
Putování jménem Pražský studentský summit
Zdá se to jako věčnost, ale není tomu ani pět let, co jsem  
o putování jménem Pražský studentský summit neměl ani  
ponětí. Při studiích na ostrově, který je myšlenkově blíž  
Americe než Evropě, a přesto na něj z kontinentální Evropy  
již mnoho lidí připlavalo, jsem se s několika dalšími přáteli  
z nejrůznějších koutů světa pustil do dobrodružství, o jehož 
potenciálu jsem neměl ani páru.

Ti z vás, kteří na Summitu 
ještě nebyli, netuší. Ti, kteří 
se tam chystají znovu, však 

jistě vědí, jaký to je pocit vzhlížet 
k pořadníku řečníků, po kterém 
jméno vámi zastupované země 

stoupá nahoru. Sucho v ústech, 
zmatek v hlavě, snaha alespoň 
na půl ucha poslouchat předchozí 
řečníky, aby připravené argumenty 
nebyly opakované, aby projev 
plynule navazoval na předchozí 
vystupující. A po projevu, který 
se zdá být neskutečně dlouhý,  
a zároveň si z něj vlastně sami nic 
nepamatujete? Myšlenku, co mohlo 
být řečeno lépe, rychle nahrazuje 
nutkání znovu se přihlásit a znovu 
zažít ten pocit připomínající sladko-
kyselou omáčku…

Tehdy v Oxfordu jsem mluvil jen 
párkrát, zatímco kamarád z Brazí-
lie (o tři roky mladší než já a také 
poprvé na mezinárodním modelu 
OSN) si odvezl cenu za nejlepšího 
řečníka Rady bezpečnosti. Mezi 
naší partou jsem byl maximálně 
průměr, ale dobrý pocit jsem si  
z Oxfordu přesto odvážel. To byly 
moje začátky. Další kroky jsem vy-
stupoval jako zástupce Vietnamu 
v Londýně, ministra zahraničí Ka-

nady a imitace osoby Pascala La-
myho v Praze. A jaké jsou konce? 
Nebojte, dostanu se k nim.

GLOBÁLNÍ INDIVIDUUM NA 
POUTI

Globálně vzato je nutné řešit glo-
bální problémy globalizovaného světa 
na globální úrovni, nejlépe na globál-
ních summitech. Nepřipomíná vám 
to větu z globálních zpráv dnešního 
dne? Už jste někdy něco zkoušeli řešit 
úplně sami globálně? Zkuste si to na 
Summitu, ale nevěřím, že uspějete. 
Globální problémy lidstva, ať už je to 
jakkoliv ohrané klišé, je potřeba řešit 
spoluprací. Spolupráce je zaklínadlem 
dnešních mezinárodních i mezilid-
ských vztahů. Na Summitu to vyzkou-
šejte. Uvidíte, že je to složitější, než 
jste si mysleli, ale není to nemožné. 
Střet názorů, vědomostí, myšlenko-
vých pochodů a osobnostních rysů je 
důležitou součástí spolupráce, není to 
její překážka. 
» pokračování na str. 3

Zasáhni do světového dění!

Zajímá tě svět diplomacie a mezinárodních vztahů? Chtěl by 
sis na vlastní kůži vyzkoušet jaké to je být na místě delgáta 
a zastupovat svůj stát? Výborně! Pak jsou následující řádky 
určeny právě tobě!

Model OSN je skvělou příleži-
tostí pro tebe i tvé přátele, 
jak něco takového zažít. Na-

bízí ti možnost vyzkoušet si, jaké to 

vlastně je být delegátem některého 
ze států OSN a hájit jeho postoje.  
Muset jako delegát za KLDR pro-
sazovat jaderné zbrojení může být 

skvělou zábavou, ať už si o jader-
ných zbraních myslíš cokoliv. Model 
OSN ti ale nenabízí pouze to! Do-
zvíš se i mnoho dalších zajímavých 
věcí z oblasti mezinárodních vztahů, 
politiky nebo třeba ekonomie či lid-
ských práv. Naučíš se mluvit před 
lidmi, dostane se ti příležitosti dis-
kutovat se zajímavými osobnostmi 
a díky semináři etikety se už nebu-
deš muset dopouštět společenských 
faux-pas. 

NÁVOD K POUŽITÍ
A jaká je tedy podoba Modelu OSN? 

Během celého projektu se uskuteční 
celkem pět přípravných setkání, tak-
zvaných workshopů, a celý projekt 
pak v březnu vyvrcholí... 
» pokračování na str. 5

Benefits beyond 
slogans

Enter the diplomatic world, 
represent a nation, yada yada 
yada. Attractive though these 
slogans may be, they fail to 
expose the main benefit that 
Model NATO carried for me.

The provision of understan-
ding the colossus that is NATO, 
of opportunity to devise crea-
tive solutions to contemporary 
problems, and most impor-
tantly, of meeting... 
» pokračování na str. 8

www.studentsummit.cz         1. září 2011                                                                                0/XVII

Model 
EU

Nové 
vedení 53 9Jak se přihlásit  

do Modelu OSN

CHRONICLE
NOVINY PRAŽSKÉHO STUDENTSKÉHO SUMMITU / PRAGUE STUDENT SUMMIT NEWSPAPER



Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

počátkem měsíce září se vypravu-
jeme na více než půlroční plavbu za 
dobrodružstvím do vod diplomacie 
a mezinárodní politiky. Pro někoho 
jsou to vody zatím zcela neprobá-
dané, někdo si již na pláži smočil 
kotníky, ti starší z nás se již pokou-
šejí plavat. Koráb Pražského stu-
dentského summitu stojí v přístavu 
již posedmnácté a jste-li středoškol-
ským studentem, tak právě stojíte 
před rozhodnutím, zda vstoupit na 
jeho palubu a vydat se s námi na 
cestu za pokladem vzdělání, no-
vých zkušeností a nových přátel. 
Vřele vám doporučuji rozhodnout 
se kladně. 

