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Podvádění tvoří neodmyslitelnou součást našich životů. 
Co nás k němu však vede? Proč nepodvádíme více? 
A proč ne méně? Klasická a behaviorální ekonomie na-
bízí dva odlišné pohledy na původ zcizených firemních 
propisek na našich pracovních stolech.

K dy jste ve škole naposledy 
něco opsali? Jak je to 
dávno, co jste si na koleji 

v nestřežené chvíli nalili do kávy 
mléko, které rozhodně nebylo finan-
cováno z vaší peněženky? Kolikrát 
jste se spolehli, že vás revizor pro-
stě nevyhmátne, když jste to met-
rem riskli načerno? Jakkoli bychom 
z nemorálnosti rádi vinili výhradně 
politické elity a vlastní mravní zá-
sady tesali málem do kamene, vý-

zkumy kolektivu ekonoma DePaula 
ukazují, že všichni lžeme ve 20 až 
31 procentech každodenní interakce 
s okolím. Teorie racionální volby 
a teorie zachování kladného sebe-
pojetí nahlíží na tato čísla odlišnou 
optikou.

VÝDĚLEK ZLOČINU 
A BOLEST TRESTU

Klasická ekonomie považuje 
člověka za racionální bytost, která 
činí rozhodnutí na základě pečli-
vého zvážení všech explicitních 
i implicitních nákladů a přínosů. 
Ekonomický kalkul se pak dle te-
orie racionální volby dostává ke 
slovu i ve chvíli, kdy zvažujeme, 
máme-li se zachovat čestně. Podle 
Beckera se člověk nestává zločin-

cem vinou chybně nastaveného 
morálního kompasu – lidé, kteří 
páchají zločiny, provádí pouze od-
lišnou analýzu nákladů a příjmů. 
Prodejem drog si tedy nutně nevy-
dělávají nejméně morální jedinci, 
nýbrž tací, kterým se trestná činnost 
v kontextu možných alternativ vy-

platí. A vzhledem k tomu, že mar-
ginální výhody nezákonných aktivit 
pro většinu lidí zřídkakdy převyšují 
marginální náklady, k ilegální čin-
nosti se dle Beckera uchyluje jen 
relativně nízké procento populace.

Každý z nás se však čas od času 
dostane do situace, kdy se mu určitá 
míra podvádění vyplatí. Jedeme-li 
například autem po opuštěné silnici, 
marginální náklady za překročení 
povolené rychlosti jsou vzhledem 
k nepravděpodobnosti dopadení 
zanedbatelné. Na monitorovaných 
pozemních komunikacích s hustým 
provozem, kde se riziko dopadení 
rapidně zvyšuje, převáží však naše 
touha po zběsilé jízdě nad obavou 
z možného postihu jen stěží. Z to-

hoto předpokladu vychází konec-
konců také celý represivní systém 
– zvyšováním pravděpodobnosti 
dopadení a velikosti trestu má dojít 
k maximálnímu možnému omezení 
kriminální aktivity.

Argumentační linie teorie ra-
cionální volby však v některých 

případech selhává. Každý z nás 
má nesčetné možnosti podvádět 
v situacích, kdy je pravděpodob-
nost odhalení zcela mizivá. Proč si 
například z kolejní ledničky nepři-
vlastníme rovnou celou krabici ci-
zího mléka? Šance, že někdo odhalí, 
kam se karton poděl, je minimální 
a možný trest zanedbatelný. Kdyby-
chom navíc nemuseli už nikdy ku-
povat mléko, svému studentskému 
rozpočtům bychom významně ule-
vili. Dle logiky klasické ekonomie 
by se nám v tomto případě vyplatilo 
podvádět mnohem více. Proč tedy 
většina z nás hranici drobného pod-
vádění nikdy nepřekročí?

DROBNÍ LHÁŘI MEZI NÁMI
Zde začíná teorie racionální 

volby tápat – při objasňování mo-
tivace k nemorální činnosti se totiž 
soustředí výhradně na vnější sti-
muly a zcela opomíjí fakt, že část 
našeho rozhodování je řízena vnitř-
ními, iracionálními odměňovacími 
mechanismy. Experimenty ukazují, 
že pokud se nabízí příležitost pod-
vádět bez rizika potrestání, lidé sice 
podvádí, ale jen do určité omezené 
míry. V experimentálním designu 
ekonoma Arielyho měli účastníci 
například vyplnit vědomostní test 
o 50 otázkách a své odpovědi zanést 
do rozdaných archů. Část archů byla 
však předvyplněná a někteří účast-
níci měli tedy možnost zakroužko-
vat poskytnuté odpovědi. Většina 
účastníků si skutečně přilhala, cel-
ková míra podvádění byla však pře-
kvapivě nízká. Zatímco kontrolní 
skupina odpověděla správně na 
32,6 otázky, účastníci s možností 
podvádět nahlásili v průměru 36 
správných odpovědí.

