
Diplomacie. Máme o ní spoustu představ a mnohdy i předsudků.  
Zakládají se na pravdě? Jaká je skutečná práce diplomata a co to  
obnáší? Jak se diplomacie proměňuje v dnešním světě a mají ještě  
vůbec nějaký smysl mezinárodní organizace? Ptali jsme se  
Jana Bondyho z Ministerstva zahraničních věcí. 

Co vás na diplomacii baví a fasci-
nuje? 

Ta práce je zajímavá, protože zastu-
pujete Českou republiku. Pakliže jste někam 
vyslaný, jste pod drobnohledem ostatních. 
Zajímavé je, že svým jednáním, chová-
ním, přemýšlením a vystupováním můžete 

ovlivnit mínění o naší republice, a to jak 
u úzkých skupin lidí, tak i širší veřejnosti.

Není pro vás překážkou, že někdy musíte 
hájit něco, co vám není lidsky nebo osob-
ně blízké či sympatické?
» pokračování na str. 3
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Veronika Kadlecová
předsedkyně ECOSOC

Na co pozor při projevech

Plenární projevy na konferenci jsou každoročně reprezentativním 
vzorkem delegátských schopností. Několik skvělých projevů, pár  
podivínů a valná většina dobře připravených, leč jaksi nudných pro-
jevů. Tento text přináší základní tipy, kterých se při projevech držet.

První poznámku věnujme přípravě 
projevu. Sice oceňujeme, že tak-
řka u všech řečníků byla znát určitá 

snaha, leč příprava neznamená jen sepsání 
projevu – to je přece samozřejmost. Mno-

hem důležitější je důkladné seznámení se 
s jeho strukturou. Může pomoci i ozna-
čení důrazů a pauz na papíru s projevem. 
» pokračování na str. 3  
» tabulka na str. 4  

Diplomat je vizitkou své země

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

s prací diplomata je neodmyslitelně 
svázána účast na slavnostních re-
cepcích, diplomatický jazyk, krásné 
oblečení a pravidla etikety. Vše, co 
jste měli možnost na vlastní kůži 
zažít během pátečního Slavnostního 
zahájení konference Pražského stu-
dentského summitu v Hotelu Am-
bassador – Zlatá Husa. Děkujeme 
za vaše inspirativní projevy, za vaši 
odvahu vystoupit z davu a přispět do 
debaty. Věříme, že překonat sám sebe 
a svou nervozitu není jednoduché, ale 
posouvání vlastních osobních hranic 
a stanovování ambiciózních výzev 
je právě to, co vás dělá jedinečnými 
osobnostmi. Opravdová práce diplo-
mata ale začíná až po recepcích, po 
úvodních projevech, po rautech – po 
tom pomyslném pozlátku viditelném 
pro vnější svět. Diplomacie, a s ní 
i činnost mezinárodních organizací, 
spočívá především ve zprostředko-
vání rozhovoru, v nastolení otázek, 
které vyžadují řešení, v překonávání 
rozdílů mezi kulturami a lidmi ve 
snaze o dosažení konsensu. A to je 
to, co vás čeká během následujících 
tří jednacích dnů. Nedostanete návody 
k dialogu ani šablony správných ře-
šení. To, k čemu během jednání do-
spějete, záleží pouze na vás. A na 
nikom jiném také nezáleží, zda vaše 
účast na konferenci bude mít nějaký 
reálný dopad, ať už na svět kolem nás 
či na vaše schopnosti, motivaci a sny. 
Pokud vkročíte do jednání s nadše-
ním a odhodláním a přispějete svou 
troškou do mlýna, nebojím se o jeho 
zdárný průběh.

Vítejte ve světě, který máte možnost 
utvářet.

archiv

archiv

Delegátské projevy na zahájení

Jan Bondy
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KRYŠTOF MÍŠEK
Model OSN

1. Já se domnívám, že dojde k určitému 
typu eskalace, že se situace ještě dále vy-
hrotí na základě toho, že jsme v minulých 
letech viděli již nemálo podobných eska-
pád, ale existovaly zde určitým způsobem 
nastavené hranice, které se tentokrát Se-
verní Korea očividně snaží přesáhnout až 
za únosnou míru.

2. Dle mého rozhodně ano, zejména proto, 
že jde především o otázku cti a vlastního 
svědomí. V případě, kdy jednou dojde až 
k takovému narušení pořádku, tak za ta-
kovýto čin musí být rozhodně převzata 
nějaká zodpovědnost.

KATEŘINA TOMANOVÁ
Model OSN

1. Já se domnívám, že pokud by konflikt 
eskaloval tak výhradně přímo vojensky 
a nikoliv užitím jaderných kapacit z dů-
vodu toho, že Jižní Korea má nyní velkou 
posilu ze strany USA. Dokonce i Čínská 
lidová republika se nyní obrací na Severní 
Koreu a kritizuje její chování. Navíc Se-
verní Korea zatím dle našich informací 
nemá ani nosiče na jaderné hlavice. Proto 
by jakékoliv pokusy o užití jaderné síly 
pro ně byly teď poměrně složité.

