.

Mottem letošního ročníku Pražského stu-
dentského summitu je „chodit do školy ne-
stačí“. Čeho se, dle vašeho mínění, mladým 
lidem a Vašim studentům nedostává v do-
statečné míře? (nadšení, prostor, pozornost, 
popř. cokoliv jiného)

V současné době je takový trend, že studen-
tům jsou nabízeny informace s obrovským 
přesahem. Jak je využijí, je pouze jejich volba. 
Nám ke spokojenosti může stačit pouze to, že 
jsme pro ně vytvořili dostatečně velký prostor.

 
BARBORA OBRAČAJOVÁ

„Karlovka“ v 21. století
ROZHOVOR

PROF. MUDR. TOMÁŠ ZIMA, DRSC., MBA
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. , MBA je lékař a bio-
chemik, bývalý děkan 1. lékařské fakulty a 508. rektor 
Univerzity Karlovy v Praze. Jeho alma mater je taktéž 
Univerzita Karlova, kterou absolvoval v  roce 1990. 
Od roku 2007 je čestným profesorem na Státní lékař-
ské Univerzitě J. Y. Horbačovského v Ternopilu.
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Pro Pražský studentský summit je typická jeho přípravná část, která 
ho činí unikátním ve středoevropském i světovém kontextu. 
Na následujících řádcích se dozvíte, jak probíhala přípravná  
setkání - workshopy jeho XIX. ročníku.

První workshop se stejně jako každo-
ročně nesl v duchu shledání a sezna-
mování se. Zatímco veteráni minulých 

ročníků se s mnohými kamarády viděli 
poprvé od poslední konference, řada no-
váčků se teprve musela ve světě Summitu 
zorientovat. Do světa diplomacie a mezi-
národních vztahů je hned ze začátku uvedl 
lehce neformálním, avšak o to poutavějším 
výkladem ředitel zahraničního odboru Kan-
celáře prezidenta republiky Hynek Kmoní-
ček. Následné semináře věnované regionům 
obeznámily účastníky s oblastmi, v nichž 
se jimi zastupované státy nacházejí. Pak už 
byl čas, aby se účastníků ujaly jednotlivé 
orgány a Modely, představili se jim a začali 
pracovat na jejich rozmluvení se a vzájem-
ném seznámení.

Pro druhý workshop bylo zvoleno téma 
korupce. Naše pozvání přijali krom jiných 
i pražská Vrchní státní zástupkyně v Praze 
Lenka Bradáčová, Petr Janský z think-tanku 
IDEA při CERGE-I nebo na korupci se 
specializující advokát Václav Láska. O de-
legátské otázky neměli panelisté rozhodně 
nouzi. Následně měli účastníci v tomto roč-

níku první možnost přednést plenární projev 
a to na téma konfliktu v Sýrii před všemi 
ostatními.

Téma prvního workshopu v novém roce 
zavedlo naše delegáty do světa moderních 
technologií. Ředitel odboru veřejné diplo-
macie Ministerstva zahraničních věcí České 
republiky Jan Bondy hledal spolu s analy-
tikem Asociace pro mezinárodní otázky 
Janem Kužvartem odpovědi na otázku role 
veřejné diplomacie v éře nových médií. 
Program plynule přešel v semináře zamě-
řující se na osobní rozvoj. Z řečníků lze za 
všechny jmenovat například Radvana Ba-
hbouha z Univerzity Karlovy.

Pozornost se na čtvrtém přípravném se-
tkání obrátila na nadnárodní korporace a je-
jich vliv na mezinárodní politiku. O tématu 
přišli diskutovat Jan Mühlfeit ze společnosti 
Microsoft, Irah Kučerová z Metropolitní uni-
verzity Praha a Jaroslav Vomastek z Minis-
terstva průmyslu a obchodu. Po debatě nad 
cynickým světem korporací a mezinárodní 
politiky se delegáti ve svých plenárních pro-
jevech obrátili k ideálům Rozvojových cílů 
tisíciletí Organizace spojených národů.

Poslední workshop již tradičně předzna-
menává konferenci a nejinak tomu bylo 
i letos. Proto měli účastníci po záplavě in-
formací ke konferenci poslední možnost 
vyzkoušet si před slavnostním zahájením 
plenární projev, jehož tématem byla pro po-
slední přípravné setkání krize na Ukrajině. 
Následovaly semináře na bohatou škálu ob-
lastí od otázky jak uspět na pracovním trhu 
přes současnou situaci na Ukrajině nebo 
v Somálsku až k roli OSN v dnešním světě. 
Poslední slovo v přípravné fázi měly orgány 
a Modely, které se krom finální přípravy 
na jednání věnovaly také před-jednávání 
agendy pro konferenci.

Cílem celé výše popsané přípravné části 
bylo, jak už její název napovídá, vybavit 
účastníky znalostmi i celým spektrem do-
vednostní nutných pro samotná simulovaná 
jednání, které je v příštích třech dnech če-
kají. Ta budou v pravdě náročná a důkladně 
prověří vše, co se za posledních pět měsíců 
naučili. Věřím, že různorodé nástrahy di-
plomatických jednání na konferenci dokáží 
úspěšně překonat a všechny schopnosti se 
jim díky jejich praktickému vyzkoušení do-
stanou pod kůži. Ty skutečné zkoušky totiž 
všechny delegáty v jejich životě teprve če-
kají a my věříme, že co se na summitu účast-
níci naučí, ve „stáří“ jako když najdou.

VOJTĚCH BAHENSKÝ

Jeden den za „otevřenou branou“
6.50 a budík mi zuřivě vyzvání. Mátožně se vymotám z postele, něco 
na sebe natáhnu a zamířím do prádelny, abych si vyzvedla čistou uni-
formu. Na nic víc než vyčištění zubů a zalakování roztržených silonek 
nemám čas – uháním do haly kolejí, kde mám službu. Po půl hodině 
dohledu na studenty a jejich uniformy se připojím ke spolužačkám na 
cestě do jídelny. Na snídani mi ovšem nezbývá více než pár minut; 
v osm hodin se všichni žáci vyššího gymnázia sejdou v divadle, které 
se nachází ve školním areálu. 

Dvacetiminutová assembly, neboli školní 
shromáždění, se věnují různým tématům: 
událostem ve světě, školním praktikalitám či 
přednáškám. Například minulý týden jsem 
já a mých osm spolužaček prezentovaly 
o našem desetidenním pobytu v Indii, jenž 
proběhl v rámci mezinárodní výměny a dob-
rovolnického projektu na indickém venkově.