Jedním z možných vysvětlení vy-
sokého počtu drobných lhářů je te-
orie zachování kladného sebepojetí.  
Dle této teze behaviorální ekonomie 
přijímáme během dospívání nejrůz-
nější společenské normy –  

» pokračování na str. 2

Teorie podvádění 

kaifineart.com
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Milí delegáti, 

dílo českého animátora a re-
žiséra Jan Švankmajera oslovuje 
mnoho diváků po celém světě, 
a to nejen proto, že se noří do 
úplně nového univerza, ale také 
z toho důvodu, že jeho animace 
často promlouvají skrze dialog. 
A jsou to dvě řeky, které proudí 
proti sobě, jeden mohutný tok 
proti druhému. Komunikace ve 
Švankmajerově pojetí pozbývá 
slov a místo toho je vyjadřována 
symboly a činy. Slova do sebe 
totiž mnohdy vsávají subjekty 
a  události, překrucují je, pře-
žvýkávají, stráví je a zase vyvrh-
nou zpátky, často k nepoznání. 
Jednoduše řečeno – nehrajte 
si s  fakty, neodchylujte se od 
pravdy. Trochu se tohoto té-
matu dotýká hlavní článek čísla 
s  názvem Teorie podvádění, 
avšak pojímá ho z výrazně od-
lišného hlediska - klasické a be-
haviorální ekonomie.  

V  druhém konferenčním 
vydání najdete také krátký pří-
spěvek o  fotografovi Josefovi 
Koudelkovi, který tvoří s neu-
věřitelným nasazením a  pro-
myšleně, ač to vše ve výsledku 
vypadá jako pár náhodných klik-
nutí spouště. Dnes má za sebou 
přes 50 let fotografování, dal 
dohromady 4 velké cykly - vždy 
v přibližné proluce 10 let. Kou-
delka přistupuje k práci velmi 
disciplinovaně a  sebekriticky. 
Údajně si tiskne fotky v malých 
kopiích, věší si je na zeď a ho-
diny je porovnává a selektuje. 
A i když k umění patří hodně 
svobody a  kreativity, pokud 
chceme kvalitní výsledek, stojí 
za tím i mnoho pečlivé práce. 
Další motto, s kterým Koudelka 
přistupuje ke své tvorbě je: „Fo-
tograf by neměl být tím, kdo je 
obdivován, obdivovány mají být 
jeho fotografie.“ 

A  já vám tím přeji, aby vý-
sledky vaší konferenční práce 
byly přijímány s obdivem. 

Michaela Šrámková
šéfredaktorka Chronicle

Petr Pavel na 
@studentsummit: „V ČR 

máme tu naši hospodskou 
filozofii, která nepřipouští 

dostatečnou reflexi.“

I my máme své „jestřábí oko.“ 
Je jím dvojice hlavních koordi-

nátorů - Ondřej Dočkal a 
Vojtěch Bahenský #DBTV

„UN, NATO a V4 jsou dnes 
důležitější než dříve....“ říká 

na @studentsummit 
Andrew H. Schapiro, 

velvyslanec USA v ČR. 

„Pokud porazí Kanada Česko 
v hokeji, skočí Miloš Zeman 
do Vltavy,“ vsadil se s prezi-
dentem velvyslanec Kanady 

Otto 
Jelinek. #studenavoda

Lubomír Zaorálek: Meziná-
rodní organizace musejí stále 
dokazovat svoji prestiž a své 

místo. #ZažijSummit  

Zahájení konference na Twitteru

» pokračování ze str. 1
- učíme, že krást, podvádět či 

lhát se nemá. Tato schémata po-
stupně internalizujeme, a vytváříme 
si tak vlastní představu o tom, jací 
jsme (morální, čestní, spravedliví). 

Vlastní mozek nás dokonce po čase 
začne vnitřně odměňovat za cho-
vání, které je s akceptovanými nor-
mami v souladu, a naopak trestat za 
činy, které se jim vymykají – odsud 
ten provinilý pocit, když doma za-
tajíte nevyvedenou přepadovku. 
Zatímco práce drogového dealera 

by nás nutila vlastní sebepojetí 
radikálně přehodnotit, zalití kávy 
kapkou cizího mléka nepovažujeme 
za dostatečný důvod k aktualizaci 
představy o vlastní morálce. Nízká 
míra podvádění totiž není naším 

vnitřním mechanismem, který de-
tekuje nemorální činy, vůbec zare-
gistrována.

ZLATÁ STŘEDNÍ CESTA 
PODVODU

Jak tomu v humanitních vědách 
leckdy bývá, nejuspokojivější vy-

světlení motivace k podvádění 
nabízí nakonec syntéza obou zmi-
ňovaných teorií. Přestože nelze 
přesně odhadnout, kdy v našem 
rozhodování převažují vnitřní a kdy 
zase vnější stimuly, dá se předpo-
kládat, že:

1) Při velmi nízké úrovni pod-
vádění není vnitřní odměňovací 
systém aktivovaný a rozhodnutí 
podvádět tedy závisí spíše na vý-
sledku analýzy vnějších výnosů 
a nákladů.

2) Po překročení určité hladiny je 
podvádění vnitřním odměňovacím 
systém registrováno a člověk se roz-
hoduje tak, aby o sobě mohl nadále 
uvažovat jako o morálním jedinci. 

3) Pokud jsou však výnosy z pod-
vádění opravdu významné, touha po 
výdělku může zvítězit nad morál-
ními standardy. Zachová-li se člo-
věk v takovém případě amorálně na 
úkor vlastního sebepojetí, převáží 
opět role analýzy výnosů a nákladů.

Tolik k teorii podvádění. Otázkou 
zůstává, zda v praxi přehodnotíte 
vlastní sebepojetí, až si na coffee 
breaku budete brát jednoho rozin-
kového šneka navíc.