2. Já se domnívám, že je to víceméně na 
svědomí konkrétního člověka, sami poli-
tici by si měli v hlavě umět srovnat, zdali 
daný čin spáchali či nespáchali. V případě 
čistě křivého obviněni a v tom případě by 

se daný obviněný měl snažit osvětlit si-
tuaci a zachránit své jméno a být nadále 
dobrým poslancem či senátorem.

ONDŘEJ SVATOŠ
Model EU

1. Jsem toho názoru, že skutečná eskalace 
rozhodně nehrozí. To, co se na korejském 
poloostrovu momentálně děje, je podle 
mě pouze mocenská hra vrcholných se-
verokorejských představitelů. Severní 
Korea se nachází ve značných finančních 
potížích a jejich momentální situace je 
ekonomicky tak vážná, že jakýkoli kon-
flikt vůbec nepřichází v úvahu. To, co tam 
dělají je tedy zcela čistá přetahovaná.

2. Taky si myslím, že určitě ne, kdyby 
se z toho stalo byť jen nepsané pravidlo, 
tak bychom se mohli stát svědky mnoha 
jenom účelných obvinění v Poslanecké 
sněmovně i Senátu. Kdokoliv by se mohl 
stát terčem a my bychom tak přicházeli 
o politiky jen tak, protože by se někomu 
znelíbili.

MARTIN HOŘÍNEK
Model NATO

1. Co se týče možnosti otevřeného ozbro-
jeného konfliktu, zdá se mi, že je to celé 
jenom hra o suroviny. Po živelných kata-
strofách, jako jsou záplavy, sesuvy půdy 
v Jižní a neúnosné ekonomické situaci 
v Severní Koreji se na nevraživost těchto 
dvou států už málem zapomnělo. Severní 
Korea z mého úhlu pohledu pouze dělá 
ramena. Jde o partii šachu.

2. Nejsem toho názoru, že by se daný 
politik musel nutně vzdát svého postu. 
Domnívám se, že je tomu tak, protože 
v České republice jsme ještě dle mého ne-
dosáhli takové úrovně, abychom si mohli 
být stoprocentně jistí v otázce, zdali to 
poslanec skutečně udělal či ne. Nemohu 
si pomoct, ale je tady ještě hodně hráčů 
v pozadí, kteří tahají za nitky a mají moc 
očernit naše politiky.

Úhel pohledu
1. Domníváte se, že konflikt na Ko-
rejském poloostrově bude eskalo-
vat?

2. Měli by se podle vás poslanci 
obvinění z vážných trestných činů 
vzdát svých funkcí ve sněmovně?

Tiskové agentury přinesly informace o ak-
tuálním dění ve Východní Asii. Tamější ne-
klidná situace se dlouhodobě zhoršuje. Jak 
potvrdilo několik zástupců mezinárodních 
tiskových agentur, je možné, že by situace 
ve Východočínském moři mohla snadno es-
kalovat. Pravidelné kontroly plavidel jsou 
kritickou chvílí, kdy dochází ke zkoušce 
trpělivosti všech zúčastněných. Repor-
térka Alma von Kahn z Bruselu potvrdila, 
že i mezinárodní diplomacie pociťuje toto 
znepokojení a s obavami vyhlíží další dny.

social event

vstupenky během přestávek
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» pokračování ze str. 1
To je údělem demokracie. Myslím, že je to 
na místě. Ne vždycky přece souhlasíme se 
všemi subjekty a ve všem, ale hledáme cestu 
ke konsenzu. Tím spíš to platí ve vztazích 
mezi různými státy.

 
Mají mladí lidé vůbec šanci se vypraco-
vat na vysoké diplomatické pozice? Je di-
plomacie opravdu tak silně hierarchická, 
jak se zvenku zdá?  

K diplomacii a ke kariernímu růstu v ní 
existuje několik různých přístupů. Pro po-
stsocialistické země je obrovská příležitost 
právě pro mladé lidi zapojit se do činností, 
které nám starším šly mnohem pomaleji. 
Zmiňme alespoň jazykovou vybavenost, 
příležitosti pro studium nebo možnosti zís-
kávání informací. V každém případě do-
poručuji, aby mladí lidé co nejvíce využili 
možnosti odjet do zahraničí, cestovat co 
nejvíc a snažit se pochopit a poznat maxi-
mum možného. To pomáhá diplomacii nej-
víc. Musíte rozumět druhé straně.

Záleží v diplomacii opravdu jen na 
schopnostech člověka, který je na začát-
ku kariéry? Nebo jsou důležité i jiné věci 
– kontakty, konexe, ostré lokty?

Je to soutěž. Samozřejmě by bylo ideální, 
kdyby rozhodovaly jen schopnosti každého 
člověka. Mnohdy je to o náhodě nebo o pří-
ležitosti. Vždycky by ale měla zvítězit píle 
– podle mého názoru ale i vítězí. Vidím to 
na uchazečích o stáže u nás na ministerstvu. 
Platí, že ti, kteří o to opravdu stojí, se na tu 
stáž dostanou a můžou si tak na vlastní kůži 
vyzkoušet, o čem ta práce je.

Co by podle vás měl umět pravý diplo-
mat? A jsou ty schopnosti vůbec použitel-

né pro reálný život nebo to je paradoxně 
překážka?