V 8.20 se rozprchneme do hodin; na ho-
dině Language and Literature prezentuji 
o antikorporačních hnutích v rámci bloku 
jazyk a média, kterému se momentálně vě-
nujeme. Byť je International Baccalaureate 
- prestižní vzdělávací program - důvodem 
našich mnohých bezesných nocí a nervů na-
dranc, má jednu obrovskou výhodou: v září 

jsme si vybrali pouze šest předmětů z tema-
tických okruhů jako jsou například přírodní 
či sociální vědy. Kvůli náročnosti kombino-
vání všech našich preferencí náš rozvrh tudíž 
sestává z mnoha volných hodin. A zrovna 
teď mám před sebou dvě; během nich dohá-
ním svůj spánkový deficit. Po necelých dvou 
hodinách se vydám do knihovny na španěl-
štinu, po které následuje hodina plavání. Vy-
čerpány z mnoha bazénů kraula zamíříme na 
oběd. Zatímco vegetariáni mají možnost si 
dát chod připravený právě pro ně, já sama, 
tak jako většina studentů, zvolím raději svíč-
kovou. Pár vyvolených, mezi které se řadím  
já, se s radostí opět odebere na na koleje, jeli-
kož ve svém rozvrhu nemá ani ekonomii, ani 

psychologii. Protentokrát jsem ovšem pro-
duktivnější a volný čas strávím nad esejemi, 
kterých není nikdy dost. Poté už mě naštěstí 
čekají pouze dvě vyučovací hodiny - na první 
se prokousám testem z derivace, na druhé se 
dodíváme na film 12 Angry Men, přičemž 
následuje debata o etice a jejím znázornění 
právě v tomto filmu.

Odpoledne se, tak jako vetšinou, odehrává 
ve stejně nabitém tempu. Sotva mi skončí 
vyučování, přejdu na základní školu, kde 
na mě již čeká paní učitelka na zpěv. Po ve-
čeři se vrhnu na vypracování univerzitního 
portfolia, jenž budu jakožto součást žádosti 
o finanční příspěvěk na vysokou školu muset 
zanedlouho odevzdat. A tak jako každý den, 
kolem půlnoci padám vyčerpáním do po-
stele. V tu chvíli si však naneštěstí vzpomenu 
na další ze svých restů – zapomněla jsem se 
přihlásit na summití výpravu do Čáslavi, na 
kterou se kvůli občasné školní rutině opravdu 
těším. A tak mi nezbývám nic jiného než opět 
vstát a zapnout počítač...

DOMINIKA TRČKOVÁ 
STUDENTKA OPEN  

GATE BOARDING SCHOOL

Rekapitulace přípravných setkání

KOMERČNÍ ČLÁNEK
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Kdo nemluví, nic nezkazí?
Dnes začíná konference a věčný omyl v nadpisu tohoto článku musí 
být jednou pro vždy vyvrácen. Milí delegáti, nespoléhejte se na tele-
patické schopnosti svého okolí a vězte, že co neřeknete nahlas, nemá 
žádný vliv a nebude nikdy oceněno. Tisícerá škoda a nejenom vaše.

Půl roku vám všichni vštěpujeme, že 
máte mluvit. Proč? Když odhlédnu od 
vašeho osobního rozvoje, jde v pod-

statě o úspěch orgánu jako celku. Ten je 
značně závislý na symbióze mezi mnoho-
mluvnými a málomluvnými delegáty. První 
kategorie definici nepotřebuje, upozorňuje na 
sebe dostatečně. Málomluvní delegáti jsou 
pro mě ti, kteří se do debaty nezapojují příliš 
často, projev si pečlivě připravují a někdy 
i píší. Ač to tak třeba na první pohled nevy-
padá, jedni bez druhých se neobejdou.

Mnohomluvní delegáti udržují pořadník 
řečníků plný, ponecháni sami sobě se však 
brzy poddají tendencím méně myslet na to, 

co říkají. Debata se pak de facto zastaví 
a postupně dospěje k čekání na některé ze 
sporadických vystoupení málomluvných 
delegátů. Pokud k tomu dojde, efekt je 
okamžitý. Pečlivě připravená a prezento-
vaná myšlenka se prožene plénem, které 
ji začne rozvádět a diskuze se tím posune 
o krok dál. Nutno říci, že schopnost mno-
homluvných delegátů udržet do té chvíle 
orgán v chodu je taktéž nedocenitelná. Jen 
oni dokáží vytvořit podmínky pro výstup 
svých kolegů. Jsou to až neuvěřitelně in-
spirující a provokující hráči na city, kteří 
burcují okolí k aktivitě. Orgán, kde zá-
stupci jedné ze skupin chybí, je proto z pra-

vidla odsouzen k nekonečné přestřelce pár 
jedinců, kteří si ale po hodině těžko mohou 
sdělit cokoliv nového, nebo ohlušujícímu 
tichu.

Kam v téhle rovnici zařadit neformální 
jednání, tzv. kuloáry? Nejlépe nikam na 
první místa, prosím. Podlehnout lákadlu 
snazší cesty, omezit se na kuloár a schovat 
se za jeho ruch a neformálnost je samo-
zřejmě lákavé. Jenže pokud se neodhod-
láte k obraně svých myšlenek přede všemi 
a s plným nasazením, nikdy se nedostane re-
spektu ani vám, ani tomu, co říkáte. Kuloár 
proto vždy berte jen jako doplněk jednání.

Co se stane, pokud budete mlčet? To nej-
horší: vaše okolí vás usvědčí a bude sou-
dit za těžký delegátský zločin, promarnění 
vlastního potenciálu, tutlání názorů a ná-
padů. Proto říkám ještě jednou, mluvte!

BÁRA BEČVÁŘOVÁ

Laureáty Nobelovy ceny za ekonomii byli za rok 2013 vyhlášeni tři 
akademici zabývající se finanční ekonomií: Eugene Fama, Robert 
Schiller a Lars Peter Hansen přispěli významným způsobem k hlub-
šímu poznání finančních trhů. Jejich příspěvky jsou ovšem poněkud 
odlišné, a dokonce se i navzájem popírají. 

Aktivum, finanční či jakékoliv jiné, 
je definováno jako zdroj s hospo-
dářskou hodnotou, který je vlast-

něn ekonomickým subjektem, jednotlivcem 
nebo firmou, jenž očekává jistý zisk plynoucí 
z jeho využití. Finančním aktivem jsou kla-
sické akcie, opce, všemožné deriváty nebo 
například dluhopisy. A právě za empirickou 
analýzu cen aktiv byla udělena poslední No-
belova cena. Zatímco Lars Hansen cenu zís-

kal za vyvinutí a aplikaci statistické metody, 
vhodné mimo jiné pro zkoumání pohybu cen 
akcií, druzí dva laureáti se svým výzkumem 
prakticky popírají. John Kay to ve Financial 
Times přirovnává k situaci, kdy by Nobelovu 
cenu obdržel Ptolemaios za teorii o plochosti 
Země a zároveň Mikuláš Koperník za její vy-
vrácení. Profesor Fama vypracoval slavnou 
hypotézu efektivních trhů uvažující racio-
nální investory a racionální pohyb cen akcií. 

Naproti tomu Robert Schiller provedl a vy-
hodnotil empirická pozorování, která uka-
zují, že volatilita cen akcií je výrazně vyšší, 
než by odpovídalo racionálnímu investování.

Cena každého aktiva, speciálně akcie, je 
dána jako současná hodnota očekávaných 
příjmů (dividend) z něj plynoucích. Proto se 
každá veřejně dostupná informace relevantní 
pro hospodářský výsledek dané společnosti, 
a tudíž velikost jejích dividend, musí prak-
ticky okamžitě projevit na ceně akcií. To 
obecně tvrdí ve své hypotéze Eugene Fama. 
Schillerovy závěry naopak poukazují na be-
haviorální odchylky v přístupu investorů. 
Často se obchodování na burzách může řídit 
i mnohem lidštějšími motivy (neřkuli pudy), 
jako je například špatná nálada po porážce 
národního fotbalového týmu, jak ukazují 
Edmans, García a Norli ve své studii z roku 
2007. Jiným příkladem je opožděná reakce 
na vyhlášení hospodářských výsledků spo-
lečnosti. Ačkoliv pro tento fenomén zatím 
nebylo nalezeno jednoznačné vysvětlení, 
jednou z možných příčin je i nepozornost 
investorů.