V listopadu zvedneme kotvy  
a až do jara příštího roku nás bude 
čekat dobrodružství na pěti příprav-
ných setkáních a poté na závěrečné 
konferenci. Jsem přesvědčen, že 

na této plavbě každý z nás zažije 
a pozná něco nového. I když místy 
poplujeme kolem ostrovů lenosti či 
únavy, chce to jen odvahu a nad-
šení - s nimi určitě doplujeme do 
společného cíle. Nemusíte se bát – 
po celou dobu vám bude pomáhat 
tým více než padesáti nadšených 
vysokoškoláků, členů přípravného 
týmu, kteří se budou celý ročník 
starat o hladký průběh plavby. 

Toto vydání Chroniclu vám budiž 
pomocníkem před naloděním – urči- 
tě zde najdete plno zajímavých in-
formací. Připravili jsme pro letošní 
ročník řadu novinek a dokonce 
oblékli nový grafický kabát včetně 
nového loga. Směr plavby i její 
úspěch ale nakonec stejně určují 
její účastníci. 

Pevně věřím, že se uvidíme na 
palubě!
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editorial

Michael Rozsypal
hlavní koordinátor PSS
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TIRÁŽ

ČTĚTE
Organizace pro  
výchovu, vědu  
a kulturu

Jaká bude náplň nového 
orgánu?

Více na straně 77

Chronicle – a jsem v obraze.

Nastane-li krize, je třeba se věci postavit čelem. 

Bez zajímavých hostů by to nebylo ono.

Sdílejte názory i jinak, než na zdi.
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NOVÉ VEDENÍ
Rádi bychom vám též představili nové vedení Pražského studentského summitu:

Cesta může být cíl. Vydáš se na ni?

 » pokračování ze str. 1
Stejně jako jsou různé motivace 

přihlášení se na Summit, jsou různé 
motivace vydání se na pouť. Může 
to být poznání nových lidí (čti „ne-
tworking opportunities“). Může to 
být snaha dosáhnout nějakého cíle 
(čti „goal-orientatiton“). Může to být 
snaha něco se naučit (čti „attention to 
detail“). Může to být společné puto-
vání pod heslem, že cesta může být cíl 
(čti „social skills“). Může to být snaha 
si něco dokázat (čti „self-motivation“), 
případně něco dokázat jiným (čti „le-
adership skills“). Summit je podobný, 
má v sobě putování zakódované.

Globální individuum má dvě zásadní 
přednosti. Je globální, takže má pří-

stup k nepřebernému množství infor-
mací. Je to individuum, takže formuje 
vlastní názory. Mohlo by se zdát, že 
globální individuum vlastně nepo-
třebuje chodit na pouť, může zůstat 
doma, skočit přes bezdrátovou věr-
nost (tzv. wireless fidelity, čti „wifi“) 
na síť a vytrubovat své vlastní infor-
mované názory veškerému publiku. 
Problém? Ano, buď chybí informace, 
nebo chybí názory. Když je obojí, 
tak většinou chybí publikum. Infor-
mace se tvoří z dat, názory se tvoří 
subjektivním zpracováním informací 
a publikum tvoří ostatní globální indi-
vidua. Přenos dat, informací a názorů 
se ale děje velmi často neverbálně  
a často neorganizovaně. Aby globální 

individuum zůstalo globálním indivi-
duem, vždy potřebovalo a potřebuje 
jít k ohni, na agoru, na konferenci, na 
summit – potřebovalo a potřebuje pu-
tovat s ostatními.

Pokud by společné putování ne-
bylo potřeba, pak by se problémy (i 
ty globální) řešily například skupinou 
na Facebooku obsahující globální in-
dividua s přezdívkami „Big O“1 , „Big 
M“2 , „Big H“3 , „Big S“4 , „Big K“5 , 
„Big M-ová“6 , „Big R-ová“7 , „Big C“8 
a „Small S“9 . Neřeší, řeší problémy 
na summitech, nejlépe na globálních.

MOJE DOSAVADNÍ KONCE
Ať už je vaše motivace vydat se na 

pouť Summitem jakákoliv, neváhejte 

a simulujte záchranu Afrického rohu 
před hladomorem, zastavení klima-
tických změn, záchranu Řecka a celé 
eurozóny před krachem, odstranění 
severokorejských jaderných ambicí, 
zabránění obchodní válce. Nikdy 
nevíte, kdy to přestane být simulací  
a kdy se to stane vaším denním chle-
bem a realitou.

Sliboval jsem své dosavadní 
konce: denně potkávám ty osob-
nosti, na které jsem si ještě před 
nedávnem „hrál“, svou troškou do 
mlýna se snažím přispívat ve spolu-
práci s ostatními k řešení problémů 
(i těch globálních) a než na mě přijde 
řada s vystoupením, tak mám před 
sebou sladko-kyselou omáčku – nyní 
ji ale již vychutnávám plnými doušky. 
A protože „my nemůžeme ani nazna-
čovat“10 , rovnou se přiznám – do 
značné míry díky Summitu zastupuji 
zájmy České republiky u mezinárod-
ních organizací sídlících v Ženevě. 
Hezký Summit, hezké putování no-
váčkům i zkušeným, přeje

Jan Walter

1. Yes we could, but it’s a bit too 

late now.

2. Nesmím nikam bez kolegy „Big P“.

3. Až nás budou miliardy…

4. Nás budou miliardy dřív.

5. Miluji východ slunce.

6. Jsem tu jediná ženská?

7. Ne, nejsi, Latinská Amerika se 

emancipuje.

8. Jak se vládne v koalici?

9. Bez dodatku, to každý pozná sám.

10. Smrtka v: Jára Cimrman, vizionář

JAN WALTER

Jan Walter vystudoval obor Mezinárodní politika a diplomacie na  
Fakultě mezinárodních vztahů na VŠE. Nyní působí jako diplomat na 
Stálé misi ČR v Ženevě a je členem AMO. Ve svém studiu a profesi 
se zaměřuje především na ekonomickou diplomacii a problematiku  
mezinárodního obchodu. V rámci Pražského studentského summitu byl 
prvním předsedou Světové obchodní organizace a nyní je ve stejném  
orgánu odborným poradcem. Má také zkušenosti z mezinárodních  
modelů OSN z Velké Británie. Největší Honzovou zálibou je cestování.