Já nevím, jestli se to hodí pro reálný 
život. (smích) Pro někoho by být diploma-
tem mohla být i překážka. Nechci se pouštět 
do škatulkování. Ale troufnu si říct, že jako 
diplomat jsem tak trochu prodavač. Snažím 
se prodávat to nejlepší. Nejen to nejlepší, co 
znám sám, ale i to nejlepší, co si myslím, že 
Česká republika může nabídnout.

 
Není ale diplomat synonymem pro ne-
upřímné jednání? Nesetkáváte se s ná-
zorem, že diplomaté nejsou upřímní, 
protože nemohou říkat svůj názor? 

Dobrý diplomat je ten, který dosáhne 
dostupnými prostředky stanoveného cíle. 
Diplomacie není lhaní, ale nacházení kom-
promisu a cesty. Arogance se s diplomacií 
neslučuje. Když je někdo hulvát nebo spro-
sťák, tak těžko může být diplomatem.

 
Jak důležitá jsou pro diplomaty média? 
Komunikují spolu vůbec? 

Určitě. Diplomat má za úkol ovlivňovat 
i média. Ale je také pravda, že v dnešním 
světě nových médií je diplomacie mírně 
upozaděna, protože řadu informací získávají 
novináři rychleji než diplomaté. Na diplo-
matech je, aby se tou novinářskou zprávou 
zabývali podrobně, dokázali ji identifikovat, 
rozpoznat a „přečíst“ i to, co není vytištěné.

Ovlivňují v dnešním globalizovaném 
světě dění ještě národní státy, nebo už 
spíše nadnárodní celky a korporace?

Mnoho nadnárodních celků a korporací 
by chtělo ovlivňovat chod tohoto světa 
a dnes těch možností mají daleko víc než 
dříve. Přesto si myslím, že diplomacie jako 
taková, tedy vazba na určitou zemi, zůstane 

v důležité první linii všech zahraničních 
vztahů. Můžeme se bavit o různém propo-
jování a vzájemném vyměňování našich 
zkušeností, příkladem je třeba „Visegrád-
ská čtyřka“, která ve větším celku dokáže 
ovlivňovat větší prostor než samostatně 
jednotlivé státy. Pevně věřím, že se jednou 
ukotví mezinárodní diplomacie i v rámci 
Evropské unie. Tím pádem by se klasická 
bilaterální diplomacie mohla více soustředit 
na další činnosti jako například mezinárodní 
obchod, rozvojovou pomoc nebo tzv. veřej-
nou diplomacii.

Mají dnes ještě smysl mezinárodní orga-
nizace nebo to jsou opravdu už jen dis-
kuzní fóra, kde se sejdou diplomaté, ale 
nic se nevyřeší?  

Říká se, že vždycky je lepší, když spolu 
země půl roku diskutují, i když se nedobe-
rou žádného výsledku, než když spolu týden 
válčí. OSN vzniklo po mnoha krutých vál-
kách… 

Nejsou dnes větší konflikty než mezi státy 
spíše uvnitř států? Známe různé národ-
nostní či etnické konflikty, můžou to ale 
vyřešit mezinárodní organizace? 

Rozhodně to nedokáží vyřešit naráz 
a hned. Ale to že dokáží ovlivňovat veřejné 
mínění, mají vliv a mohou jít příkladem, 
může mnohdy ovlivňovat mínění a postoje 
uvnitř jednotlivých zemí. 

Má naše republika vůbec nějaké slovo 
a nějaký hlas například v OSN či v EU?

Ale jistěže má. Jsme jedním ze sedma-
dvaceti členů, to znamená, že máme jednu 
sedmadvacetinu celkového hlasu…

 MICHAEL ROZSYPAL

Jan Bondy: Diplomat je vizitkou své země 
ROZHOVOR

Na co pozor při projevech
» pokračování ze str. 1 
Někdo zase rád přednáší spatra. Takřka vše 
ale působí lépe než nudné čtení projevu z pa-
píru – myslete na své posluchače, které by se 
každý řečník měl alespoň pokusit zaujmout. 
Vhodnější než tablet je papír – ten vprostřed 
projevu nezhasne. Kartičky se zase nehodí na 
minutový projev.

OBSAHOVÝ PRVEK
Jedna minuta je velmi krátký čas, a proto 
není vhodné jej vyplnit sáhodlouhým děko-
váním za účast, zdravením předsednictva 
či vyjmenováváním bodů agendy. Zahajo-
vací projev v žádném případě není position 
paper. Doporučujeme vybrat třeba jednu 
prioritu a zdůraznit jeho význam pro za-
stupovaný stát. Není vhodné hlásat vlastní 
názory (např. na evropskou integraci) při 
reprezentaci země. 

VERBÁLNÍ PRVEK
Výše zmíněná příprava je zpravidla klí-
čová pro dobré verbální zvládnutí projevu. 
Je důležité dobře zvládnout pauzy, důrazy 
a měnění tempa obecně. Problémem v řadě 
případů bylo nezvládnutí hlasitosti, respek-
tive její značné kolísání. Mikrofon hlas 
zesiluje dostatečně a není tedy třeba křičet 
– tím jen nadměrně namáháte ušní bubínky 
posluchačů.