Motiv nadprůměrného a relativně bezrizi-
kového zisku by měl vést investory k vyhle-
dávání těch aktiv, jejichž cena neodpovídá 
dostupným informacím. Tento princip se 
nazývá arbitráž. Díky ní by cena akcií měla 
vždy odpovídat jejich ekonomické hodnotě. 
Ovšem proti tomu stojí často nejen chování 
investorů, ale i tržní nedokonalosti. Proto je, 
podle Johna Kaye, vhodné chápat hypotézu 
Famy spíše jako určitou tendenci na trzích 
než zákon.  

PETR VYSTROPOV

Efektivní investoři a Nobelova cena

xxx

EKONOMIKA
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Asociace pro mezinárodní otázky – AMO, pořadatel Pražského student-
ského summitu, je nevládní nezisková organizace založená před 17 lety 
skupinou nadšených vysokoškoláků simulujících Radu bezpečnosti OSN. 
Od té doby se z AMO stala respektovaná instituce s celostátní působ-
ností a ročním obratem přes 10 milionů korun. 

Často čelím zvídavým otázkám, kdo 
vlastně v AMO tahá za nitky – v šir-
ším smyslu kdo AMO platí – a co 

si AMO vlastně myslí. Odpovědi níže vy-
světlují, proč je naše organizace v českém 
veřejném prostoru zajímavým svébytným 
uskupením.

AMO funguje jako spolek na členské bázi. 

Sdružuje přibližně 100 členů, pro které před-
stavuje platformu pro setkávání se a výměnu 
informací. Členové AMO působí nejen na 
univerzitách a v neziskovém sektoru, ale 
i v médiích, poradenských společnostech, 
nadnárodních koncernech a velmi často ve 
veřejné správě. S nevelkou nadsázkou tak lze 
napsat, že AMO je jakousi zásobárnou nové 

generace české státní správy. Toto tvrzení ná-
zorně demonstruje i jeden z hostů dnešního 
zahájení – náměstek ministra obrany Jakub 
Kulhánek, člen AMO.

AMO je jedním z mála českých think-tanků, 
který je institucionálně nezávislý. Nemáme 
tedy v pozadí mocného zřizovatele saturují-
cího každoročně náš rozpočet. Usilujeme o di-
verzifikaci příjmů tak, abychom se nedostali do 
závislého postavení vůči jednomu donorovi, 
ať už státnímu nebo soukromému. Většinu na-
šich příjmů tvoří granty a zakázky, které jsme 
získali skrze transparentní výběrová řízení. 
Zbytek tvoří dary, členské příspěvky, výnosy 
z projektů a sponzorské smlouvy. Významná, 
ale finančně nezměřitelná, část naší činnosti 
je realizována dobrovolníky, kteří za AMO 
ve svém volném čase organizují studentské 
projekty, veřejně vystupují nebo publikují bez 
nároku na honorář. 

Posláním AMO je podpora vzdělanosti a in-
formovanosti české společnosti. Snažíme se 
poskytovat každému zájemci dostatek pod-
kladů pro formulaci vlastního názoru na dění 
doma i za hranicemi. Na druhou stranu neza-
stíráme například podporu aktivního členství 
ČR v EU nebo víru v princip univerzality 
lidských práv ve světě. Odmítáme pravicový 
i levicový radikalismus a kriticky poukazu-
jeme na rostoucí populismus v politické praxi. 
AMO ale neinklinuje k žádné politické straně 
– v našich řadách jsou příznivci pravicových, 
středových i levicových subjektů. Názorové 
komentáře publikované „AMOexperty“ ob-
sahují různé úhly pohledu – nejde nám o ide-
ologii, ale o argumenty.

 
VLAĎKA VOTAVOVÁ

ŘEDITELKA AMO

Ukrajina
Slušně přednesený projev, který srážela citelná nervozita. Příliš strnulý postoj a mdlý přednes, příště doporuču-
jeme se lépe rozmluvit.

Čína Formálně slušně zvládnutý projev, ale příště doporučujeme zlepšit artikulaci a zpomalit.

Brazílie
Příliš rychlý projev přednesený monotónním hlasem, který odpovídal postoji země, která není přímo zaintereso-
vána, ale chce se k problému vyjádřit.

Spojené království
Chválíme posazení hlasu a vhodně použité důrazy. Po obsahové stránce projev výborně formuloval postoj státu. 
Jen trochu zlepšit artikulaci.

 D.R. Kongo Obsahově výtečný projev, velmi kvalitně přednesený. Jen příště trochu zpomalit.

Litva
Je třeba pochválit výrazné zlepšení řečníka, správný důraz na slova a dobrá snaha o pauzy. Jen si je třeba hlídat 
text, abyste se v něm příště neztratil.

Nigérie Výborná melodie hlasu, správně nastavené tempo i použité důrazy na slova. Body strháváme jen za ruku v kapse…

Ruská federace
Dobré tempo, správný důraz na slova – celkově solidní projev, jen trochu monotónní. Když používáte jména 
osobností, říkejte je správně.

USA
Formálně perfektní projev, který však působil až příliš rutinně a frázovitě, řečník byl asi moc „nad věcí“. Nepo-
vedený závěr.

Kdo stojí za AMO?

archiv 
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Rada bezpečnosti – UNSC

Páté přípravné setkání se v UNSC tra-
dičně nese ve znamení pomyslného 
zlatého hřebu mezi všemi aktivitami, 

kterým delegáti v posledních pěti měsících 
čelili - historické krize. Přítomní si krátce 
připomněli novou podobu přijímaných do-
kumentů a klíčové události roku 1989, navíc 
obohacené o poznatek, že zde stále ještě 
bylo co normalizovat. Delegáti UNSC se 
pak za doprovodu autentického rockového 
soundtracku pro generála Noriegu ponořili 
do rolí vrcholných reprezentantů meziná-
rodního společenství řešících americkou 
vojenskou intervenci v Panamě.

VELKÁ VÝZVA
Delegáti byli postaveni před nelehký úkol 
zastupovat zcela odlišný stát, a to včetně 
těch dnes již neexistujících, například 
Sovětský svaz. Jednání doplnil summití 
veterán Michal Pečeňa jako zástupce pa-
namské vlády. Nesmírně ostré a vyhrocené 
jednání, v němž zazářili zejména všichni 
nově vybraní stálí členové a zástupci Etio-
pie, Kolumbie a Brazílie, nakonec vedlo ke 
schválení kompromisního předsednického 

prohlášení. Členové UNSC v něm předvedli 
mnohem více politické vůle a diplomatic-
kého citu, než zvládly před pětadvaceti lety 
jejich reálné předobrazy. Velmi povzbudivý 
byl také ohromný rétorický a argumentační 
pokrok všech zúčastněných. Kdeže jsou 
časy prvního workshopu s tichými a ne-
smělými promluvami! Série debatních her, 
přednášek a cvičných jednání přinesly své 
ovoce.