Michael žije Pražským studentským summitem již sedmým 
rokem. Zatímco první čtyři roky působil jako delegát v Modelu 
OSN, poté začal studovat politologii a mezinárodní vztahy na Fa-
kultě sociálních věd Univerzity Karlovy a stal se členem příprav-
ného týmu PSS. Má rád operu, cestování, překonávání nových 
výzev a zajímá se o svět médií. 

Dominik působí již čtvrtým rokem v sekretariátu Pražského stu-
dentského summitu, kde se vypracoval z pozice místopředsedy až 
do nejužšího vedení projektu. Studuje práva na Masarykově uni-
verzitě v Brně, kde ho nejvíce zajímá problematika obchodních 
společností. Má rád klasickou hudbu, dobré jídlo a pečlivou práci, 
kterou striktně vyžaduje nejen od ostatních, ale především od sebe.

Michael Rozsypal 
hlavní koordinátor

Dominik Židek 
zástupce hlavního koordinátora

Gabriela Šollová 
generální tajemnice Modelu OSN

Kateřina Pleskotová 
koordinátorka Modelu NATO

Klára Machová 
koordinátorka Modelu EU
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AMO a Pražský studentský summit
„Pražský studentský summit (PSS) je projektem Asociace pro 
mezinárodní otázky (AMO).“ Věta, kterou účastníci a partneři 
projektu čtou v propagačních materiálech a slyší z úst členů 
organizačního týmu každý rok. Jelikož nám všem již začal 
nový ročník, nebude na škodu podívat se trochu do minulosti.

Když se podíváte na webové 
stránky AMO, dozvíte se, že 
Asociace byla založena na 

jaře 1997. PSS naproti tomu osla-
vil již 15 let existence. Bystřejší 
z vás už vidí jistou nesrovnalost. 
PSS je skutečně o rok starší než 
AMO. Anebo ne? Ve skutečnosti 
je to ještě o něco složitější. PSS  

v podobě, v jaké ho známe nyní (tj. 
Model OSN, Model NATO a Model 
EU), funguje až od podzimu 2006, 
je to však jeho nejstarší součást 
– Model OSN – která se zrodila  
o rok dříve, než bylo založeno AMO.  
Asociace tedy původně vznikla pri-
márně proto, aby poskytla organi-
zační zázemí Modelu OSN. Málokdo 

tehdy tušil, že se Model (a posléze 
PSS) v budoucnu stane jedním  
z nejprestižnějších vzdělávacích 
projektů v ČR.

AMO A PSS DNES
Model OSN později doplnilo Vý-

zkumné centrum (2003) a projekty 
mezinárodní spolupráce (2005), 
čímž vznikly dnešní tři pilíře čin-
nosti AMO. Bylo to zejména za-
ložení Výzkumného centra (VC), 
které Asociaci dalo novou tvář. 
Světlo světa začaly spatřovat nové 
publikace a poslaním AMO se stalo 
v oblasti mezinárodních vztahů 
nejen vzdělavát, ale i provádět 
výzkum. Ačkoli přibylo více práce, 
velmi blízký vztah Modelu OSN  

(a později PSS) a AMO se tím příliš 
nenarušil. Většina členů výzkum-
ného týmu byla často nejprve 
delegáty a právě poté členy sekre-
tariátu.

Pravdou je, že se do Asociace  
začali postupně začleňovat i lidé, 
kteří původně s PSS neměli nic spo-
lečného. Jenže kdo se nedostal k pro-
jektu na začátku, tomu je souzeno se 
s ním seznámit z druhé strany. Čle-
nové a analytici VC jsou tedy pravi-
delnými hosty na jednáních, poskytují 
projektu odborné zázemí a každý  
z nich si je vědom, co PSS znamená 
pro téměř 15 let tradice AMO.

Michal Thim
analytik AMO

MICHAL THIM

Michal Thim je analytikem AMO,  
v letech 2007-2010 působil jako ředitel 
Výzkumného centra AMO a v období 
2006-2010 byl členem a předsedou 
Rady bezpečnosti Modelu OSN.

NOVÝ DESIGN PRAŽSKÉHO STUDENTSKÉHO SUMMITU 
Přestože se náš projekt opírá o šestnáctiletou tradici, nechceme zůstat na místě a snažíme se jej  
neustále posouvat dál. Proto zahajujeme letošní ročník kompletní změnou grafiky Pražského studentského  
summitu. V novém logu, které již nyní můžete vidět na titulní stránce, jsme se snažili co nejlépe vystihnout 
myšlenky a cíle Pražského studentského summitu – simulaci významných světových organizací, které jsou 
znázorněny třemi jednoduchými piktogramy v rámci loga. 

Etiketa
On se představuje, já podá-
vám ruku… Nebo opačně? 
Nechceš-li zažít faux-pas, pak 
není nic jednoduššího, než se 
stát delegátem a zavítat na ně-
který ze seminářů etikety, které 
Summit v průběhu ročníků 
pořádá. Zde se dozvíš a často  
i prakticky zkusíš spoustu věcí, 
které se ti budou hodit nejenom 
ve společnosti, ale i v běžném 
životě!

Zjistěte, kolik lidí má stejné zájmy. Redakce Chronicle = vaše čerstvé zprávy. Summit nabízí různá sladká překvapení.Zjistěte, kolik lidí má stejné zájmy.
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Prosaď si své „jaderné zbraně“

 » pokračování ze str. 1
...závěrečnou konferencí. Na této kon-
ferenci už by z tebe měl být delegát 
„jaksepatří“, sebevědomě obhajující 
postoje svého státu. Workshopy ti 
jinými slovy pomohou naučit se vše 
potřebné pro roli delegáta. Nic tako-
vého ve škole ani nikde jinde rozhodně 
nezažiješ! A třešničkou na dortu je pak 
řada doprovodných akcí, jako jsou  
Lidskoprávní biograf, semináře etikety 
a společenského chování, exkurze do 
Senátu ČR, jaderné elektrárny Temelín 
nebo České národní banky, kterých se 
všech budeš moci zúčastnit. A jak se do 
projektu přihlásit? Všechny nezbytné 
informace najdeš v následujícím článku 
a především na webových stránkách 
Pražského studentského summitu - 
www.studentsummit.cz.