Někdy se zdálo, že řečník spíše vypráví 
pohádku či básničku než projev na zahá-
jení konference. (Případy, kdy si delegáti 
zahájení pletou s kabaretem, nezaslouží 
komentář.) Je třeba posluchače zaujmout 
a především působit důstojně. Mimocho-
dem, jde o jednu ze schopností, kterou 
může Summit mladému člověku dát – 
i patnáctiletý může působit jako skutečný 
velvyslanec.

NONVERBÁLNÍ PRVEK
Opakujeme, že příprava je rozhodující. Řeč-
ník, jenž se dobře neseznámí s projevem, 
musí svou nervozitu a nejistotu „maskovat“ 
legračními tanečky, rukou v kapse a podob-
nými nešvary, které jitří pozornost poslu-
chačů (a hodnotitelů). Poslední poznámku 
věnujme roli pultíku – není to opěradlo, ani 
věc, co si odnášíte sebou! Slouží k umístění 
papíru s přípravou a jemnému přidržení, ne 
však k mužnému opěru a následnému hlasi-
tému halasení do mikrofonu.

Všem delegátům každopádně děkujeme za 
odvahu, děkujeme kvalitním řečníkům a těm 
méně šťastným přejeme, aby to příště vyšlo 
lépe – nezapomínejte, že cvičení dělá mistra. 
Užijte si konferenci, na té konec konců záleží 
mnohem více než na nějakém projevu.

KRISTIÁN LÉKO
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HODNOCENÍ PROJEVŮ

