
VÁŽENÉ DÁMY, VÁŽENÍ PÁNOVÉ, 
MILÍ ČTENÁŘI,

jubilejní XX. ročník Pražského studentského 
summitu je úspěšně za námi. Více než 370 
středoškolským a vysokoškolským studentům 
rozšířil obzory, rozvinul kritické a analytické 
myšlení a znatelně vylepšil jejich komunikační, 
rétorické a argumentační dovednosti. Dočkal 
se také i mezinárodního přesahu v rámci nové-
ho Modelu V4+.

Uplynulých šest měsíců představovalo 
pro všechny zúčastněné velkou výzvu: projít 
náročným výběrovým řízení, absolvovat pět 
přípravných setkání na půdě Vysoké školy 
ekonomické v Praze a nabyté zkušenosti, zna-
losti a dovednosti následně zúročit při ostrých 
jednáních na březnové závěrečné konferenci. 
Studenti učinili nesmírný pokrok, od prvních 
nesmělých vystoupení se vypracovali až 
k jazykově vytříbeným, obsahově bohatým 
a příkladně věcným projevům.

Projekt nyní vstupuje do třetí dekády své exi-
stence. Jen díky trvalé podpoře našich part-
nerů, patronů, hostů a všech, kteří se na jeho 
realizaci podílejí, může stále růst a přinášet 
svým účastníkům cenné vzdělání, neopako-
vatelné zážitky a zkušenosti. Za tuto podporu 
jsme nesmírně vděčni.

Za právě uplynulým ročníkem se ohlí-
ží tato závěrečná zpráva, která společně 
s konferenční brožurou přináší o Pražském 
studentském summitu kompletní informace.

Závěrečná 
zpráva XX. ročníku 
Pražského
studentského 
summitu



PŘÍPRAVNÁ SETKÁNÍ
listopad 2014 až únor 2015,
Vysoká škola ekonomická v Praze

V průběhu podzimu a zimy se delegáti celkem pětkrát setkali na půdě 
VŠE, aby se v dopolední části programu společně seznámili a diskuto-
vali s řadou odborníků o palčivých tématech současnosti – směřování 
školství, nezávislosti médií, geopolitické situaci ve východní Evropě či 
náboženském fundamentalismu a hrozbách terorismu. Mezi hosty jsme 
přivítali Erika Taberyho, Jindřicha Šídla, Jiřinu Šiklovou, Zbyňka Tůmu, 
Michala Romancova či Táňu Fischerovou. Účastnici rovněž absolvovali 
vzdělávací semináře zaměřené na osobnostní rozvoj či prezentační 
dovednosti. Odpoledne pak byly vyhrazeny simulovaným mezinárodním 
organizacím. Interaktivní přednášky, rétorické a argumentační aktivity 
a debaty s dalšími přizvanými hosty se soustředily na oblasti, jimiž se 
jednotlivé orgány zabývají – mezinárodní bezpečnost, lidská práva, věda 
a kultura, hospodářství či životní prostředí.

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
6. března 2015, 
Hotel Ambassador – Zlatá Husa Praha

Kongresový sál hotelu Ambassador – Zlatá Husa přivítal téměř pět stovek 
delegátů a hostů projektu na jubilejním XX. zahájení konference. Jímavá 
úvodní slova koordinátorů projektu doplnila vynikající projevy významných 
řečníků, jež svou účastí podtrhli mimořádnou prestiž a tradici Pražského 
studentského summitu. Vystoupení ministra zahraničních věcí Lubomíra 
Zaorálka, eurokomisařky Věry Jourové, místopředsedkyně Poslanecké 
sněmovny Jaroslavy Jermanové, náčelníka Generálního štábu Armády 
ČR Petra Pavla, Hany Halfarové z nadace The Kellner Family Foundation 
či velvyslanců USA a Kanady se setkaly s bouřlivým ohlasem a povzbudily 
delegáty v přednesech vlastních zahajovacích projevů, jež následovaly 
v odpolední části programu. O mediální pokrytí slavnostního zahájení 
konference se mimo jiné postaraly i Česká televize a Český rozhlas. 

JEDNACÍ DNY
7. až 9. března 2015, 
Kongresové centrum Praha

Tři dny ostrých diplomatických jednání, těžkých argumentačních bitev, 
ale i ústupků a kompromisů prožili delegáti v prostorách Kongresového 
centra. Fundovaná diskuze, pestré názorové spektrum a vůle dosáhnout 
životaschopného řešení vedla k přijetí řady smělých a konstruktivních 
dokumentů. Ať již se řešila hrozba ze strany takzvaného Islámského státu, 
agenda nových rozvojových cílů tisíciletí, otázky svobody shromažďování, 
udržitelného rozvoje měst, ochrany vnějších hranic Evropské unie či vlivu 
směnných kurzů na mezinárodní obchod, účastníci předvedli nesmírné 
množství odhodlání, autentickou obhajobu zájmů zastupovaných států 
i obrovský posun v rétorických schopnostech. Svou premiéru si také 
odbyl mezinárodní model V4+, který přivítal své účastníky z Česka, 
Polska, Slovenka, Maďarska a Německa.
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V dnešní době žijí mladí lidé v domnění, 
že nemají žádnou moc ani možnost jakko-
li změnit svět kolem sebe. Mnozí zanevřeli 
na všechny politiky i mezinárodní organizace, 
za vším vidí jen zkorumpovanost a protek-
ci, ale přitom jim chybí motivace s tím něco 
udělat. Pražský studentský summit nám uka-
zuje cestu, kterou svět měnit lze. Stačí získat 
potřebné vědomosti, setřást ze sebe trému 
a odhodlat se říct, co si myslíme, co žádáme 
– a s tím vším projekt dlouhodobě pracuje. 
Díky Summitu už totiž vím, že lidé mi budou 
naslouchat. 