VÝZVA
Přestože princip Summitu zůstává 

rok co rok stejný, přináší s sebou každý 
ročník i pár změn. Letos se tyto změny 
týkají především simulovaných orgánů.

V minulých letech bylo simulo-
váno Valné shromáždění v Modelu 
OSN samostatně. Vzhledem k po-
době jeho agendy a počtu delegátů 

v reálném Valném shromáždění bude 
mít ovšem v Pražském studentském 
summitu novou podobu. Členem Val-
ného shromáždění bude v dopolední 
části workshopů každý delegát, ať už 
je zástupcem svého státu v ECOSOC, 
UNEP, či kdekoliv jinde! 

Druhou novinkou je simulace  
Organizace pro výchovu, vědu a kul-

turu (UNESCO), která byla vybrána 
mezi letošní samostatně simulované 
orgány Modelu OSN. A proč zrovna 
UNESCO? Každého z nás včetně 
tebe jistě jako první věc napadnou 
všechny ty Karlovy mosty, Velké 
čínské zdi a další významné pa-
mětihodnosti. Tato představa ale 
neodráží skutečnost. UNESCO totiž 

není jenom agenturou na ochranu 
památek. Mezi jeho velká témata 
patří i etické otázky. Jako delegát 
tak budeš moci diskutovat napří-
klad o svobodě slova či klonování. 
Témata doslova volající po bouřlivé 
diskusi a doplňující mozaiku témat 
Modelu OSN. I proto byla Organizace 
pro výchovu, vědu a kulturu vybrána 

mezi letošní samostatně simulované 
orgány Modelu OSN.

MÉNĚ MŮŽE BÝT VÍCE
V ČR se letos rozbíhá Model OSN 

již posedmnácté a ty můžeš být u 
toho! Během předešlých ročníků 
pozvání přijali namátkou bývalí pre-
miéři Vladimír Špidla a Mirek To-
polánek, eurokomisař Štěfan Fülle,  
velvyslanec Spojených států americ-
kých v ČR Norman Eisen, diplomat 
Pavel Telička, ekonom Tomáš Sed-
láček, odborník na etiketu Ladislav 
Špaček či přední česká novinářka 
Marcela Augustová.

Gabriela Šollová,
 generální tajemnice 

Modelu OSN

Model OSN

Jak se zúčastnit Modelu OSN?
Pokud tě zaujalo, co ses o Modelu OSN doposud dozvěděl, 
určitě tě bude také zajímat, co je třeba udělat, aby ses ho 
mohl sám zúčastnit. Pro úspěšné absolvování přijímacího ří-
zení stačí splnit tři podmínky. 

TVŮJ STŘEDOŠKOLSKÝ TÝM
Do Modelu OSN se můžeš přihlá-

sit, pokud jsi studentem střední školy.  
A protože je zde každý stát zastupo-
ván týmem několika lidí, tzv. delegací, 
musíš tento tým také sestavit. Nezáleží 
na tom, zda nalákáš spolužáky či jiné 
studenty, delegace nemusí být nutně  
z jedné školy. Dej si také pozor, kolik 

lidí v delegaci bude. Ne každý stát je 
totiž zastoupen ve všech orgánech. 

STÁT, KTERÝ BYS RÁD  
ZASTUPOVAL

Důležité je také vybrat si správný 
stát. Seznam dostupných států najdeš 
na webových stránkách Pražského 
studentského summitu. Kromě státu, 

který bys chtěl zastupovat, si vyber 
také jeden náhradní stát. Tento ná-
hradní stát by ti totiž mohl být přidělen, 
pokud bys v přijímacím řízení neobdržel 
stát, o který jsi žádal na prvním místě.

„VSTUPENKA“ DO MODELU OSN
Protože se každoročně hlásí 

mnohem více zájemců, než jaká je 
maximální kapacita Modelu OSN, nej-
důležitější částí přijímacího řízení pro 
tebe bude napsání přijímací eseje. 
Tato esej pak bude anonymně ohod-
nocena a na jejím základě vám může 
být přidělen stát dle vašeho výběru. 
Tento ročník jsou na výběr následující 
témata:
1) Cenzura sociálních sítí a inter-
netu pohledem čínského studen-
ta. 
2) Prognóza české politické situa-
ce pro září roku 2012. 
3) Prohlášení představitele syrské 
Národní rady volajícího po mezi-

národním uznání syrské opozice 
jako oficiálního hlasu Sýrie. 
4) Zahraničněpolitické priority stá- 
tu, který jsi v přihlášce uvedl na 
prvním místě.

Při psaní eseje je nutné dát si 
pozor nejen na faktografickou 
stránku, ale i na stylistiku a grama-
tiku. Práce, jejíž rozsah je určen na 
1800 znaků (včetně mezer), by tak-
též měla být originální. Samozřejmě 
nebudou přijímány žádné plagiáty.

Přijímací řízení bude probíhat 
od 1. 9. do 30. 9. 2011 v elek-
tronické podobě na webových 
stránkách Pražského student-
ského summitu, tedy www.stu-
dentsummit.cz; zde také najdeš 
další podrobné informace. Pokud 
bys měl jakékoliv další dotazy, 
neváhej se obrátit na náš e-mail.  
Držíme palce!

Matouš Hruška

Nic takového ve škole ani nikde jinde nezažiješ!
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Hospodářská a sociální rada – ECOSOC

Hospodářská a sociální rada 
OSN (ECOSOC) nabízí širo-
kou škálu projednávaných 

témat, a to jak ekonomického, tak 
sociálního rázu. Na Pražském stu-
dentském summitu se těší velké 
oblibě. Proč?