ŘÁDNÁ AGENDA:
UNFINISHED BUSINESS
Delegáti UNSC si témata na konferenci 
volí sami, a to s ohledem na aktuální svě-

tové dění. Předběžné jednání naznačilo 
hned několik velice zajímavých bodů – 
nepokoje na Ukrajině a ve Venezuele, si-
tuaci v Demokratické republice Kongo či 
řešení statusu Západní Sahary. Které body 
a v jakém pořadí však budou skutečně při-
jaty, napoví až první minuty konferenčního 
jednání. Schválení řádné agendy bude totiž 
prvním konferenčním úkolem delegátů. Pak 
se náročný maraton jednání rozjede naplno, 
vždyť v UNSC nejde o nic menšího než svě-
tový mír a bezpečnost. 

MARTIN MEZENSKÝ

Hospodářská a sociální rada – ECOSOC

Nadešla chvíle zúčtování. Okamžik, 
kdy se vaše delegátská činnost v rámci 
ECOSOC přehoupla do další fáze, ba 

možná dokonce do jiné dimenze. Od chvíle, 
kdy jsme se poprvé sešli a začali se zabývat 
agendou Hospodářské a sociální rady, uběhlo 
půl roku a nyní uvidíme, co se nám povedlo 
vás naučit a možná i to, co jsme se my naučili 
od vás. Asi si budete ťukat na čelo, když vám 
řekneme, že jste se za těch pět sobot ohromně 
změnili. Asi si myslíte, že jste úplně stejní jako 
na začátku. Opak je však pravdou, protože 

z naší pozice je přece jen lepší výhled. Nejen 
na to, jak skvěle vypadáte, ale také na to, jak 
se v průběhu času osmělujete, začínáte využí-
vat diplomatické mluvy a vaše argumenty jsou 
pádnější a promyšlenější. 

Doufáme, že se vám přípravná setkání lí-
bila a že jsme našli tu ideální rovnováhu mezi 
vzděláváním a hrami. To však neznamená, že 
by tyto dvě oblasti byly protichůdné. Vždyť 
při každé hře jsme se tak trochu vzdělávali 
a v rámci vzdělání jsme se zase občas docela 
hezky pobavili. Za pomocí několika předná-

šek jak od nás, tak od skvělého hosta a našeho 
patrona, pana Vlastimila Tesaře, jste zís-
kali mnoho informací o reálné i simulované 
ECOSOC a především o jednotlivých bodech 
agendy.

Nyní nás čeká „jen“ závěrečná konfe-
rence. Konference je ale vlastně to nejdů-
ležitější i to nejkrásnější z celého ročníku 
Summitu. Průběh přípravných setkání ležel 
na našich bedrech, my jsme byli ti, jež se 
vás snažili něco naučit, pobavit vás nebo 
jinak zaujmout. Po dobu konference se však 
stáhneme do ústraní a veškeré dění v ECO-
SOC zůstane jen ve vašich rukách. Jste to 
vy, kteří se dostáváte do role režisérů nad-
cházejících dní, plných jednání, diplomatic-
kých kliček, vytváření dokumentů a mnoha 
dalších činností, které dělají Pražský stu-
dentský summit tak výjimečným. Můžete 
si být jisti, že se už moc těšíme, až vás, 
perfektně oblečené a nabyté vědomostmi, 
uvidíme vcházet do Konferenčního centra 
vstříc této výzvě.

TOMÁŠ OPAT

Hospodářská a sociální rada – ECOSOC

archiv 
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Rada pro lidská práva – HRC

Již pětkrát jsme se společně viděli na 
půdě VŠE, abychom se co nejlépe při-
pravili na konferenci. Již pětkrát jsme 

se snažili předat vám co nejvíce vědomostí 
a co nejlépe vám přiblížit jednotlivé body 
agendy. Nyní bude vše ve vašich rukou.

PŘÍPRAVNÁ ČÁST ZA NÁMI 
Společně jsme prošli všechny tři body 
agendy, vyzkoušeli jsme si různé aktivity, 
které by vám měly dopomoci ke zlepšení 
rétorických dovedností. Seznámili jsme se 
také s průběhem univerzální periodické re-
vize, která se dostane na řadu hned první 
den konference. Připomínáme, že tentokrát 
podrobíme revizi stát Srí Lanka. V nepo-
slední řadě jsme si na pátém přípravném 
setkání odhlasovali pořadí bodů agendy, 
přičemž nutno podotknout, že návrhů pa-
dalo mnoho a debata o nich byla velmi živá. 
Agenda je letos opět pestrá, takže o atrak-
tivní diskusi a slovní přestřelky zřejmě ne-
bude nouze, neboť každý stát má jiné zájmy, 
které se bude snažit co nejlépe prosadit.

Chtěli bychom vás všechny pochválit za 
skvěle odvedenou práci na všech přípravných 

setkáních, za vaši aktivitu i domácí přípravu. 
Ušli jsme společně velký kus cesty a zvláště 
na některých je znát obrovský posun. 

KONFERENCE
Nyní je na čase, abyste všechny nabyté po-
znatky co nejlépe zužitkovali. Čeká nás 
několik náročných dní, které budou plné jed-
nání, diskusí, hlasování a dokumentů. Kon-
ference bude taková, jakou si ji uděláte – to 
zaznělo workshopech snad tisíckrát. Dou-
fáme tedy, že předvedete, co jste se naučili, 

zužitkujete vaše vědomosti a ukážete svým 
kolegům, co všechno ve vás je. Správný de-
legát je totiž připravený, odhodlaný a aktivní. 
Z pozice předsednictva vám můžeme jen 
popřát, abyste si celou konferenci pořádně 
užili. Snažte se využít všech možností k pro-
sazení svých priorit a zájmů a hlavně na nic 
nečekejte! Každý ročník je zcela jedinečný 
a současná konstelace předsednictva, dele-
gátů a agendy se už nikdy nebude opakovat.

IVETA ZETOCHOVÁ

Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu – UNESCO

Jsme na konci naší pětidílné pouti příprav-
ných setkání. UNESCO a jeho delegáti 
urazili obrovskou cestu. Přes nástrahy ar-

gumentace a kritického myšlení, kolem Open 
Access či žen ve vědě a technice se dostali až 
do vytouženého cíle, kterým je dnes začínající 
konference.

NOVÁČCI I MATADOŘI
Na začátku byl skoro na první pohled vidi-
telný rozdíl mezi zkušenými delegáty a jejich 
novými kolegy, avšak v průběhu přípravné 
části se rozdíly začaly zmenšovat a nyní by si 

málokdo odvážil tipovat, kdo jak na tom prve 
byl. Z kdejaké tiché myšky (nebo myšáka) se 
za několik aktivně strávených sobot stal dravý 
diplomat, který jde obratně za svými cíli. Nyní 
se všichni mohou těšit, že nově získané (nebo 
vylepšené) schopnosti a vědomosti využijí při 
ostrém jednání.