Angola Pěkný obsah hodný konference, škoda formy. Chutnal vám mikrofon?
Austrálie Plynulý projev, ale nepřeskočila jiskra mezi myšlenkou a projevem.
Ázerbajdžán Po formální stránce kvalitní, ale příliš temat na málo času.  
Argentina Proč tolik cizích slov? Nekombinujte je s koktáním a smíchem. Pláčeme pro Argentinu.
Bangladéš Děkujeme za taneční kreace a chválu OSN. Škoda toho mumlání.
Belgie Rétorika zajímavá, obsah nebelgický. Decentralizace EU - pane Klausi, jste to vy?
Bělorusko Zajímavé myšlenky, škoda, že tak překotně podané.
Benin Chválíme odvahu mluvit spatra. Příště ale více trénujte.
Botswana Líbil se nápad. Zaměřte se na eye-contact a stůjte rovně.
Brazílie Typický brazilský projev, který ale bohužel trochu míjí téma. Oceňujeme gestikulaci. 
Bulharsko Čtený projev, jehož obsah se nehodil na zahájení.
Burkina Faso Formálně dobře zvládnuté. Mluvte nahlas nebo se postavte blíže k mikrofonu.
Česká republika Klidné vystupování. Snažte se mluvit srozumitelněji.
Čína Konstruktivní projev, co nezaujal.
Dánsko Chválíme tempo řeči, pozor na ruce a kontext.
Dominikánská rep. Velmi obecný projev, oceňujeme váš klid a jistotu.
Džibutsko Bez první věty by to byly čtyři hvězdičky, jinak pěkná struktura.
Egypt Hezký obsah a intonace. Nečtěte to a nesmějte se tomu.
Ekvádor Dobře zvolené téma. Intonace zůstala v Ekvádoru?
Estonsko Příjemné počáteční tempo se zbytečně zrychlovalo. Doporučujeme jiskru.
Etiopie Chválíme klid a nadhled. Doporučujeme se předem více seznámit s obsahem projevu.
Filipíny Ceníme si artikulace. Netančete, nekřičte a nezastavujte uprostřed vět.
Finsko Zlepšil jste formu, zhoršil jste obsah.
Francie Výborná artikulace i obsah. Pozor na délku projevu, pokazila vám závěr.
Ghana Zřejmý cíl, dobrý projev. Zlepšete intonaci, nekývejte hlavou a zpomalte.
Guatemala Pěkně provedený projev, mnoho frází, málo obsahu.
Chorvatsko Výborná rétorika, ale jste opravdu Chorvatsko? A proč mluvíte za NATO česky?
Indie Pěkný připravený projev, který bohužel zapadl do průměru. Indie má na víc.
Indonésie Moc hezky formálně a obsahově připraveno, identifikovatelné. Nekřičte a nepřetahujte.
Írán Od kdy se v Íránu mluví arabsky? A tak nahlas? K obsahu snad jen: „šukram čabibi“.
Irsko Kontakt s publikem a dobrý obsah. Přidejte tomu trochu barvy.
Island Skvělá mimika, energie a úsměv. Gándhí u polárního kruhu.
Itálie Rétoricky výborné. Projev neodpovídal příležitosti, politice státu ani obecenstvu. 
IUCN Nadchnul nás obsah, doporučujeme se soustředit na práci s hlasem.
Izrael Jistota v hlase a diplomatický jazyk. Nepohupujte se u mikrofonu - kolísá hlasitost.
Japonsko Škoda přeřeků, nervozita zapracovala a příprava vyšla vniveč.
JAR Bylo poznat, že jste z JAR, už méně, že jste na půdě OSN.
Jižní Korea Pěkná myšlenka na půdu OSN a plynulé podání. Přidejte na hlasitosti.
Kanada Velmi viditelná příprava, zvyšte hlasitost a pracujte s hlasem.
Katar Výborná rétorika. Chybí logická provázanost projevu. Přidejte pozici své vlády.
Keňa Tak pěkný obsah by si ještě zasloužil vyšší hlasitost a lepší artikulaci.
KLDR Plynulý projev. Smířlivý obsah bohužel neodpovídá aktuální politické situaci.
Kolumbie Dobře pracujete s hlasem, důrazy a pauzami. Netančete.
Kongo Výborná intonace a práce s hlasem, pozor na návaznost a čas.
Kostarika Projev odpovídající politice Kostariky. Chyběla kontinuita.
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Kuba Pěkné provedení, oceňujeme poetickou kritiku. Pozor na časový limit!
Kuvajt Varietní umělec se slabou artikulací a polykáním koncovek, ani obsah nenadchl.
Kypr Skvělý eye-contact a formální stránka, nepodkopávejte vlastní stát.
Kyrgyzstán Dobrý eye-contact. Kdybyste nevypojoval mikrofon, nemusíte tak křičet.
Lesotho Slušný projev, nervozitu nechte doma.
Litva Patrná příprava, jedna nosná myšlenka a kvalitní oční kontakt.
Lotyšsko Pozor na srozumitelnost a artikulaci, chválíme použití pauz.
Lucembursko Jedna hlavní myšlenka, skvělé využívání pauz, intonace a gest.
Maďarsko Obsah neadekvátní publiku. Papír nezhasíná.
Makedonie Zajímavý obsah, správně jste uchopil problém. Dejte projevu závěr.
Malajsie Plynulé, ale nezajímavý obsah.
Malawi Příjemný hlas a dobré pauzy, přidejte obsahu myšlenku.
Mali Hezký obsah. Přidejte na důrazu, nerecitujete básničku.
Malta Formálně hezký projev. Neslyšeli jsme, proč právě Maltu tak trápí arabské jaro.
Maroko Dobrá struktura projevu, ale bez pauz mezi slovy. Moc obsahu na krátký čas.
Mauritius Hezká artikulace a logická struktura, zlepšete práci s dechem.
Mexiko Nervozita pokazila přípravu, hezký eye-contact. Položte si papír a vyhněte se slovu „které“.
Německo Autentický německý projev, klidný a plynulý.
Nigérie Příjemný projev, neomlouvejte se za něj, nekřičte a nepřetahujte.
Nizozemí Kvalitní obsah, ale dosti nezáživné podání.
Norsko Autentický, norský, líbivý projev. Skvělá intonace. Vyberte si jen jednu hlavní myšlenku.
Pákistán Zajímavá myšlenka k funkci OSN, hezký obsah, téma i forma.
Papua NG Dobrý projev typický pro rozvojovou zemi. Nečtěte ho.
Peru Konkrétní obsah a priority, nemumlejte a zaujměte publikum.
Polsko Dobré obraty, ale příliš obecné. Pozor na ruce v bok a tance za pultíkem.
Poradní výbor HRC nehodnoceno Hezká improvizace. Proč jste nezkusila improvizovat celý projev?
Portugalsko První polovina projevu předčila tu druhou. Nemlaskejte.
Rakousko Dobře připravený přednes. Fakta převážila obsah i myšlenku.
Rusko Hezky formálně i obsahově provedený typicky ruský projev. Nesouvisející závěr.
Saudská Arábie Klidné vystupování a pěkný závěr, ale obsah omezen na vyjmenovávání bodů agendy.
Senegal Hezká práce s hlasem, zapracujte na pomlkách. Pozor na klišé.
Slovensko Nepřipravený projev, přidejte na formálnosti. That‘s it, we guess.
Španělsko Krásná a srozumitelná angličtina. Pozor na ruku v boku.
Švédsko Autentický švédský projev s nápadem, zapracujte na artikulaci.
Švýcarsko Neutrální a šedé, ale typické pro Švýcarsko. Dobrá struktura.
Thajsko Škoda, že jste se ztratil v projevu, který mohl být velmi hezký. Oceňujeme snahu nečíst.
Togo Skvělý výkon splňující nároky na dopolední projev, ale není kam spěchat.
Tunisko Jedna z nejlepších gestikulací, výborný nápad. Škoda slabého nedomyšleného začátku.
Turecko Výborný a plynulý projev, skvělé myšlenky i forma.
USA Kvalitní obsah, ale málo srozumitelně a příliš rychle podaný.
Velká Británie Patrná nervozita. Obsah netypický pro Spojené království.
Venezuela Chválíme autenticitu a řečnické otázky, zapracujte na práci s hlasem.
WBCSD Vypointovaný obsah a hezká myšlenka. Vyhněte se klišé.
WBG Jeden z nejlepších projevů dne. Nadchl nás obsah, úvod i nápad.

HODNOCENÍ PROJEVŮ
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Hospodářská a sociální rada – ECOSOC
pod patronací Vlastimila Tesaře

Uplynulo přesně dvě stě sedm dní od 
vyhlášení výsledků přijímacího ří-
zení na Pražský studentský summit 

a dnes si delegáti Hospodářské a sociální 
rady poprvé v praxi vyzkouší, co se nau-
čili během celé přípravné části. ECOSOC 
je klíčovým světovým forem pro řešení 
ekonomických a sociálních otázek. Jeho 
důležitost podtrhává i fakt, že je jedním 

z původních šesti orgánů OSN a že jeho 
funkce a základní pravidla jednání jsou vy-
mezeny přímo Chartou OSN.