TEREZA A VL ASTIMIL 
R ASOCHOVI

tech.thaivisa.com
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Úhel pohledu

Albert Bašniar
Model NATO

1) Budoucnost tohoto hnutí lze 
obtížně odhadovat, protože závisí 
čistě na rozmarech jeho předsedy 
Andreje Babiše. Ten ukázal, že 
v politice mu není nic svaté. Byť 
politikem není, tak si jejich ná-
vyky již zvládl osvojit. Osobně 
si ale nemyslím, že by ANO bylo 
úletem jednoho volebního období, 
ba právě naopak. Je možné, že tu 
s námi chvíli bude. Lidé, kteří se 
nechali unést populistickými pri-
mitivními hesly, ho budou volit 
i dál. ANO tak v politice skončí, až 
si Babiš uvědomí, že už z toho nic 
mít nebude, a řekne si: „Prostě se 
na to vykašleme.“

2) Estonsko je velmi specifická 
země, kde už se dnes prakticky vše 
děje přes internet, kdežto v Česku 
jsou stále problémy i se sebemen-
šími internetovými projekty. Proto 
se obávám, že elektronizace voleb 
by v Česku vedla pouze k problé-
mům. Dle mého názoru by on-line 
volby mohly některým lidem při-
padat jako méně důležité a svádělo 
by je to k méně odpovědnému vý-
běru. Češi jsou národ hravý a jsem 
si jistý, že by recesistických hlasů 
bylo mnohokrát více, než jich je 
teď. Tak by nám kupříkladu v Po-
slanecké sněmovně mohly za-
sednout i horší kreatury než pan 
Okamura.

Denisa Šenkýřová
Model OSN

1) Hnutí ANO se mi od počátků 
jeho působení jevilo jako stabilní, 
jednotný a nadějný nový subjekt 
na české politické scéně, ačkoliv 
lídr hnutí Andrej Babiš vzbuzoval 
v mnoha potencionálních voličích 
určitou skepsi vzhledem ke své 
podnikatelské aktivitě. Tyto obavy 
podle mého názoru byly zcela opod-
statněné. Obávám se, že vzhledem 
k posledním nedemokratickým pro-
jevům některých členů vedení hnutí, 
autoritativnímu vystupování Andreje 
Babiše a zjevné snaze získat si vět-
šinovou moc na politické platformě, 
ANO svou rychle nabytou popula-
ritu poměrně rychle pozbude. Čas 
ukáže…

2) K elektronizaci parlamentních 
voleb se stavím velmi konzerva-
tivně. Nedovedu si představit, že by 
zavedení on-line voleb vedlo k je-
jich zefektivnění či ekonomizaci, 
ba naopak. Vlády některých evrop-
ských zemí se již po vzoru Estonska 
snažily o obdobnou změnu, ovšem 
téměř ve všech případech snahy 
skončily neúspěšně. Pokud hovo-
říme konkrétně o České republice, 
značné procento starší generace 
českých voličů neumí zacházet 
s novými technologiemi, či k in-
ternetu nemá přístup. Navíc se do-
mnívám, že by on-line volby mohly 
přilákat pozornost počítačových 
hackerů, a hrozilo by tak nebezpečí 
manipulace s hlasy. Čemu bych se 
však nebránila, je zavedení on-line 
hlasovaní v rámci referend.

Ondřej Zeman
Model EU

1) Události posledních měsíců 
dávají tušit, že vnitrostranická 
demokracie je uvnitř hnutí ANO 
zřejmě sprostým souslovím. Ať už 
hovoříme o tom, jak manipuluje 
s ostatními členy Radmila Kleslová, 
o střetech zájmů Andreje Babiše či 
Jaroslava Faltýnka, o „nepoliti-
cích, kteří makají“ nebo o čemko-
liv jiném z plejády kontroverzních 
kroků hnutí, je vždy zřejmý onen 
zápach autoritářství a populismu. 
Mohu pouze spekulovat, ale před-
pokládám, že dříve či později se 
dostaví nespokojenost občanů z ne-
splněných slibů, bezprecedentní 
míry oligarchizace politiky a médií. 
ANO se bude muset buď více ote-
vřít a demokratizovat, což Andrej 
Babiš nedovolí, anebo z politické 
scény postupně vypadne.

2) Jednoznačně ano. Nepopírám, že 
to přináší bezpečnostní úskalí, ale 
věřím, že s dostatečnými prostředky 
a know-how se takovýto systém dá 
dostatečně zabezpečit. Zásadní jsou 
totiž výhody on-line voleb. Jed-
nou z nich je například vyšší účast, 
neboť by volič mohl volit z pohodlí 
domova. Zároveň by byly mnohem 
rychleji sčítány hlasy a oznámeny 
výsledky. Odboural by se onen lid-
ský faktor, který může během ruč-
ního součtu hlasů způsobit chybu. 
Daný systém je jistě třeba velice 
dobře promyslet, ale myslím si, že 
online volby jsou právě tou cestou, 
kterou se máme vydat.

1. Jakou roli bude dále hrát v české politice do     
budoucna hnutí ANO? 2. Uvítali byste v České republice zavedení 

voleb on-line, jako je tomu například 
v Estonsku? 

OBSAH
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Hodnocení projevů

Světový Čech 
Josef Koudelka je fotograf světového formátu, držitel 
řady ocenění, jehož dílo mohli zhlédnout diváci na ne-
jedné obrazovce v zahraničí, o němž se píší akademické 
práce a který už má za sebou dvě desítky sólových vý-
stav po celém světě. A na čem leží základ jeho tvorby? 
Být v centru dění a stát se jeho součástí. 