CO NA KONFERENCI?
Specialitou UNESCO na Pražském stu-
dentském summitu je simulace procesu 
zapisování památek na Seznam Světového 
dědictví. V roli nezávislých odborníků de-

legáti odvedli nesmírné množství práce. 
Obrovská dávka hodin strávených při zís-
kávání a sepisování informací, plánování 
rozvoje památek a při přípravách na obha-
joby je obdivuhodná. Teď už zbývá „jen“ 
přesvědčit ostatní delegáty, aby hlasovali 
právě pro tu jejich naprosto jedinečnou pa-
mátku a nesmazatelně se zapsat do Seznamu 
Světového dědictví Pražského studentského 
summitu. Na finální část, tedy obhajoby, se 
mohou těšit delegáti hned první jednací den 
konference.

Následovat budou body agendy přesně 
v pořadí, v jakém si je delegáti schválili 
na posledním přípravném setkání. Nejprve 
se budou zabývat přístupem k poznání. Co 
přesně znamenají zkratky OA, FOSS či 
OER’s delegáti již ví, teď je už na nich, jak se 
k nim postaví. Poté budou řešit problematiku 
žen ve vědě a technice. Jak jsou ženy zastou-
peny ve vědě a technice? Jakým způsobem 
lze jejich postavení zlepšit? Tyto a další 
otázky budou trápit celé plénum UNESCO.

JAN ŠOTOLA
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Program OSN pro životní prostředí – UNEP

Pět přípravných setkání je za námi. 
Ideální čas si připomenout co jsme na 
nich zažili. Znalosti delegátů rozšířily 

přednášky o udržitelném rozvoji, politice ži-
votního prostředí nebo o aktivitách UNEP 
v krizových oblastech. Prostor dostal i jed-
nací řád, aby byli delegáti na konferenci co 
nejlépe připraveni. Aktivní zapojení si od 
delegátů vyžádala hra simulující vliv mezi-
národního obchodu nebo rétorická hodinka. 
Všechny nabyté dovednosti byly následně 
zužitkovány během jednání, ať už na úrovni 

regionu či celého pléna. Po úvodní nejistotě 
se většina otrkala a aktivně se zapojila do 
debat. A věřím, že ti kteří doposud odvahu 
nenašli, ji najdou během konference.

JDEME DO FINÁLE
Před námi je již závěrečná část Pražského stu-
dentského summitu. Čeká nás bohatý program 
slavnostního zahájení a tři dny plné jednání. 
Dlouhé hodiny účastníci stráví navrhováním 
dokumentů, předkládáním pozměňujících ná-
vrhů nebo vyjednáváním kompromisů, a to 

jak během řízené diskuze, tak i v průběhu 
neformálního jednání a přestávek. Snažte 
se proto využít každou chvíli a zapojit se do 
diskuzí s ostatními delegáty. Jen tak budete 
z konference odjíždět maximálně spokojeni. 

AGENDA KONFERENCE
A o čem se na konferenci bude jednat? 
Agenda byla schválena během jednání na 
pátém workshopu. Na počátku jednání se 
zdálo, že nalézt shodu bude vyžadovat velmi 
dlouhou debatu. To se však nepotvrdilo a jed-
nání dostalo rychlý spád. Byl předložen návrh 
agendy, jehož předkladateli byli delegáti Eti-
opie, Kamerunu, Maroka a Nigérie. Proti to-
muto návrhu se velmi hlasitě stavěla delegátka 
Francie a delegát Izraele. Návrh nenašel příliš 
sympatií ani u zástupce Mezinárodního svazu 
pro ochranu přírody. Snaha oponentů nicméně 
nakonec nebyla úspěšná a agenda byla schvá-
lena v původně předložené podobě. První 
bodem k jednání tak je znečištění vody, dru-
hým bodem ochrana krajiny a ohrožené druhy 
přijdou na řadu jako poslední.

JAN HLAVÁČEK

Světová obchodní organizace – WTO

Kdovednostem podmiňujícím úspěch 
patří bezesporu schopnost sebe-
reflexe. Ukončení přípravné části 

Pražského studentského summitu pak k ta-
kovému ohlédnutí přes rameno přímo vy-
bízí. Jednání na půdě Světové obchodní 
organizace spěje ke svému vrcholu a těsně 
před cílem nebývá na škodu zhodnotit, co se 
již povedlo a kolik práce je stále před námi.

TAK ŠEL ČAS
Zatímco za okny VŠE se střídala roční ob-
dobí, ministři WTO se rychle dostávali do 
rolí diktovaných obchodní politikou svých 
států. Tomuto raketovému posunu byla také 
přizpůsobena náplň přípravných setkání – 
zpočátku se kladl důraz na práci se zdroji 
a prezentaci stanovisek, později se piloval 
um konstruktivního vyjednávání a precizní 
znalost jednacího řádu. Diskuze s inspira-
tivními hosty, stejně jako nadstavbové vý-
jezdní zasedání přispěly k tomu, že ministři 
s lehkostí sobě vlastní zvládli simulaci stan-
dardních diskuzí, krizového jednání, signa-
lizační konference i zasedání panelu Orgánu 

pro řešení sporů. Tomuto panelu na pátém 
workshopu předsedala proděkanka Fakulty 
mezinárodních vztahů VŠE Ludmila Štěr-
bová, která svými zkušenostmi s chodem re-
álného WTO dodala sporu na autentičnosti.

NEUSNOUT NA VAVŘÍNECH
V sobotu ráno budou ministrům v hlavách 
ještě rezonovat nejlepší momenty slavnost-
ních projevů z předešlého dne, sami se však 
již budou chystat na svá vlastní vystoupení 
v rámci tradičního zahájení konference 
WTO na Ministerstvu průmyslu a obchodu. 
V dalších dnech je pak čekají plamenné dis-
kuze o tématech hýbajících mezinárodním 
obchodem – o přístupu nezemědělských vý-

robků na trh, liberalizaci obchodu službami, 
duševním vlastnictví a veřejném zdraví.

VŠECHNO NEBO NIC
V Ženevě platí víc než kde jinde „všechno 
nebo nic“ – ministři WTO se musí dobrat 
konsensu ve všech projednávaných bodech, 
jinak nemají šanci finální dokument schvá-
lit. Všichni tak budou muset nevyhnutelně 
slevit z některých priorit, jindy zase ve 
správné chvíli „šlápnout na plyn“. Ctihodní 
ministři WTO však tuto rovnováhu nepo-
chybně naleznou a cílovou rovinkou letoš-
ního ročníku tak proběhnou se vší parádou.

TEREZA RASOCHOVÁ
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Model NATO

Over the course of the season XIX of 
the Prague Student Summit, the Am-
bassadors of Model NATO made 

a tremendous progress and dealt with the 
challenge very well so far. 

LOT TO LEARN
Soft-skills development, namely the art of 
presentation, rhetoric, speech writing and 
ability to promptly react was huge. These 
topics were introduced firstly in a form of 
interactive lectures and afterwards practiced 
through games. And because we want to pre-
pare the students not only for the conference 
but also for their future, we invited an Ivy 

League student, Šimon Podhajský, who not 
only encouraged the participant to pursue 
their dreams at universities abroad, but also 
gave them valuable advices how to do so.