O ČEM BUDEME JEDNAT
Ze čtyř bodů agendy, kterými se bude Hos-
podářská a sociální rada na konferenci za-
bývat, bude první v pořadí přístup k pitné 
a nezávadné vodě. Tato tématika není 

spojena pouze s problémy nejchudších 
oblastí, ale zasahuje i státy vyspělé a roz-
vinuté. Následovat bude problematika sdí-
lení technologií, která je klíčovou otázkou 
pro světovou ekonomiku a hospodářský 
růst, neboť bez výměny technologického 
know-how by se hospodářský růst zastavil 
a globální ekonomika propadla. Jako třetí 
bod agendy si ECOSOC schválil populační 
politiku, která pálí státy s rychle rostoucí 
populací v Asii a Africe stejně jako státy 
evropského kontinentu, jejichž populace 
má spíše klesající tendenci. Na programu 
je i otázka nezaměstnanosti mladých, 
jejíž řešení je bytostně spojeno s budouc-
ností každého státu. Velvyslance tak dnes 
i v další dny konference nečeká snadné 
jednání a budou muset využít všechny své 
znalosti a dovednosti nabyté v přípravné 
části, aby prosadili názor své vlasti. Při-
pravte se, začínáme jednat.

VERONIKA KADLECOVÁ

Rada bezpečnosti – UNSC
pod patronací Jana Bondyho

Rada bezpečnosti OSN je jediným 
výkonným orgánem Organizace 
spojených národů, s nanejvýš dů-

ležitým úkolem – zajišťování světové bez-
pečnosti a míru. Už kvůli závažnosti poslání 
je logické, že rezoluce UNSC jsou závazné 
všechny členské státy OSN. Se závazností 
rezolucí ale přichází i velká odpovědnost. 
Z tohoto důvodu jsou jednání a schvalování 
dokumentů velmi náročná. Naši velvyslanci 

však již během přípravných setkání proká-
zali, že jsou schopni se jich ujmout s odhod-
láním a ctí. 

NUTNÁ PŘÍZEN STÁLÝCH ČLENŮ
Protože pro schválení všech dokumentů se 
nesmí na půdě UNSC vyslovit proti návrhu 
žádný ze stálých členů Rady, musí jednotliví 
zástupci prokázat své vyjednávací schopnosti 
a kompromis není na rozdíl od řady dalších 

orgánů pouze vítanou možností, ale napros-
tou nutností, má-li Rada bezpečnosti OSN 
dostát všem svým závazkům.

Na letošní konferenci čekají velvyslance 
patnáctky států zastoupených na půdě 
UNSC velmi náročná jednání. Hned první 
ze zásadních a nepochybně ostrých debat 
bude stanovení bodů agendy. Toto jednání 
není o nic méně důležité, a tedy také o nic 
méně ožehavé a sporné, než projednávání 
dokumentů samotných. Kuloáry zatím znějí 
témata, o nichž každodenně slyšíme v tele-
vizi a které nade vší pochybnost světovou 
bezpečnost ohrožují – témata jako vleklý 
konflikt v Sýrii nebo poslední vyhrůžky 
Severní Koreje. Stabilitu a mír ve světě 
ale nelze chránit pouze tišením těch nej-
aktuálnějších problémů. Proto se debatuje 
i o začlenění bodů agendy věnujících se pro-
liferaci jaderných zbraní nebo reformě celé 
Rady bezpečnosti OSN.

MARTIN BUČEK

MODEL OSN

Dodavatelé služeb

archiv 

archiv 
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Rada pro lidská práva – HRC
pod patronací Kateřiny Sequensové

Rada pro lidská práva představuje 
orgán, který se zabývá těmi nejpal-
čivějšími problémy, jež se mnohdy 

dotýkají každého z nás. Ani tentokrát tomu 
nebude jinak. Delegáti se budou potýkat 
s náročnými body agendy a bude je čekat 
nelehké jednání a vyjednávání.

„GRILOVÁNÍ“
Oproti klasickým výstupům, jakými jsou 
rezoluce či jiné dokumenty všem ostatním 
orgánům společné, disponuje Rada pro lid-
ská práva jednou zvláštností – Univerzální 
periodickou revizí. Tento institut je v rámci 
OSN přiznán pouze našemu orgánu. V době, 

kdy se ostatní budou zabývat svými stano-
venými body, bude na půdě Rady pro lidská 
práva jednání přerušeno. Přivítáme v našich 
řadách zástupce Iráku, kteří budou muset 
vysvětlit a objasnit situaci lidských práv 
v jejich vlasti. Poté, co vyjádří svůj názor 
i Poradní výbor HRC, dostanou příležitost 
i delegáti. Ve vymezeném čas budou po-
kládat nepříjemné otázky všem zástupcům 
daného státu, aby se se poté mohli shodnout 
na závěrečném dokumentu.