A je jisté, že pro to, aby 
splynul s prostředím, má 
jihomoravský rodák dobré 

předpoklady. V začátcích své kari-
éry, poté, co opustil pozici letec-
kého inženýra, fotografoval divadlo 
a dokázal se mezi herci pohybovat 

tak, že si ho skoro nikdo nevšimnul. 
Udržoval neuvěřitelnou soustředě-
nost. Byl absorbován svou tvorbou. 
Díky divadelnímu angažmá zís-
kal sebevědomí v umění techniky, 
kompozice, kontrastu a emočnosti 
fotky. 

Divadlo mu bylo inspirací i na-
dále. Když pracoval na cyklu Ci-
káni, nevšímal si romského života 
z antropologického hlediska, nýbrž 
prvků, které se promítají v divadle 
– velká gesta, statečnost, kamarád-
ství a hořká samota. Znaky a tex-
tura jeho fotek formují ekvivalent 
k epickému dramatu. 

Koudelka nejvíce proslul díky 
třem fotografickým cyklům – In-
vazi, dokumentaci invaze sovět-
ských vojsk v Praze v roce 1968; 
již zmíněným Cikánům a Exilům. 

Na začátku sedmdesátých let po 
odchodu z Československa propadl 
na deset let cestovatelskému kruhu, 
neustále putoval mezi Anglií, Špa-
nělskem, Portugalskem a Francií.
Často v závislosti na konání slav-
ností, které si v konkrétním místě 
vyhlédl. Táhla ho lidová kultura. 
Osmdesátá léta přinesla razantní 
změnu v pojetí jeho tvorby, díky 
projektu, který se měl věnovat za-
chycení francouzského venkova, 
přešel na panoramatickou fotografii 
a fotografii krajiny. 

THIS PLACE
Od října 2014 do března letoš-

ního roku přijala pražská galerie 
moderního umění DOX poctu hos-
tit světovou premiéru uměleckého 
projektu This Place, který předsta-
vil práce 12 světových fotografů 
a jejich pohled na Izrael. Během 
půlročního rezidenčního pobytu po-
skládali umělci zcela různorodým 
způsobem spletitý obraz krajiny 
a vnitřního života místních oby-
vatel. Pohled ne z pozice fotožur-
nalisty, ale umělce. Tím víc se do 
pojetí autorů promítaly metafory, 
symbolika a vlastní úhel pohledu. 
Své dílo zde představil i Josef Kou-
delka. 

Teď putuje výstava do Tel 
Avivu a následně do Spojených 
států. Pokud se vrátí zpět do Prahy, 
byla by škoda výstavu nenavštívit 
a skrze Koudelkův syrový způsob 
vyobrazení nenahlédnout na naděje 
i melancholie života. 

MICHAEL A ŠR ÁMKOVÁ

FRANCE. 1987 © Josef Koudelka / Magnum Photos

AFGHÁNISTÁN Nenechte se zválcovat nervozitou, užívejte pestřejší slovní zásobu. Oceňujeme konstruktivní cíle.

ALBÁNIE Ucelená myšlenka, zdravě sebevědomý výraz, ale z většiny čtené, což velká škoda.

ANGOLA  Pod mikrofonem mina není, toho se bát nemusíte. Zapracujte na hlasovém projevu.

ARGENTINA Nepřekřižujte nohy, lépe promyslete gradaci projevu.

AUSTRÁLIE Velmi monotónní, projev neoslovil.

BANGLADÉŠ Hodnotitelé brojí proti „potencionálu“. Obsahové nekonzistentní a zmatené. Ano, bylo hůř. 

BĚLORUSKO Minské dohody jsou největším úspěchem běloruské diplomacie, mohl jste je více zdůraznit a rozvést.

BOLÍVIE Nepříliš vážně podáno, ale hodně štěstí do dalších 500 let. 

BOTSWANA Uberte na hlasitosti a „diblíctví“. U pultíku se nekymácejte. 

BRAZÍLIE Výborně přednesený projev, leč příliš obecný. 

BULHARSKO Obsahově úderný projev, ale pracujte na výslovnosti. Zbytečná nervozita.

BURKINA FASO Méně sebenenávisti, více konstruktivity, pozor na křečovitý postoj. Pěkný hlasový projev!

ČAD Klidný, obsahově vyvážený a vhodně regionálně zaměřený projev, který sráželo jeho přílišné čtení.

ČESKÁ REPUBLIKA V4+ A great eye-contact but slower speaking pace led this speech into the mediocre level.

ČÍNA Usměrněte gestikulaci. Na hraně seriózního projevu.  Stranický úkol jste nesplnil.

DÁNSKO Obsahově velmi zdařilý projev, ale promyslete více strukturu a formu podání.

DEM. REP. KONGO Nesnažte se o humor. Ke Kongu toho cítíte ještě méně než král Leopold II.
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EGYPT Kdybyste využila vyměřený čas, mohla jste lépe vyjádřit myšlenku. Charlie vynechte.

ESTONSKO Krásná angličtina, výborná gradace, výraz odpovídal obsahu. Zbytečně rozkouskované.

ETIOPIE Snažte se srozumitelněji předat myšlenku a vypointovat ji. Formálně slušné.

FIDŽI Nepovedené frázování a neobratná slovní spojení, ale oceňujeme snahu projev přednést bez čtení.