NINA DJUKANOVIČ, MODEL OSN

Model V4+ byl pro mě skvělou zkušeností. 
Oproti ostatním modelům Pražského stu-
dentského summitu jsme zde jednali se stu-
denty z jiných evropských států, a zajímavé 
tak bylo například slyšet názory na rozličné 
body agendy i z jiného pohledu než domácího 
českého. Výbornou příležitostí bylo i jednání 
v cizím jazyce, kde jsem si vyzkoušel formální 
angličtinu v praxi. Byla to pro mne obrovská 
výzva, ale vypořádal jsem se s ní myslím dobře 
– i díky pomoci předsednictva. V neposlední 
řadě mi pak tato akce přinesla spoustu nových 
kamarádů od Frankfurtu po Budapešť.

JAKUB KLÍMA, MODEL V4+

Patřit do „summítí“ rodiny, třebaže jako dele-
gát, je zkušenost, která otevírá oči. Summit je 
zdroj energie, který vás nabije chutí do prá-
ce a radostí z ní. Summit mi nabídl možnost 
poznání, a to nejen světa a konfl iktů v něm 
se odehrávajících. Prostřednictvím diskuze, 
seminářů, doprovodných akcí, přednášek či 
poznávání nových lidí se člověk neustále zdo-
konaluje a brousí své schopnosti: argumentací 
počínaje, strachem z vystupování konče. A  to 
vše navíc v cizím jazyce! Summit inspiruje 
k lepším výkonům a posouvá hranice. Proto 
jsem ráda jeho součástí!

IVA GEJDOŠOVÁ, MODEL NATO

Do sekretariátu jsem se přihlásila po dvouleté 
delegátské zkušenosti a nevěřila jsem, že by 
to mohl být ještě lepší zážitek a zkušenost. 
Opak se stal pravdou. Sekretariát mi umožnil 
být součástí skvělé party lidí, z nichž mnoho 
mi bylo velkou inspirací. Zdokonalila jsem 
se ve spoustě dovedností a během konfe-
rence například zjistila, že pracovat se dá i tři 
dny v kuse téměř beze spánku, pokud děláte 
něco, co máte opravdu rádi. Summit se stal 
velkou součástí mého života, a to bude platit 
i nadále. 

ANNA GANTNEROVÁ, 
PŘÍPRAVNÝ TÝM

Kde klasické školní vzdělání ztrácí dech 
s rychlostí změn ve světě, narůstá význam 
projektů jako Summit. Jsem nesmírně vděčný, 
že jsem se mohl zúčastnit hned tří jeho roč-
níků. Kromě zřejmého přínosu, jakým je zlep-
šení psaného projevu, schopnosti vyhledávat 
a třídit informace, kritického myšlení a samo-
zřejmě vystupování na veřejnosti, nabízí pro-
jekt mnohem více. Pro mě se stal Summit 
jedinečnou a zábavnou platformou, skrze 
kterou jsem vyrostl po informační a osob-
nostní stránce a současně jsem poznal skvělé 
a ambiciózní přátele na celý život. Úžasný kon-
cept Summitu nabízí nevytěžitelné možnosti 
pro každého, kdo se nespokojí s normálem 
a chce od života více. 

ŠTĚPÁN UHERÍK, MODEL EU

DOJMY ÚČASTNÍKŮ
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ÚČASTNICKÉ ZEMĚ

MODELU V4

69 první

20 druhá

8 třetí

2 čtvrtá

1 pátá

ÚČAST NA SUMMITU

%

49 velmi dobré

37 dobré 

12 dostatečné 

2 žádné 

ZLEPŠENÍ ÚČASTNÍKA VE VYSTUPOVÁNÍ

%

48 velmi dobré

32 dobré 

16 dostatečné 

4 žádné 

ZLEPŠENÍ ÚČASTNÍKA V PSANÉM PROJEVU

%

44 velmi dobré

43 dobré 

10 dostatečné 

3 žádné 

ZLEPŠENÍ ÚČASTNÍKA V KRITICKÉM A ANALYTICKÉM MYŠLENÍ

%

54 velmi dobré

40 dobré 

5 dostatečné 

1 žádné 

ZLEPŠENÍ ÚČASTNÍKA VE FAKTICKÝCH ZNALOSTECH

%

76 určitě doporučil 

22 spíše doporučil 

1 spíše nedoporučil 

1 určitě nedoporučil 

ÚČASTNÍK BY SPOLUŽÁKŮM SUMMIT

%
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39 maturitní roč. 2016

19 maturitní roč. 2015

16 vysokoškoláci

15 maturitní roč. 2017

6 maturitní roč. 2018

4 maturitní roč. 2019

VĚKOVÁ STRUKTURA ÚČASTNÍKŮ

%

51 přínosné

41 spíše přínosné 

8 spíše nepřínosné 

PŘÍNOS DOPROVODNÝCH AKCÍ

%

52 velmi dobré

34 dobré 

12 dostatečné 

2 žádné 

ZLEPŠENÍ ÚČASTNÍKA  V MLUVENÉM PROJEVU

%
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