SKUTEČNÝ ECOSOC 
Skutečný ECOSOC slouží jako 

odborný orgán OSN po boku Rady 
bezpečnosti. Zabývá se podporou 
mezinárodního hospodářského  
a společenského rozvoje a operuje 
s většinou rozpočtu Organizace spo-
jených národů. Kromě jiného mo-
nitoruje především vývoj světové 

ekonomiky a humanitární situaci 
v krizových regionech. Dohlíží na 
směřování politik a programů ke 

konkrétním cílům a vydává doporu-
čení ostatním orgánům OSN i jed-
notlivým státům. 

ECOSOC V MODELU OSN 
Hospodářská a sociální rada má 

na Pražském studentském summitu 
dlouholetou tradici a díky širokému 
spektru atraktivních témat se často 
ocitá v hledáčku nováčků i zkuše-
ných matadorů. Navíc ani v letoš-
ním ročníku nezůstane opomenuta 
bližší regionální spolupráce a důraz 
na rozvoj argumentačních, rétoric-
kých a komunikačních dovedností. 
O pověstně přátelskou atmosféru se 
bude i nadále starat vždy usměvavé 
a ochotné předsednictvo. 

Veronika Kadlecová, ECOSOC

Rada pro lidská práva – HRC

Všichni lidé jsou si rovni, ale 
někteří  jsou si rovnější. Ab-
surdně znějící výrok, který 

však stále zaznívá z úst představi-
telů mnoha režimů po celém světě. 

Boj proti podobným postojům a ne-
přetržité úsilí o spravedlivé dodržo-
vání lidských práv představují jeden 
ze základních principů OSN. Právě  
z těchto důvodů funguje v rámci 

OSN Rada pro lidská práva (Human 
Rights Council), jejíž činnost je  
v rámci Modelu OSN simulována.

ŽIVĚ A INTERAKTIVNĚ
Rada nabízí svým delegátům 

možnost zabývat se aktuálními 
lidskoprávními tématy. Zástupci 
členských států se zde seznamují 
se základní lidskoprávní proble-
matou i s konkrétními současnými 
otázkami. Avšak namísto dlouhých 
a nudných přednášek získávají 
delegáti poznatky díky zajímavým 
aktivitám a setkáním s hosty. Je 
zde kladen důraz na interaktivní  
a živý přístup k informacím. Rada je 

tak otevřená všem, kteří mají chuť 
a energii věnovat se problematice 
lidských práv.

PRVNÍ KROK
Boj za lidská práva často čelí kritice 

pro svou idealističnost a nereálnost. 
Samotné Radě pak bývá vytýkáno, že 
její zásahy nejsou dostatečně efek-
tivní a její výstupy mění společnost 
nevhodným způsobem. Chceme-
-li se však vydat cestou, jež vede  
k lepšímu zítřku, je třeba udělat první 
krok. Přijď do Rady pro lidská práva 
a vykroč tím správným směrem.

Ludvík Eger, HRC

Rada bezpečnosti – UNSC

Rada bezpečnosti je zcela unikát-
ním orgánem OSN: má zvučné 
jméno, jasný cíl a přesvědčivé 

nástroje k jeho dosažení. To vše z ní 
dělá stálici Pražského studentského 
summitu.  

VELKÁ RADA
Radu bezpečnosti oprávněně provází 
aura nejmocnějšího aktéra na poli me-
zinárodní politiky. Může totiž uvalovat 
ekonomické sankce na neukázněné 
státy, vytvářet mezinárodní trestní 
tribunály a v nejvážnějších případech 
schvalovat použití síly. Jak už ale věděl 
i Stan Lee, s velkou mocí přichází velká 
odpovědnost. Rada bezpečnosti je 
totiž pověřena vskutku nadlidským 

úkolem: udržovat mezinárodní mír 
a bezpečnost v souladu s cíli Charty 
OSN. 

MALÁ RADA
Rada je kromě svých rozsáhlých pra-
vomocí proslulá i svým nestandardním 
uspořádáním: pět stálých členů (Čína, 
Francie, Rusko, USA a Velká Británie) 
má k dispozici právo veta, zatímco 
dalších deset členů tvoří státy volené 
každé dva roky Valným shromážděním. 
Právě tato kombinace velkých pravo-
mocí a komorního prostředí z Rady 
vytváří ideální prostředí pro všechny 
milovníky mezinárodních vztahů a re-
ality shows. Díky svému výsadnímu 
postavení v oblasti udržování míru 

se Rada zabývá jak všemi aktuál-
ními hrozbami mezinárodní bezpeč-
nosti, tak problémy, které svět sužují 
dlouhodobě. Vzhledem k nevelkému 
počtu kolegů má navíc každý delegát 
dostatek prostoru pro vytvoření uce-

lené strategie své svěřenecké země, 
zákulisnímu vyjednávání se spojenci 
i rozvoji vlastních diplomatických do-
vedností. 

Lucie Ottingerová, UNSC

Model OSN

Široká škála témat – bouřlivé debaty – přátelská 
atmosféra. To je ECOSOC. 

S velkou mocí přichází velká zodpovědnost.

Rada pro lidská práva – za férovější svět.
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Organizace OSN výchovu, vědu a kulturu – UNESCO

Další ročník začíná a nervozita 
stoupá. Dlaně se potí a nikdo 
neví, co čekat. Ano, nejen vy 

můžete být na Pražském studentském 
summitu nováčkem. V tomto roce se 
zde totiž představí nový orgán Modelu 
OSN, Organizace pro výchovu, vědu  
a kulturu. Ačkoliv je tento benjamínek 
nejspojovanější s oblastí kulturního 
dědictví, nový orgán představí širokou 
škálu témat, kterými se tato organi-
zace zabývá.  Témat, která zasahují 
do rozsáhlého spektra přírodních i hu-
manitních oborů od problematiky bio-
etiky přes otázky životního prostředí 
či svobody projevu až po možnosti 
vzdělávání nebo prevenci HIV/AIDS. 
A samozřejmě nechybí ani oblasti kul-

turního dědictví. Přináší tak studentům 
se širokými zájmy novou a jedinečnou 
možnost při výběru toho správného 
orgánu. 