FILIPÍNY Znatelná nervozita projevu ublížila. Solidní intonace, přidejte na hlasitosti.

FINSKO Výborný eye-contact i gestikulace. Škoda lehké monotónnosti a absence konkrétnějších návrhů.

FRANCIE Obsahově bohatý a provázaný projev s živou gestikulací, zapracujte ještě na frázování. 

GHANA Hodnotitelé brojí proti „potencionálu“. Tiché, pomalé tempo, netančete u pultíku.

CHILE Projev obsahoval výčet priorit, pozor na svérázná gesta.

CHORVATSKO Ani jeden pohled do sálu, oddrmoleno, nevhodné houpání, ale obsah věcný.

INDIE Výtečně strukturované, výborný oční kontakt, ovšem příliš rychle předneseno.

INDONÉSIE Přidejte na hlasitosti, uberte na monotónnosti a dívejte se na publikum.

ÍRÁN Nebojte se razantnějšího výstupu, argumentačně velmi povedené.

IRSKO Oceňujeme apelační povahu projevu, řeč však byla zbytečně vyhrocená.

IZRAEL Zajímavé myšlenky jste nedokázal prodat.

JAPONSKO Nevhodné metafory srážejí jinak pečlivě připravený a přednesený projev.

JAR Projev ovlivnila nervozita, větší tematická pestrost by neuškodila.

JIŽNÍ KOREA Zaujal nás promyšlený obsah, ale forma pokulhávala. Ruce za zády jsou tabu.

JORDÁNSKO Skvěle apelační a konkrétní projev, leč často afektovaný.

KAMERUN Nevhodné a nelogické slovní spojení, oceňujeme výborný oční kontakt

KANADA Upozorňujeme na nevhodný postoj, ruce v klíně a točení na podpatku. Příště si klidně vezměte poznámky s sebou.

KAZACHSTÁN Papír se vám nevypne. Monotónní, čtené, nedotažené.

KEŇA Rétoricky vynikající, obsahově zmatené a povrchní.

KLDR Z projevu vyzařuje nepřipravenost a zmatečnost. Stranický úkol jste nesplnil.

KOLUMBIE Nestřílejte do vlastních řad. To už dělá FARC. Hezká práce s hlasem.

KUBA Moc čtený, obsahově vyrovnaný. Stranický úkol jste splnila.

KYPR Odbourejte útrpný výraz a prostoje v řeči. Nevhodný citát.

LITVA Vyvarujte se ich-formy, mluvte hlasitěji a srozumitelněji. 

LOTYŠSKO Hezky přečtený projev. 

LUCEMBURSKO Studenoválečné memoáry nic neříkající k aktuálním problémům. Hezká logická struktura.

MADAGASKAR Oceňujeme vděk za rozvojovou pomoc. Na oplátku bychom očekávali konkrétnější návrhy.

MAĎARSKO Pozor na zbytečně dlouhý citát. Byla škoda projev jen přečíst.

MAĎARSKO V4+ Wonderful English and you have nicely extended the national topics into the regional level. Superbly composed.

MALAJSIE Zapracujte na očním kontaktu, zkuste se více věnovat vašim regionálním tématům.

MALTA Neberte nám mikrofon a nečtěte z papírů. Obsahově ovšem vynikající.
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MAURITÁNIE Uznáváte fakta? Obsahově lehce z cesty. Nestřílejte se do vlastního kolene.

MEXIKO Solidní forma, pozor však na zásadní faktické chyby.

NĚMECKO Obsahově i formálně výborně zvládnuté, ovšem podáno nezávislým analytikem, nikoli velvyslankyní Německa.

NĚMECKO V4+ A pleasant performance yet too slow.

NIGÉRIE Výborná gradace, nevtíravě důrazné. Škoda, že jste v projevu nepřekročil hranice země.

NIKARAGUA Afektované, logicky nenavazující části. Pěkné frázování.

NIZOZEMSKO Obsahově vyprázdněný, udýchaný projev. Necloumejte prosím s pultíkem.

NORSKO Přespříliš rychlé, zapracujte na řeči těla. Obsahově věrné.

PÁKISTÁN Pozor na logické rozpory v projevu. Velmi chválíme, že jste řeč pronesl spatra.

PERU Čtené, tiché, se zbytečnými přeřeky, lépe si promyslete strukturu.

POLSKO Nenechte se paralyzovat nervozitou, zapracujte na tempu řeči.

POLSKO V4+ An authentic and credible speech. Do not depend too much on written text.

RUMUNSKO Socioekonomická situace Rumunska není tak zoufalá, jak nám prezentuje. 

RUSKÁ FEDERACE Velmi povedený konec. Znovu připomínáme, že již nepanuje rok 1984.

RWANDA Skvělý obsah, ale zpomalte: hutututututututu.

ŘECKO Drmolivý projev, který by byl Řecku vlastní před parlamentními volbami, ne dnes.

SAÚDSKÁ ARÁBIE Vynechte statistiky, centrální regionální elektrárny, smlouvu NPT a před přednesem si projev více procvičte.

SENEGAL Škoda výčtového pojetí projevu, uberte na hlasitosti a tempu. Méně čtěte.

SIERRA LEONE Zbytečně nervózní a uspěchané, oceňujeme však záběr stále aktuálního tématu.

SINGAPUR Čteno, rychle přeříkáno, příliš mnoho výročí.

SLOVENSKO Krásný přednes i hlas, vyvarujte se zavádějících formulací.