 
REAL NATO IN PRAGUE
Another important part of the preparations 
were the lectures given about real North At-
lantic Alliance so that our simulation can be 
true to its real example in the Brussels. To in-
troduce the ambassadors into their roles, we 
welcomed Mr. Tomáš Šindelář who has per-
sonal experience from the NATO headquar-
ters and helped the students get a perfect 
insight into real mechanisms of the Alliance. 

We are also respecting the real agenda topics. 
The issue of Afghanistan after year 2014 was 
presented by Mr. Amir Ahmadzai. Other 
topics – Unmanned Aerial Vehicles (dro-
nes) and NATO space policy were not only 
presented but even pre-discussed in model 
negotiations. But the real Alliance tries to 
solve current crisis and that is why it is be-
yond doubts that Model NATO ambassadors 
will tackle the issue of Ukraine as well. Ho-
wever, the final agenda is still to be approved.  

CHALLENGE LIES AHEAD
Although the atmosphere in Model NATO is 
relaxed, the negotiations will be hard and de-
manding. Necessity of unanimous consensus 
ensures that the documents always have very 
high quality but reaching it takes sweat and 
tears, we hope to avoid the blood. 

We wish all the ambassadors to keep up 
the great work, to enjoy the negotiations and 
to draw as much as possible from it. Let‘s go 
NATO!

ŠIMON PRESSER

Model EU

Tento rok usedlo v lavicích Modelu EU 
celkem 28 nadšených vysokoškoláků, 
kteří se během posledního půlroku pět-

krát převlékli do kůží ministrů zastupovaných 
zemí při simulaci Rady EU. Přijímacím říze-
ním prošel jen každý druhý uchazeč, takže již 
od samotného počátku bylo zřejmé, že bu-
deme mít tu čest s vynikajícími lidmi.

ZLEPŠENÍ SKRZE AKTIVITY
Žádný učený však z nebe nespadl a stejně tomu 
je u delegátů. Někoho sice příroda obdarovala 
rétorickým talentem, nicméně talent pro to stát 
se výjimečným zástupcem svého státu nestačí. 
Podstatná část programu na pěti přípravných 

setkáních byla proto věnována právě ústnímu 
projevu našich účastníků. Minutové valčíky 
a další improvizační a argumentační hry řadě 
delegátů napomohly vylepšit své vystupování 
na veřejnosti. Účastníci si také hned dvakrát 
zkusili přednést projev. Téměř na každém 
workshopu bylo do programu zařazeno také 
krátké jednání, aby si delegáti vyzkoušeli to, 
co budou muset mistrně zvládnout na závě-
rečné konferenci..

KONFERENCE
Navštívili nás celkem tři vážení hosté. Na dru-
hém workshopu mezi nás přišel Petr Binhack 
(FSV UK), jenž delegáty zasvětil do proble-

matiky jaderné bezpečnosti v Evropské unii. 
Na čtvrtém workshopu byl hostem Vojtěch 
Belling, bývalý státní tajemník pro Evropskou 
unii při Úřadu vlády ČR za vlád Petra Nečase 
a Jiřího Rusnoka. Hovořil zejména o reálném 
prosazování zájmů na půdě EU, o rozdílech 
mezi jednotlivými unijními institucemi a je-
jich specifiky. Na posledním workshopu jsme 
pak přivítali bývalou koordinátorku Modelu 
EU Petru Pejchovou, která delegáty seznámila 
s tím, z jakých zdrojů čerpat a kde hledat in-
formace.

KONFERENCE
Celý projekt a naše půlroční snažení se chýlí 
k závěru. Za přípravný tým bychom rádi 
dodali, že naše práce je v zásadě u konce, 
nyní přebírají žezlo delegáti a bude pouze 
na nich, kterak bude vypadat konference, 
které body agendy se proberou důkladněji. 
Budeme se těšit a doufáme, že poznatky 
z přípravných setkání se přenesou také na 
konferenci.

KRISTIÁN LÉKO

archiv 

archiv 

ZA PODPORY 
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Jak se hodláte postavit k současné 
situaci na Krymu? Jaký je váš názor 
na proběhnuvší referendum a plán 
krymské vlády připojit se k Rusku?

Obyvatelé Ukrajiny již několik let usilovali o změnu vedení státu 
a nyní to vypadá, jako by se jí Rusko za toto „porušení po-
slušnosti“ chtělo pomstít. Události na Krymu, potažmo na celé 

Ukrajině, připomínají dobu totality, kterou jsme si už jednou prošli. Je 
to akt agrese, který dle naší vlády nemá v 21. století co pohledávat a je 
proto logické, že se budeme bránit. Na rozdíl od Ruské federace však 
jako civilizovaný stát zvolíme diplomatickou, nenásilnou a demokra-
tickou cestu. Svého území se nehodláme vzdát, Krym patří Ukrajině od 
jejího vzniku jakožto samostatného státu a tak to má zůstat. Jakékoli re-
ferendum, které je iniciováno Ruskou federací, naše strana chápe jako 
nelegitimní a nepravomocné. Proto závěrem: Krym nedáme!

Samozřejmě hodláme i nadále ochraňovat ruské občany. Nynější 
vláda je pro nás stále nelegitimní, navíc není schopna čelit hroz-
bám plynoucím z nepokojů. Jsme velice znepokojeni sankcemi 

a ohlasy světa. Kritika Ruska, jehož postup je zcela legitimní, je 
z úst západu pokrytecká. Západ zbaběle zamlčuje, že si naše pomoc 
Krymu nevyžádala ani kapku krve, což nelze říci o „humanitárních 
zásazích“ v Afghánistánu nebo Iráku. Dále musíme konstatovat, že 
tyto sankce budou ve svém důsledku kontraproduktivní a zasaženy 
budou obě strany. Vzhledem k referendu z 16. března, ve kterém se 
většina obyvatel vyslovila pro připojení k Ruské federaci, nevidíme 
důvod stahovat se z oblasti. Tímto se snad celá situace vyjasnila. 

Martin Fifka
UKRAJINA

Eva Prudilová
RUSKÁ FEDERACE

DELEGÁTSKÝ DUEL

Od prvního ledna letošního roku prošlo české soukromé právo nej-
větší změnou za posledních padesát let. Pod kouzelným slůvkem „re-
kodifikace“ se skrývá daleko více nežli jen přijetí nového občanského 
zákoníku. Na ten totiž navazuje změna desítek dalších právních před-
pisů. Český právní řád se velmi proměnil. Problém je, že ještě nikdo 
nedovede říci, jak se to projeví v praxi.

Mezi prvními poznatky, které se dozví 
student českých právnických fakult 
v kurzu teorie práva, je dichotomie 

veřejného a soukromého práva. Stručně ře-
čeno, v právu veřejném na jedné straně stojí 
autorita (buď přímo stát, nebo subjekt státem 
pověřený) a na straně druhé jednotlivec, jemuž 
jsou ukládány povinnosti nebo naopak udě-
lována či měněna práva. Oproti tomu právo 
soukromé má stát na tzv. autonomii vůle, tedy 
myšlence, že jednotlivec se těší svobodě. Proto 
by veřejná moc měla spíše jen brát na vědomí, 
co si subjekty práva (tj. fyzické a právnické 
osoby, v konečném důsledku však vždy živí 
lidé z masa a kostí) navzájem ujednají. To jsou 
ale jen poučky, v reálném právu se veřejné 
a soukromé aspekty značně překrývají.