A JEŠTĚ VÍC
Ve svém prvním roce chce Organi-

zace pro výchovu, vědu a kulturu také 
nabídnout řadu možností, jak získat 

nové znalosti v rámci bodů agendy, 
orientovat se ve strukturách a základ-
ních faktech o OSN i prohlubovat další 
zkušenosti a schopnosti, které uplatní 
ve svém dalším životě aj. To vše za 
pomoci zajímavých hostů, poutavých 
diskuzí a dalších nejrůznějších aktivit 
na pozadí kulturní rozmanitosti celého 
světa.

CHCEME I TEBE
Organizace pro výchovu, vědu  

a kulturu je určena především pro ko-
munikativní studenty s chutí poznávat  
a dovídat se nové a nové věci. Pokud i 
ty mezi takové patříš, těšíme se na tebe!

 
Lenka Matoušková, UNESCO

Model OSN

Program OSN pro životní prostředí – UNEP

Pokud si pod názvem Program OSN 
pro životní prostředí (UNEP) před-
stavíte skupinu lidí oblečených do 

zelených triček, kteří nenávidí jadernou 
energetiku a stanují na Šumavě, aby 

zabránili kácení lesů, mýlíte se. Ani 
pokud očekáváte skupinu vegetariánů, 
kteří jedí výhradně bio nebo fair trade 
výrobky, vaše představa není správná. 
Do UNEP přicházejí lidé s různými ná-

zory na ekologii a životní prostředí – od 
takových, kteří popírají změnu klimatu 
až po skalní fanoušky třídění odpadu.  
V diskuzi je nakonec nejdůležitější 
umět představit svůj názor ostatním  
a ubránit jej.

PÁR SLOV K…
UNEP je ústředním orgánem OSN 

zabývající se životním prostředím. 
Soustředí se na vytváření strategií pro 
boj s problémy, jako je desertifikace či 
odlesňování a zabývá se také tvorbou  
a správou finančních fondů jako je na-
příklad fond na ochranu biodiverzity. 
Výhodou UNEP je silný hlas Afriky – z 58 
států zastoupených v řídící radě UNEP 

jich celkem 16 pochází z afrického 
kontinentu. Předností našeho simulo-
vaného jednání je přítomnost lobbistů, 
kteří zastupují zájmy soukromého sek-
toru nebo neziskových organizací. 

PROČ PRÁVĚ ŽIVOTNÍ PRO-
STŘEDÍ?

I pokud vás ekologie nikdy moc 
nezajímala, jednání v UNEP zaručují 
atraktivitu. Snažíme se totiž zaměřit 
na problémy, které trápí miliony lidí na 
celém světě. A už kvůli tomu stojí za 
to o nich uvažovat a utvořit si na ně 
jasný názor. 

Anna Vaněčková, UNEP

Světová obchodní organizace – WTO

Stětová obchodní organizace 
(WTO) má ve světě ojedinělou 
funkci a má hned několik spe-

cifik. Proč tedy vůbec vznikla a která 
specifika to jsou?

OBCHOD JAKO SOUČÁST LID-
SKÉHO POKOLENÍ

Již od počátku věků dochází mezi 
lidmi ke směně, jež usnadňuje jejich 
životy a umožňuje rozvoj společnosti. 
Dnes jsme proto svědky rozsáhlého 
procesu globalizace jakožto důsledku 
mezinárodního obchodu. Toto ob-
chodní prostředí však začalo vyžadovat 
stanovení určitých pravidel. Právě proto 
byla v roce 1994 založena WTO, která 

dodnes funguje jako fórum k určování 
dohod a závazných pravidel meziná-
rodního obchodu, zajištění jejich do-
držování a též jako místo urovnávání 
obchodních sporů mezi členskými státy.

ODBORNOST PŘEDEVŠÍM 
Říká se, že největší lží ve  WTO je 

věta: „Nejsem odborníkem na tuto 
problematiku…“  Probíraná témata 
jsou zde velice úzce zaměřená, což 
delegátům umožňuje nabytí hlubších 
znalostí a pochopení širších souvislostí. 
I proto je zde velký prostor věnován 
přednáškám hostů a neformálním dis-
kusím. Jedním z největších přínosů pro 
delegáty ve WTO však je, na rozdíl od 

ostatních orgánů Modelu OSN, proces 
schvalování konsenzem, který výrazně 
zlepšuje schopnost vyjednávat a vy-
tvářet kompromisy. Schopnost, kterou 

my všichni jistě zužitkujeme i mimo 
půdu WTO.

Vojtěch Fiala, WTO

Volným obchodem k lepší budoucnosti!

Žádný strom, který by poskytl stín? Neviň slunce, ale sebe.

Pestrá témata, široké možnosti, svět na dosah ruky.
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Model NATO

Přihlašování do Modelu NATO
Zajímáš se o světové dění? Chceš si zlepšit angličtinu? Máš 
chuť poznat nové lidi a nová místa? Zúčastni se Modelu 
NATO! Jak na to se dozvíš na následujících řádcích.

Do Modelu NATO se může 
přihlásit každý středoško-
lák, který se zajímá o me-

zinárodní politiku a domluví se 
anglicky. Právě znalost angličtiny 
je nejdůležitějším předpokladem, 
neboť komunikace zde probíhá  
v tomto jazyce.

JAK BUDE PROBÍHAT  
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ?

Přijímací řízení se skládá z několika 
částí. Každý z uchazečů si nejprve určí 
tři země, jejichž delegátem by se chtěl 
stát, a svůj výběr zdůvodní. Následuje 
nejdůležitější část výběrového řízení, 
a tou je psaní eseje. Na výběr je zde 

několik témat, která se dotýkají fun-
gování NATO. Nedílnou součástí je  
i krátký test, ověřující základní znalosti 
o Severoatlantické alianci. Celé přijí-
mací řízení probíhá v anglickém jazyce 
a dvacet osm uchazečů s nejvyšším 
počtem bodů se stane účastníky letoš-
ního Modelu NATO.

KDY A KAM ODESLAT  
PŘIHLÁŠKU?