SLOVENSKO V4+ Rather silent speech. Less Kiska, mora Fico, please.

SLOVINSKO Formálně vynikající, více reflektujte aktuální dění.

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ Zkuste nalézt lepší poměr mezi humorem a myšlenkami.

SÚDÁN Slušná struktura projevu, ale obsah nedokázal zaujmout. Nebojte se mikrofonu.

ŠPANĚLSKO Socioekonomická situace Španělska není tak zoufalá, jak nám prezentuje. Příjemná intonace.

ŠVÉDSKO Autentické, slušný přednes, ale bez náboje.

ŠVÝCARSKO Bilanční výčet na úkor přítomnosti nosné myšlenky.

TANZANIE Líbilo se nám rozvíjení ucelené jednotící myšlenky. Zpomalte a lépe intonujte.

TURECKO Doporučujeme přidat na hlasitosti a výrazu, oceňujeme kontakt s publikem, frázování a důraz na reformu OSN.

UGANDA Nelíbil se nám zaseknutý pohled v dáli, práce s dechem a neodpovídající výraz. Ugandsky autentické finále!

UKRAJINA Ujasněte si priority. Kde je Krym a co se děje na Donbasu?

URUGUAY Velmi solidní obsah sráželo tiché a nepřesvědčivé podání.

USA Obsahově nekonzistentní se současnou administrativou. Pozor na frázování.

VENEZUELA Velmi autentický projev, lépe využijte čas, méně čtěte.

VIETNAM Hezké zpracování politiky státu, vybrali bychom jinou citaci. Stranický úkol jste splnil.
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N ádech, výdech. Je to tu, 
moment, na který se 
všichni společně při-

pravujeme minimálně od září 
minulého roku – první den kon-
ference Pražského studentského 
summitu. První ze tří dlouhých 
a vyčerpávajících jednacích dní, 
u nichž zatím nemáme ponětí, 
co nám přinesou. Ale víme, že 
ať to bude cokoli, bude to stát 
za to.

NOVÉ ZAČÁTKY A STARÉ 
PROBLÉMY

Jednání v Radě bezpečnosti 

kopírují aktuální situaci ve světě 
mezinárodních vztahů, a tak jsou 
nyní napjatější než kdy jindy. 
Ožehavých problémů, které je 
potřeba řešit, je tolik, že si do-
posud zástupci patnáctky států 
neujasnili, kterým tématům dát 
při jednání přednost. Bude to 
zhoršující se situace v Súdánu, 
výbušná ukrajinská krize, či 
další výboje Islámského státu? 
Nebo nějaká úplně nová zásadní 
událost, která mezinárodním 
společenstvím teprve otřese?

Rada bezpečnosti – UNSC

Hospodářská a sociální rada – ECOSOC

Rada pro lidská práva – HRC

M ilé delegátky, milí 
delegáti, dnes po 
pěti měsících za-

počne jednací maraton. Čeká 
vás den plný zážitků a nových 
zkušeností. Nic už se nebude 
odehrávat pouze na zkoušku, 
ale čekají nás tři dlouhé jednací 
dny. Hned v úvodu si budete 
muset schválit pořadí, ve kterém 
bude během konference projed-
návána agenda. Pořadí bodů 
agendy nám napoví více o pri-
oritách jednotlivých států. Poté 
se pustíte do náročného jednání 
nad prvním bodem agendy, 

což obnáší důležité mapování 
pozic a nalézání podpory, která 
se vám může hodit v dalších 
dnech. Budeme se na začátku 
zabývat urbanizací, bojem proti 
HIV, AIDS, malárii a dalším ne-
mocem nebo hospodářským růs-
tem jako prostředkem ke snížení 
chudoby? Toto rozhodnutí je 
pouze a jen na vás! Proto dopo-
ručujeme co největší nasazení, 
které se vám jistě brzy zúročí.

KRYŠTOF MÍŠEK

N a posledním příprav-
ném setkání proběhl 
nelítostný boj o pořadí 

agendy, který ve svém konci 
postrádal vítěze. Jednat budeme 
tedy v následujícím pořadí – 
problematika dětských vojáků, 
poté svoboda pokojného shro-
-mažďování a na závěr pracovní 
práva žen. Ovšem ještě před 
tím, než začne jednání k bodům 
agendy, proběhne univerzální 
periodická revize, která je spe-
cialitou Rady pro lidská práva, 
a jejímž smyslem je podrobení 
zahraniční výpravy zevrubnému 

dotazování, na jehož základě 
vznikne deklarativní dokument. 
Teprve po této časově přesně 
vymezené aktivitě přijdou na 
řadu body agendy, na které jsou 
již delegáti po pěti přípravných 
setkáních pečlivě připraveni. 
Jak rychle se podaří jednotlivá 
témata probrat a kam se jednání 
posune, bude záležet jen na vás.

MICHAELA 
MATUŠKOVÁ 
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Čas se naplnil a delegáti 
vybaveni bohatými zku-
šenostmi z přípravných 

setkání Prvního výboru Val-
ného shromáždění pro odzbro-
jení a mezinárodní bezpečnost 
(DISEC) nyní čekají, aby mohli 
ve jménu svého státu přispět 
k míru ve světě, přehlednější re-
gulaci zbraní a snaze o snížení 
hrozby užití jaderných zbraní. 
Mezinárodní politika a jednání 
na půdě OSN jsou neúprosná, 
ať již na Konferenci o jaderném 
odzbrojení, v případě zákazu 
automatických bojových pro-

středků, odzbrojení a rozvoje, 
revize NPT či při zvyšování pře-
hlednosti obchodu se zbraněmi. 
Přestože má DISEC záměr vést 
společnost ke světovému míru, 
očekávají se na jeho půdě četné 
souboje – o udělené slovo. Podle 
uplynulých měsíců bude rozdílů 
oproti realnému jednání Prvního 
výboru minimum.