ZÁKLAD SOUKROMÉHO PRÁVA
Občanský zákoník je tradičně základním 

předpisem soukromého práva. Zejména jeho 
obecná část stanoví zejména tzv. statusové 
otázky („kdo je osoba“) nebo podmínky pro 
platnost právního jednání a další ustanovení 
platná nejen pro soukromé právo, ale pro 
celý právní řád. K této tradiční koncepci se 
nový občanský zákoník (vydaný pod čís-
lem 89/2012 Sbírky zákonů) opět přihlásil. 
Socialistické právo bylo totiž vystavěno na 
existenci parciálních kodexů pro jednotlivé 
oblasti práva. Existoval tedy sice občanský 
zákoník, ale vedle něj také zákon o rodině, 
zákoník práce, hospodářský zákoník a další 
předpisy. Navzájem spolu tyto předpisy „ne-
spolupracovaly“. Dnes se české právo vrátilo 
na standardní cestu, kdy je všeobecně plat-
ným právním předpisem občanský zákoník 
a zvláštní zákony upravují specifika jednotli-
vých lidských činností. Odborně se tomu říká 
subsidiarita občanského zákoníku. Příkladem 

zvláštní právní úpravy může být například 
zákon o obchodních korporacích (týká se 
společností s ručením omezeným, akciových 
společností, družstev atd.).

JAK TO BUDE DÁL?
Nový občanský zákoník přináší opravdu 
mnoho změn do českého právního řádu. 
Je to mamutí dílo s 3081 paragrafy, které 
do sebe „přijalo“ právní úpravu otázek, 
které byly do konce loňského roku řešeny 
zvláštními zákony, např. problematika ro-
dinného práva či spolků (dříve občanských 
sdružení). Hlavním inspiračním zdrojem 
pro autory předlohy byl návrh občanského 
zákoníku z roku 1937, který byl ale materi-
álně spíše novelizací a aktualizací „starého 
dobrého“ Všeobecného občanského záko-
níku rakouského (ABGB) z roku 1811. Dále 
se autoři inspirovali v řadě cizích právních 
úprav, jak tradičních (Německo, Švýcarsko, 
Francie, Itálie), tak modernějších (Nizozem-
sko či Québec).

To přináší značné problémy do praxe, 
protože není jasné, jak budou změněné či 
zcela nové instituty (často převzaté ze za-
hraničí) reagovat, když se jich lidé skutečně 
chopí. Ač jsme všichni uzavřeli od začátku 
roku již tisíce smluv podle nové úpravy, 
sporů je zatím málo. Ukáže teprve čas, jak 
se s novým občanským zákoníkem popere 
praxe. Zatím na ministerstvu spravedlnosti 
vznikl tzv. KANCL, tj. expertní komise pro 
výklad nové legislativy. Dosud vydal přes 
dvacet výkladových stanovisek, což signali-
zuje, že příští roky budou plné nejasností, co 
je vlastně po právu. Profitovat z toho budou 
ti, kteří se nejlépe připraví.

KRISTIÁN LÉKO

Nový občanský zákoník v souvislostech
PRÁVNÍ ASPEKTY MEZINÁRODNÍHO DĚNÍ

telegraph.co.uk
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Once upon a time, there was a girl, who decided to come to one quite 
memorable project, called Prague Student Summit. She therefore co-
mmenced with representing Iceland in the Model NATO and barely 
spoke a word throughout her first conference. But five years and con-
ferences afterwards, this shy delegate entered the Model United Nati-
ons (MUN) Olympics - Harvard WorldMUN in Brussels, Belgium.

Every year several Harvardians tra-
vel to some foreign country to 
organize a conference that is the 

highlight of MUN year and a top of all 
the shenanigans. After Vancouver, Mel-
bourne and other for me rather hardly 
reachable destinations, I was finally for-

tunate enough that the conference was 
held just a short flight away, in the centre 
of European diplomacy. The application 
process was rather difficult, but yet not 
unbearable, consisting mainly in stating 
the past awards, extracurriculars and my 
own motivation to participate.

When it all broke off, there were two 
thousands students of sixty five countries 
and Herman Van Rompuy speaking at the 
opening ceremony. Bit overwhelming, to 
be perfectly honest. And the negotiations 
were the same story. Some committees 
were bigger than four hundred people! 
I was assigned to represent the third party 
actors, which I totally adored, since it inclu-
ded a lot of diversity, walking around and 
talking to people. The negotiations took us 
four intensive days, whereas the evenings 
were filled with a lot of social activities – it 
was a tiring scenario, nonetheless beyond 
perfect when it came to networking!

There is a genuine community of people 
that travel the world all year around and 
attend projects of this kind and, eventu-
ally, offer a space on their sofas to the 
incoming friends, when the venue is set in 
their city. “To MUN” is a regular verb and 
the MUNers themselves have their own 
slang, royalties and signature attire. Worl-
dMUN means facing other cultures 24/7, 
but still recognising that you all belong to 
the same sort of people.

The next year’s destination has not been 
yet disclosed, however, given the wonderful 
experience of past week, I will do my best to 
make it possible to attend it again wherever 
it will take place. Because five years after 
I firstly stepped into the Prague Student Su-
mmit, I am a MUN girl to the bone and there 
is nothing I want to do about it.

BARBORA OBRAČAJOVÁ

The art of worldwide MUNing

Archiv B. O.

Na první pohled zdánlivě poklidná krajina, která oplývá neskutečným 
přírodním bohatstvím v podobě kaskádových vodopádů, vyhaslých 
vulkánů a pramene řeky Jordán. Není však výjimkou, že zde narazíte 
i na ruiny vypálené vesnice nebo polorozbořené mešity. Idylu naru-
šují také všudypřítomné vojenské instalace. Nacházíme se na Go-
lanských výšinách, strategické lokalitě na rozmezí Izraele, Sýrie, 
Jordánska a Libanonu. 

Jedná se o oblast výšin sopečného původu 
ohraničených horou Hermon, údolím 
Hula a řekou Jarmúk. Kořeny lidského 

osídlení Golanských výšin sahají hluboko do 
minulosti, do období chalkolitu, tedy 4 000 
let před naším letopočtem. To dokazují i vý-
znamné megalitické stavby z doby bronzové, 
které se na tomto území dochovaly.

 V době železné a zároveň starozákonní 
o výšinách padlo nemálo zmínek v knize 
knih, Bibli. 

Dnešní podobu Golanských výšin utvá-
řeli v průběhu dějin jak Římané, tak první 

křesťané a křižáci. My se ale teď přehoupne 
o několik století dál. V roce 1918 připadlo 
území francouzskému mandátu a později 
Sýrii. Syrsko-izraelský spor o tuto oblast 
se na plné obrátky rozběhl během 50. a 60. 
let. Mezi nejvýznamnější konflikty patří 
válka šestidenní (1967) a jomkipurská válka 
(1973). Zatímco první z konfliktů skončil 
vítězstvím izraelské armády, která následně 
okupovala celé území, o šest let později 
válka nedopadla tak jednoznačně. Výsled-
kem byla mírná územní ztráta na straně 
Izraele. Od té doby odděluje území Golan-

ských výšin spravované Izraelem od Sýrie 
tzv. demilitarizované pásmo, které spadá 
pod patronaci jednotek OSN. Neodmysli-
telný dopad mělo vzájemné syrsko-izrael-
ské přetahování na nábožensko-etnickou 
komunitu Drúzů, kteří tvoří značnou část 
místního obyvatelstva. Nežije se jim v bo-
hatém Izraeli sice zle, ale srdce je mnohem 
víc táhne k syrským hranicím a Damašku. 
Většina z nich izraelské občanství odmítá, 
avšak syrské občanství papírově pozbyli. 
Jsou tedy jakýmisi neobčany, nebo zkrátka 
občany Golanských výšin. 