Formulář s otázkami a tématy pro 
esej je k nalezení na webových strán-
kách www.studentsummit.cz. Při-
hlášky jsou přijímány v elektronické 
podobě na e-mailové adrese model.
nato@amo.cz a uzávěrka je 20. října 
2011.

Lze se přihlásit do Modelu NATO  
a Modelu OSN zároveň?

Ano, ale pokud budete úspěšní  
v obou přijímacích řízeních, musíte 
se rozhodnout pouze pro jeden z Mo-
delů, protože jejich program probíhá 
současně.

KDE NAJÍT DALŠÍ INFORMACE?
Veškeré informace jsou dostupné 

na stránkách PSS v sekci Model 
NATO. Další případné otázky rádi 
zodpovíme na e-mailové adrese 
model.nato@amo.cz.

Laura Havlová

What is Model NATO about?
North Atlantic Treaty Organization is a well known  
international military alliance consisting of 28 independent 
countries aiming at protecting and defending each other. 
Model NATO is a part of the Prague Student Summit which  
simulates the work of its most important structural part,  
the North Atlantic Council.

During five workshops and the 
final multiday conference, 
the delegates of the Model 

are going to discuss and negotiate 
important security concerns of to-
day’s world.

WHAT IS THERE FOR ME?
But what are the biggest be-

nefits of Model NATO? Firstly, 
the official language of the talks 
is English and secondly, the de-

legates will be attempting to find 
a solution to the problems using 
discussions and resulting consen-
sus, which altogether produces 
great communication skills impro-
vements. In Model NATO you are 
going to represent your chosen 
member of the NATO in confor-
mity with your country’s best in-
terests.

Last but not least, Model NATO 
organizes trips to various places 

that are tightly connected with the 
North Atlantic Treaty Organiza-
tion. From previous years, the trip 
to Brussels, Netherlands or to the 
military airport in Čáslav, Czech 
Republic are worth mentioning.

So if you feel ambitious and strong 
in English language, Model NATO is 
an opportunity you must not miss!

Jiří Havlíček, 
Model NATO team

 » pokračování ze str. 1
brilliant peers from all over the 
Czech Republic. 

First off, NATO is arguably 
the most potent of international 
organizations represented at the 
Prague Student Summit; it actu-
ally does something in the world. 
The other benefit is that you 
can prepare for action! Being 
in Model NATO enables you to 
move past phrases and gene-
ralities: last year, we prepared  
a specific contingency plan for 
the deployment of air forces over 
Libya, just days before the real 
NATO instituted a no-fly zone. 

The greatest thing about all 
this, though, is that you meet 
amazing people from every 
corner of the country. I cannot 
stress this enough: if you are in 
a demanding high school course, 
Model NATO provides great com-
panions to blow off steam with. 
Oh, and it looks well on your CV.

You should join Model NATO; 
there is no exception, no “but”. 
That is because in NATO, there 
are only butts to be kicked – and 
butts to be saved.

Šimon Podhajský, 
former participant of 

Model NATO

Model NATO combines improving English language 
skills with the ability to discuss and negotiate  

international politics.
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Model EU

Model Evropské unie vstupuje do dalšího 
ročníku v novém kabátě
Model EU představuje sedmadvacítku členských států  
Evropské unie ve formátu Rady EU, jejíž reálné jednání věrně 
simuluje. Agenda je proto pečlivě vybírána z aktuálních  
témat. Například v loňském roce se delegáti zabývali  
zemětřesením v Japonsku, rozpočtovou odpovědností,  
Romy v EU a Evropským zatýkacím rozkazem. V těchto  
bodech poté schválili nejenom několik legislativních návrhů, 
ale i usnesení a deklarací. 

Protože účastníci ke konci ročníku 
vyplňovali několik dotazníků, 
měli jsme možnost zjistit, jak by 

si přáli Model EU změnit. Do nového 
ročníku tedy přípravný tým naplánoval 

několik novinek. Především na přání 
účastníků přidáváme jedno přípravné 
setkání -  delegáti Modelu EU se tedy 
k ostatním připojí již na třetím příprav-
ném setkání Pražského studentského 

summitu. V loňském roce účastníci 
rovněž uvítali zaměření programu 
workshopů jak na dovednosti, tak na 
znalosti, které získávali formou semi-
nářů. V tomto roce proto vyslyšíme 
jejich přání a připravujeme program 
nabitý hosty, kteří zprostředkují ar-
gumentační, rétorické a diplomatické 
dovednosti, stejně jako zajímavé 
osobnosti, které zprostředkují užitečné 
informace ke konferenčnímu jednání. 

A NA CO SE TĚŠIT MIMO  
JEDNÁNÍ?

Workshopy tedy nově začínají již 
v prosinci. V lednu a v únoru plá-

nujeme jeden jednodenní a jeden 
dvoudenní workshop, který účast-
níkům umožní poznat se i mimo 
jednání. Součástí Modelu EU je 
každým rokem také lákavý dopro-
vodný program. V minulých letech 
to byl banket nebo návštěva fran-
couzské ambasády, letošní dopro-
vodný program si necháváme jako 
překvapení.  

Protože se chceme přiblížit ještě 
více reálnému fungování Evropské 
unie, budou přípravná setkání nej-
prve simulovat jednání instituce 
známé jako COREPER (výbor stá-
lých zástupců). Ten však agendu 
pouze předjednává, a skutečné 
jednání si tak účastníci užijí přede-
vším na závěrečné konferenci. Do 
té doby však již budou „ostřílenými“ 
vyjednavači, k čemuž přispěje 
právě skladba programu příprav-
ných setkání. 

Celý přípravný tým očekává vaše 
přihlášky; těšíme se na brzké se-
tkání v Modelu EU!