ADAM HYKL

Výbor pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost – DISEC

Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu – UNESCO

Program OSN pro životní prostředí – UNEP

Po společensky laděném 
zahájení dnes stojíme na 
prahu prvního jednacího 

dne, tedy na začátku nesnad-
ného úkolu rozřešit mezinárodní 
problémy, které má Organizace 
OSN pro výchovu, vědu a kul-
turu na stole. Jako první bod 
agendy si plénum odhlasovalo 
zápis památek. To znamená, 
že jsme dnes svolali specifické 
zasedání, které nám nabídne 
lítý souboj o tom, která nomi-
novaná památka z nehmotného 
dědictví se dostane na Seznam 
světového dědictví UNESCO. 

Žádná nominace nebude ušet-
řena nekompromisního gri-
lování a oponentury. Bude to 
tradiční egyptské divadlo, emo-
cemi nabité tance vallenato nebo 
snad překrásné malby filetes? 
Potom, co se delegáti shodnou 
na jedné památce ze všech no-
minovaných, bude možné po-
stoupit k druhému bodu jednání, 
kterým je nová eugenika. Přeji 
všem zúčastněným pevné nervy 
a silné argumenty!

K ATEŘINA KRESTOVÁ 

V ítejte na prvním jed-
nacím dni na půdě 
UNEP! Nyní konečně 

zúročíte veškerou přípravu, 
které jste se pilně věnovali 
během workshopů. Jednání 
dnes zahájíme prvním bodem 
agendy, kterým jsou primární 
zdroje energie. O tématu bude 
jistě velmi napínavá diskuze, 
při které se nikdo nudit nebude. 
Také je možné předkládat ná-
vrhy prvních dokumentů. Snažte 
se proto využít každou chvíli 
k vyjednání podpory pro vaše 
návrhy či k doladění některých 

klíčových argumentů. Bez pod-
pory ostatních se zde zkrátka 
neobejdete. 

Během celého jednání ne-
zapomínejte, že více nutně ne-
znamená lépe. Jednejte věcně, 
bez osobních výpadů, mluvte 
k tématu a držte se jednacího 
řádu. Jenom to vám zajistí, že 
za pár dní budete z konference 
odcházet spokojení. A to nejdů-
ležitější: nebát se a jednat.

JAN HLAVÁČEK
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M inisterská konference 
WTO bude jako každý 
rok velmi náročná, 

nicméně určitě všechno zvlád-
neme na jedničku! 

První jednací den si vyslech-
neme zahajovací projevy mini-
strů. Ti přednesou v rámci dvou 
až čtyř minut priority svého státu 
v jednáních Světové obchodní 
organizace. Díky projevům 
budeme mít skvělou výchozí 
pozici pro jednání. Poté bu-
deme rozhodovat o pořadí bodů 
agendy, což bude snad velmi 
rychlou záležitostí vzhledem 

k již předjednanému pořadí. 
Následně již ministry čekají 

náročná jednání a nespočet ku-
loárních jednání, která povedou 
k finální ministerské deklaraci. 

Naše doporučení? Ničeho 
se nebojte! Snažte se uplat-
nit veškeré získané znalosti 
z workshopů, zúročte svoji do-
mácí přípravu, buďte aktivní 
(ale ne přespříliš), komunikujte, 
buďte tolerantní (zároveň se ne-
nechte zatlačit do rohu) a buďte 
kreativní a konstruktivní! 

PETR A MACKŮ

Světová obchodní organizace – WTO

Model NATO

Model EU

S ix months have passed 
since you applied for 
a place at the Model 

NATO. For many of you, it has 
been for the very first time. Back 
then, you put the date of the con-
ference down in your calendars 
and it seemed like ages before it 
actually happens. Well, as you 
read these lines, it is finally ha-
ppening. 

Now you stand here, in the 
Prague Congress Centre, having 
your elegant tux or fancy dress 
on, sipping on the morning co-

ffee. The calm before the storm. 
The next three days will be 

very intense. The opening cere-
mony has been a sort of a warm-
-up, since the negotiation days 
are the real deal. You will start 
to understand the real struggle 
of diplomacy. 

So, what is our piece of advice 
here? Play hard, but firstly - 
don’t forget to have fun! 

JAN KOTAR A

P o červeném sametu repre-
zentačních prostor Ho-
telu Ambassador čekají 

ministryně a ministry členských 
států Evropské unie tři perné 
dny za jednacím stolem. Rada 
Evropské unie má na svém břez-
novém zasedání v Praze jednat 
o problematice migrační poli-
tiky, o ochraně osobních údajů 
a znovuotevřena má být i směr-
nice na podporu genderové vy-
váženosti. 

Po pěti přípravných setkáních, 
na nichž naši delegáti pilovali 
své schopnosti, nastal čas za-

vázat boty, dotáhnout kravatu 
a pokusit se prosadit co nejvíce 
ze stanoviska svého státu. Příle-
žitost k tomu budou mít zástupci 
evropské osmadvacítky již dnes, 
neboť budou otevřena akta prv-
ního bodu agendy, a to migrační 
politiky. 