DALŠÍ JEDNÁNÍ
Jakmile se společně vypořádáme s nástra-
hami Univerzální periodické revize, budeme 
pokračovat ve svém jednacím maratonu 
třemi body agendy. Jejich pořadí bylo 
projednáváno na posledním přípravném 
setkání. Kromě potlačování činnosti lidsko-
právních organizací nás čeká například dět-
ská práce či společný bod agendy týkající se 
nerostných surovin.

IVETA ZETOCHOVÁ

Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu – UNESCO
pod patronací Michala Beneše

Ú častníkům Pražského studentského 
summitu začíná dnes jednání nad 
některým z jejich bodů agendy. 

Tedy kromě delegátů Organizace spoje-
ných národů pro výchovu vědu a kulturu. 
Ti dnes namísto diskutování a vytváření 
dokumentů postupně zasednou do panelu 
týmových obhajob, jednoho z posledních 
krůčků v projektu delegátských nominací 
památek na známý Seznam světového dě-
dictví UNESCO. Do této etapové aktivity 

se zapojilo všech devět pracovních skupin, 
které za 46 dní vytvořily více než 200 strá-
nek nominačních materiálů. Byl to přitom 
boj nejenom s desítkou šablon a snad stov-
kou požadavků, ale i obdobími týmové 
apatie, které v ty nejnepříhodnější chvíle 
pravidelně korunovaly výpadky techniky.

HOP NEBO TROP
Během dnešních obhajob jednotlivých 
nominovaných památek dostanou týmy, 

které za nimi stojí, konečně šanci zúro-
čit pracně získané informace. Nic přitom 
není jisté, není žádný favorit, ani žádný 
zoufalec zaostalý za peletonem. Bude to 
boj a nakonec pohotovost při samotných 
obhajobách a možná i zákulisní intriky 
rozhodnou o tom, kdo po čtyřech kolech 
tajného hlasování získá z rukou zástupce 
hlavního koordinátora Dominika Židka 
vytouženou odměnu.

JEDNÁME!
První z bodů agendy UNESCO bude 
otevřen až v odpoledních hodinách. 
Předsednictvo přitom očekává velmi 
živou diskuzi, neboť otázka hospodaření 
s vodou se při schvalování pořadí bodů 
agendy ukázala být stěžejní pro většinu 
delegátů a nemůžeme tak čekat, že by se 
spokojili s dalším bezzubým dokumentem 
opakujícím obecně známé pravdy.

BÁRA BEČVÁŘOVÁ

MODEL OSN

archiv 

Za podpory

archiv 

archiv 
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Za podpory

MODEL OSN

Program OSN pro životní prostředí – UNEP
pod patronací Bedřicha Moldana

Zvláštní pozice Programu OSN pro ži-
votní prostředí je dána nejenom jeho 
formátem jakéhosi hybridu mezi běž-

nými radami OSN a specializovanými agen-
turami, ale také okolnostmi provázejícími 
jej už od dob založení. Je to právě UNEP, 
který je orgánem vzniklým spíše pod tlakem 
obce vědecké než politické, a tedy i orgánem, 
který byl vždy jakousi vstupní branou, vě-
deckých poznatků do mezinárodní politiky.

MEZI VĚDOU A DIPLOMACIÍ
Odborný charakter UNEP je dán nejenom 
sepětím s vědeckou obcí, ale též zaměřením 
na řešení globálních problémů lidstva, které 
nutně vyžadují aplikaci vědeckých poznatků 
do praxe, zvažování rizik a přínosů jednot-
livých opatření a taktéž přístup, který bude 
vycházet z racionální rozpravy. I z toho 
důvodu patří UNEP k orgánům, které vždy 
před konfliktem upřednostňovaly spolu-
práci – což samozřejmě neznamená, že by 
se na půdě UNEP nevedly vyhrocené spory 

o škodlivosti či prospěšnosti toho či onoho 
opatření; znamená to jen tolik, že všechny 
velké konflikty, kterými se tento orgán od 
70. let vyznačuje, jsou vždy podpořeny od-
borným přístupem a vědeckou racionalitou.

Posledním velkým specifikem, které se 
projeví zejména na konferenci, je početnost 
vedoucího orgánu – Řídící rady UNEP, 
která má 58 volených členů a řadu pozo-

rovatelů z řad poradních orgánů, meziná-
rodních vládních a i nevládních organizací. 
Právě tato početnost, motivována snahou 
dosáhnout mezinárodní shody, často způso-
buje, že se diskuze v UNEP nevedou roky, 
ale spíše desetiletí – což však nebude platit 
pro tuto konferenci.

TOMÁŠ KONEČNÝ

Světová obchodní organizace – WTO
pod patronací Jana Mühlfeita

Světová obchodní organizace stojí již 
od svého založení v roce 1995 před 
řadou výzev. Formulování dokumentů 

na základech konsenzu všech členských 
zemí, mezi nimiž vystupují státy rozvinuté 
bok po boku s těmi nejméně rozvinutými, 
patří mezi ty největší z nich. Každý členský 
stát musí velmi opatrně vážit kroky, které 
učiní jak na vystoupeních plenárních, tak 
v těch kuloárních. Důležitost i méně oficiál-
ním formám jednání dodává právě konsen-
suální charakter souhlasu, který je potřebný 
ke schválení každého dokumentu. Dalším 
pro vyjednávání poněkud znesnadňujícím 
pravidlem je princip „single undertaking,“ 
podle něhož musí schvalovaný dokument 
obsahovat všechny body, které zástupci 
států projednali jako součást agendy.