Tento spor mezi Izraelem a Sýrií se roz-
hodně nedá pokládat za uzavřenou kapito-
lou. Veškeré zákony schválené Izraelem 
proklamující izraelské právo a správu nad 
Golanskými výšinami postrádají meziná-
rodní uznání. Mezinárodní organizace hrají 
nadále v tomto konfliktu silnou protiváhu 
vůči Izraeli. 

MICHAELA ŠRÁMKOVÁ

Historické Golany v geopolitickém sporu
ZAOSTŘENO NA: SPORNÁ ÚZEMÍ
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Hlavní mediální partner

Revoluce po Twitteru
SERIÁL: REVOLUČNÍ HNUTÍ

Myslíte, že kvůli parku může vypuknout revoluce? Záleží samozřejmě na 
tom, co ve skutečnosti takový park symbolizuje. Že jsou právě symbo-
lika a silné obrazy jedním z nejzásadnějších momentů revolucí, patrně 
nikoho nepřekvapí. I přesto je fakt, že protest proti vykácení jednoho 
parku přerostl do revoluce, která strhla přes 80 milionů lidí, poněkud 
zarážející. Už víte, o které revoluci je řeč? Pokud ne, tak vězte, že tento-
krát se podíváme na turecké protesty v parku Gezi park v roce 2013.

Turecko je zemí, která je posledních sto 
let rozkročená jako most mezi islám-
ským světem a západní civilizací.  Co 

se týká vyznání, tak je samozřejmě většinově 
muslimskou zemí, ovšem ve dvacátých le-
tech Kemal Atatürk proměnil rozpadající se 
Osmanskou říši na moderní, sekularizovanou 
zemi, kde měly klíčový hlas armáda a podni-
katelský sektor. Zatímco vzdělaná a prospe-
rující města a průmyslové oblasti se tak často 
podobaly sekulárním západním metropolím, 
odlehlejší části země a venkov byly vždy kon-
zervativnější a silněji nábožensky založené.

V roce 2002 vyhrála turecké volby strana 
AKP v čele s předsedou Erdoğanem. Úvodní 
ekonomický růst byl od té doby doprovázený 
postupným omezováním vlivu sekulární ar-
mády, omezování svobody slova i shromaž-
ďování, potlačování opozice a hlavně plíživou 
islamizací země. Kromě toho Erdoğan vybu-
doval síť mediálních magnátů, kteří jeho vládu 
zarytě podporují a poskytují mu naprostou do-
minanci ve sdělovacích prostředcích.

ANI JEDEN STROM…
28. května 2013 byl v Istanbulu krásný den. 
Ovšem pro skupinu asi sta mladých lidí, kteří 
se shromáždili v istanbulském parku Gezi, 
se mělo záhy leccos změnit. Shromáždění 
protestovalo proti demolici parku, kde měla 
jedna z firem, blízkých premiéru Erdoğanovi, 
vystavět obchodní centrum. Když se však 
mladí lidé posadili před buldozery a chtěli 
začít diskutovat, jak situaci řešit, začal se 
najednou ozývat vyděšený křik. Na místo se 
totiž dostavila pořádková policie a ihned proti 
demonstrantům tvrdě zasáhla.

Sebevědomé zásahové jednotky používaly 
slzný plyn, vodní děla, brutální bití a stále 
dokola útočily na sedící demonstranty, kteří 
se vraceli do parku, aby ho doslova chránili 
vlastními těly. Ovšem policie se tragicky pře-
počítala, když se domnívala, že demonstranty 
zastraší. Když sociální média roznesla zprávy 
o tom, co se stalo, Istanbul doslova vybuchl. 
Další den se kousek od parku Gezi sešlo deset 

tisíc lidí, kteří demonstrovali, požadovali 
potrestání včerejších viníků a demisi vlády. 
Když je policie opět tvrdě rozehnala, kolem 
parku začaly vyrůstat barikády a demonstranti 
se začali bránit. V dalších dnech pak protesty 
ještě zesílily.

Demonstranti se organizovali přes sociální 
sítě, zejména pak přes Twitter. Fotografie 
dívky v červených šatech, na kterou policisté 
surově útočí slzným plynem, doslova přes noc 
obletěly celý svět a maska Guy Fawkse, kte-
rou demonstranti nosili, děsila vládní politiky 
v nočních můrách.

Co bylo ovšem výjimečné, byla i samotná 
podoba protestů. Kromě demonstrací, stávek 
a blokád demonstranti začali budovat i vlastní 
infrastrukturu, provizorní nemocnice, místa, 

která distribuovala prostředky proti zranění 
slzným plynem, agory pro veřejné diskuze 
či jídelny. Přitom za celou dobu protestů se 
nevynořila jedna dominantní osobnost, která 
by protesty zaštítila a organizovala. Vše bylo 
spontánní a v pozitivním slova smyslu lidové. 
Ostatně organizace by byla obtížná i proto, že 
se protesty rychle rozšířily po velkých turec-
kých městech.

PAMĚŤ REVOLUCÍ
Po několika týdnech tvrdých střetů nako-
nec vláda ustoupila a nechala přehodnotit 
rozhodnutí ohledně parku Gezi. Demon-
strující však už samozřejmě převzali další 
témata – odpor k islamizaci, policejní bru-
talitě a omezování svobody slova, a hlavně 
strašlivou nenávist autokratického režimu 
premiéra Erdoğana.

Nakonec však nedošlo k tomu, co se stalo 
například v Egyptě. Vláda situaci v nejkri-
tičtějších chvílích ustála, protože nebyla 
donucená nasadit armádu, aby střílela do 
protestujících, a také proto, že měla stále 
podporu v konzervativnějších částech země. 
Ovšem každá revoluce, i ta neúspěšná, zů-
stává v kolektivní paměti národa. Za po-
slední rok neuplynul měsíc, aby v Turecku 
nevypukly další a další protesty. Turci bo-
jují v poslední době například proti omezo-
vání Twitteru a Facebooku. Sítě aktivistů 
a demonstrantů, kteří se v bojích o Gezi 
utvořily, už delegitimizovaná vláda těžko 
rozloží.

MATOUŠ HRUŠKA

KDE BUDETE 
ZA PÁR LET VY?

ONLINE PŘIHLÁŠKA  
NA WWW.MUP.CZ

VYBERTE SI OBOR
MEZINÁRODNÍ VZTAHY 
A EVROPSKÁ STUDIA 
A ZJISTĚTE TO!

Absolvent MUP
Robert Batěk

Štábní pracovník  
Operační velitelství NATO

Brunssum, Nizozemsko

 twitter.com
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