O dění za dveřmi jednacího 
sálu vás budeme samozřejmě 
pravidelně informovat. Věříme 
v konstruktivní a šťavnaté jed-
nání. 

JAKUB MAZANEC
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W hile for most delegates 
the conference star-
ted with the opening 

ceremony, the Model V4+ had 
begun a few day earlier. Partici-
pants from the Czech Republic, 
Slovakia, Poland, Hungary and 
Germany had arrived to Prague 
on Tuesday and the absence of 
workshops had been compensa-
ted by two days of guest lectu-
res, seminars and negotiation 
games.

The delegates should now be 
fully prepared for the three days 
of negotiations on the topics of 

Ukrainian crisis, illicit drug tra-
fficking, TTIP and anything else 
the Assembly will agree on, be-
cause their first task will be to 
accept the agenda.

The goal of the V4+ Model 
is to create joint statements on 
individual topics, which will 
hopefully not be affected by the 
condition that the documents 
have to be accepted unani-
mously.

VENDUL A KOT YZOVÁ

Model V4+

Láska na 69 způsobů
Kdo by tvrdil, že se na svém prvním workshopu nebál 
a nezapochyboval o sobě, lhal by. Při svém prvním pro-
jevu měl sucho v ústech leckdo, při vázání kravaty se 
zachvěla nejednomu delegátovi ruka. Prvotní strach se 
ale během pěti přípravných setkání a závěrečné konfe-
rence přetavil ve vztah, který by se dal nazvat celoži-
votní láskou.

Přes veškerý odpor k rannímu 
vstávání - budík nastavený 
v sobotu na šest ráno. Pa-

nické hledání kravaty nebo silo-
nek bez oka. Kam jen mohl přijít 
ten papír s poznámkami? Kolik je 
hodin? Tramvaj! Opakování si po 
cestě je základ. Paralelní, to není 

tak těžké vyslovit. Pa-ra-lel-ní. 
Dobře, musím to nahradit jiným 
slovem. Později bude spousta času, 
teď připravit registrace. Hlavně se 
usmívat a být milý, děláme to pro 
delegáty. Kde mám nabíječku na 
notebook? Jestli zůstala doma…á, 
tady je. Planý poplach. Radši vymy-

slet to náhradní slovo za…bezva, 
můžu začít nanovo. To pocení 
rukou nesnáším, ta tréma je horší 
než za delegátských let. Klid, oni 
jsou nervóznější než ty, vzpomeň 
na svůj první workshop.

ŽIVOT SE SUMMITEM
Průměrný sekretariátník napíše 

ročně jeden background, obstará 
přes padesát akutních telefonátů, 
dostane dva až tři záchvaty paniky. 
Vytiskne několik desítek stran 
dokumentů, nakopne si dvakrát 
až třikrát palec o uvolněný práh 
v kanceláři. Přibližně sedmsetkrát 
použije slovo delegát, nechá od-
hlasovat jeden či dva dokumenty. 
Vypije přes šedesát litrů kávy, na-
píše desítky e-mailů. Minimálně de-
setkrát ročně si postěžuje, že by do 
kanceláře AMO měl vést výtah. Ně-
kolik potenciálních známých uštve 
neustálým nadšeným vyprávěním 
o Pražském studentském summitu. 
A ještě více jich přemluví, aby se 
přihlásili také.

VAROVÁNÍ: 
KONFERENCE PRAŽSKÉHO 
STUDENTSKÉHO SUMMITU 
ZPŮSOBUJE VEDLEJŠÍ 
ÚČINKY
Být členem přípravného týmu Praž-
ského studentského summitu je pro 
velkou část delegátů nepředstavi-
telné. Předsednictvo je na pomyslné 
druhé straně barikády, nedostupné. 

Po prvním plenárním projevu, prv-
ním předloženém pozměňovacím 
návrhu, prvním odhlasovaném 
dokumentu ale padnou mnohé 
dosavadní bariéry. Po konferenci 
najednou nejsou všední diskuse 
se spolužáky to pravé ořechové. 
Ve chvíli, kdy zjistí, že jim v ži-
votě něco chybí, se řada účastníků 
přesto, nebo možná právě proto, 
rozhodne obavy překonat. Vrátit 
projektu, co jim dal. Proto vstávají 
v nekřesťanské hodiny, noří se do 
odborných materiálů, překoná-
vají své hranice při prezentacích 
a tráví svůj čas v kanceláři. Záro-
veň si ovšem díky těmto hodinám 
vytvoří bližší přátele než kdy dřív. 
Potkají se a třeba i udělají rozhovor 
s mnoha zajímavými hosty, které 
ještě nedávno jen sledovali na ob-
razovce. 

LÁSKA NENÍ JEN SLOVO
Pražský studentský summit 

je projekt s téměř 350 účastníky 
z pěti zemí. S desítkami partnerů, 
se čtyřmi modely, pěti přípravnými 
setkáními. Bez svého přípravného 
týmu, bez 69 lidí, kteří obětují dob-
rovolně svůj volný čas, by nebyl 
ničím. I když „obětují“ možná není 
správné slovo. Investují svůj čas, 
zkušenosti, dovednosti, píli, zapá-
lení i humor do projektu, který stojí 
zato zažít. 

ANEŽK A MAJDÁKOVÁ

ŽIVOT SEKRETARIÁTNÍKA
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