NELEHKÁ JEDNÁNÍ
O tom, že skloubení priorit jednotlivých 
členů pro všechny body agendy není jed-
noduché, se přesvědčili i účastníci naší 

simulace. Již při projednání domácích 
a exportních podpor v zemědělství vy-
vstalo několik poměrně kontroverzních 
témat, jejichž řešení bude jistě předmětem 
konferenčních jednání. Obdobně budou 
naši ministři muset prokázat své vyjedná-
vací schopnosti a smysl pro kompromis 
při diskuzi nad mezinárodněobchodními 
aspekty informačních technologií a e-co-

mmerce či liberalizaci obchodu se suro-
vinami. Přejeme našim ministrům pevné 
nervy a silnou vůli při rokování nad té-
maty, která dnes hýbou nejen mezinárod-
ním obchodem. Naše simulovaná agenda je 
pro ně nelehkým úkolem. Věříme však, že 
se s ním statečně popasují.

PAVEL BLÁHA

archiv 

archiv 
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MODEL EU 

MODEL NATO

Model NATO
pod patronací  Jiřího Šedivého

W hen it comes to guarding security, 
there is more to it than a strai-
ghtforward direct deployment in 

a battle field, as many might initially asso-
ciate with it. Alongside physical combat lies 
another level – subtle yet fierce negotiati-
ons across the international community. The 
Conference of the Prague Student Summit 

respects that there are more players in this 
field, which makes Model NATO rather 
specific. Delegates of this Model have an 
opportunity to bond with ambassadors of 
another Model dealing with similar ma-
tters. As you might have guessed, the close 
ally is the United Nations Security Council. 
Delegates are encouraged to use their con-

tacts for exchanging views, information and 
support, just as in real diplomacy.

TOPICS STILL NOT DECIDED
Desired outcome of the North Atlantic 
Council talks is the usual common con-
sensus on whatever issues seem the most 
vital. Specific agenda is still to be approved 
by the delegates, but topics such as Syria, 
Afghanistan, Cyberterrorism or the Arctic 
dispute have been flying in the air. After 
the approval, participants will make use of 
everything they learned, starting from tech-
niques of diplomatic struggles, followed 
by advanced English and ending with the 
ability to articulate unanimously acceptable 
compromise. Even if the result will not be 
a tangible document, intense verbal battle 
itself brings intangible value to everyone 
involved. We wish the best of luck to the 
ambassadors in their choice of matters as 
well as the solution.

VERONIKA SMĚLÁ

Model EU
pod patronací Jana Michala

Cíl, jenž se zprvu pouze mihotal v dáli, 
přibližujíce se pozvolnými, nesmě-
lými krůčky, postupně nabral závrat-

nou rychlost a mílovými kroky spěchá ke 
svému naplnění. A právě dnes se přiblížil až 
na dosah ruky. Je pouze na delegátech, zda 
po něm vztáhnou paži a uchopí ho do své 
dlaně, aby tak nasáli cenné zkušenosti a ne-
zapomenutelné zážitky. Neboť to vše jim 
může konference nabídnout. Celoroční sna-
žení, série diskuzí, prezentací, her a impro-

vizací nebyly prováděny samoúčelně, nýbrž 
právě s vidinou uplatnění při konferenčních 
jednáních. Neznamená to, že přípravná se-
tkání by sama o sobě neměla žádnou váhu. 
Ovšem až konference dodává celému sna-
žení třpytivou korunu a nasazuje pověstnou 
třešničku na dort. Vždyť jaký by byl závod 
bez cíle? Je tedy třeba se do jednání vrhnout 
po hlavě a bez ostychu. Diskutovat, argu-
mentovat, vyjednávat, zastávat či protesto-
vat. Ne za týden. Ne zítra. Právě tady a teď.

TABÁK, ŽENY, WEB
Model EU má hned několik specifik. Tou 

patrně nejzřetelnější jsou samotní účastníci. 
Ti již totiž vyměnili středoškolská škamna 
za kavárny a podobná socializační zařízení, 
ve kterých si krátí čas, který nestrávili na 
přednáškách či seminářích. Další pozoru-
hodnost představuje agenda. Ta se zakládá 
na reálných právních aktech, o kterých bude 
dříve či později jednat skutečná Rada EU. 
Bude tedy zajímavé sledovat, jak se delegáti 
vypořádají s náročnými tématy, a porovnat 
jejich výsledky s reálným projednáním. 
Svoboda volby jednotlivce jakož i svoboda 
podnikání, jež jsou základem sporu tabá-
kové směrnice, pozitivní diskriminace či 
rovnoprávnost, otázky vyvstávající z ná-
vrhu kvót pro ženy, a svoboda versus bez-
pečnost kyberprostoru, dilema skryté ve 
směrnici o bezpečnosti sítí a informací. To 
vše na účastníky čeká. S chutí do toho.

JIŘÍ BRADA

archiv 

archiv 
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Zahájení se
velmi vydařilo...

...až na několik
drobností.
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