Klára Machová,
 koordinátorka Modelu EU

A co na to bývalý delegát EU?
Když jsem se před rokem roz-

hodoval, co dál dělat, Model 
EU pro mě byla jasná volba, 

mohl by znít nadpis tohoto článku. 
Téměř všichni studenti maturit-
ních ročníků účastnící se PSS stojí 
před nesnadnou volbou: skon-
čit nadobro, investovat energii 
do mladších účastníků svou prací  
v sekretariátu nebo si ještě chvíli 
prodloužit skvělá léta summitování  
v Modelu Evropské unie, určeném 
pro vysokoškoláky. Já jsem se roz-
hodl si ještě chvíli hrát, musím však 
říct, že z této „hry“ se záhy vyklu-
bala nečekaně profesionální simu-
lace zasedání Rady EU. 

VYŠŠÍ ODBORNOST, VYŠŠÍ 
NÁROKY

S vysokou školou přichází odlišný 
styl výuky, proto jistě nepřekvapí, 
že Model EU je v tomto duchu také 

jiný, akademičtější. Pro účelné za-
pojení do velice odborně vedené 
diskuse je třeba důkladná příprava. 
K tomu jistě poslouží skvělé bac-
kgroundy, připravené na základě 
podkladů skutečných ministrů, 
a rovněž diskuse s erudovanými 
hosty, které pro mě osobně byly 
neskutečným přínosem. Díky tomu 
všemu mohlo být odborně vůbec 
nejnáročnější jednání o fiskální  

a makroekonomické problematice 
vedeno na vysoké úrovni i bez dok-
torátu z ekonomie. 

TRNITÁ CESTA HLEDÁNÍ KON-
SENSU

Simulace se snaží být tak reálná, jak 
jen to je možné. Proto byly základem 
naší práce předjednané dokumenty,  
v nichž jsme hledali shodu nad kon-
krétními detaily. Vzhledem k tomu, že 

o některých bodech jsme jednali ve 
stejnou chvíli, jako ministři v Bruselu, 
bylo zajímavé sledovat a srovnávat 
výstupy i výsledky obou stran. 

Model EU mi umožnil nahlédnout 
pod pokličku toho, jak je v reálném 
jednání dosahováno konsensu, kolik 
koleček jednání předchází skuteč-
nému jednání Rady nebo co má jaký 
vliv na výslednou podobu legislativ-
ních aktů.

Z mnoha pohledů je Model EU 
jiný, než středoškolské modely. 
Ale v tom hlavním je stále stejný. 
Je to výzva, inspirativní zkušenost, 
impuls, motivace, tři dny plné ho-
rečného jednání, jedineční hosté, 
bezkonkurenční doprovodné pro-
gramy, neskutečná zábava a hlavně 
nová přátelství na celý život. 

Jan Vacula, 
bývalý účastník Modelu EU

Model EU – jedinečná šance pro vysokoškoláky, jak vyniknout v rétorice,  
argumentaci, vyjednávání a diplomacii.
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1) Co ve tvém životě Summit 
nejvíce změnil?
2) Když se řekne Pražský stu- 
dentský summit, co se ti  
vybaví jako první?

MARTA M. STINSON
Model OSN

1) Změnil mi pohled na spoustu věcí. 
Uvědomila jsem si, co je v životě dů-
ležité a co zbytečné. Vzbudil ve mně 
potřebu poznávat svět a naslouchat 
lidem kolem sebe. 

2) První, na co si vzpomenu, je 
množství nezapomenutelných akcí, 
jichž jsem se účastnila s okruhem 
příjemných lidí, které jsem díky 
Summitu poznala. Od návštěv am-
basád po výlety na zajímavá místa  
v zahraničí, kam bych se za normál-

ních okolností neměla možnost do-
stat. Například exkurze  do sídla OSN 
ve Vídni ve mně zanechala báječné 
vzpomínky.

JAKUB VANĚK
Model OSN

1) Pražský studentský summit mi 
rozšířil obzory a ukázal mi, že existují 
mladí lidé, kteří mají zájem o světové 
dění. A samozřejmě mi umožnil potkat 
mnoho významných osobností, jejichž 
přednášky a rozhovory mě v mnohém 
obohatily.

2) Když se řekne Summit, vybaví se mi 
jednoznačně závěrečná konference. Tři 
stovky mladých lidí, kteří jednají o svě-
tových problémech a činí tak mnohdy 
fundovaněji a zaníceněji než reální 
představitelé členských zemí OSN.

”

Úhel pohledu

”Naučte se pracovat v týmu.

Naučte se vycházet s časem.

Naučte se naslouchat.

Naučte se hledat spojence.

Řekli o nás
Aneb o tom, jak Pražský studentský summit vnímají  
významné osobnosti. 

Michael Romancov
Český odborník na politickou 
geografii 
Existenci Pražského studentského 
summitu jsem zaregistroval při více 
příležitostech a myslím si, že to je 
iniciativa, která umožní uchazečům 
o studium mezinárodních vztahů 
poznat zatím alespoň tu praktickou 
stránku. Věřím, že tyto projekty pro 
studenty jsou základem pro budoucí 
uplatnění jejich účastníků v oblasti 
mezinárodních vztahů ať už ve 
vládní, nebo v nevládní sféře.

Karel Kovanda
Bývalý velvyslanec ČR u OSN  
a NATO
To málo, co jsem z Pražského stu-
dentského summitu viděl, mě velice 
zaujalo. Měl jsem nesmírnou radost 
z toho, že jsem tam viděl stovky 
studentů. Takže to, co AMO dělá  
v tomto projektu, mi připadá obrov-
sky záslužné a účinné. Mladým lidem 
bych doporučil dobře vystudovat. 
Čím širší znalosti má člověk o čem-
koli, tím větší předpoklady má nejen 
pro diplomacii. 

Matouš Hruška

Lucie Ottingerová 

respekt.ihned.cz
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Top partneři

Dodavatelé služeb

Mediální partneři

GENERÁLNÍ PARTNER  
MODELU OSN

HLAVNÍ PARTNER  
MODELU OSN

MODEL NATO IS CO-SPONSORED BY  
THE NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION

HLAVNÍ PARTNER  
MODELU EU

UNIVERZITNÍ 
PARTNER

PARTNER ZAHÁJENÍ

PARTNER CHRONICLE

PARTNER JEDNÁNÍ PARTNERSKÉ MĚSTO




