
Přípravná setkání
LISTOPAD 2017 AŽ ÚNOR 2018,
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

Přípravná setkání jsou neodmyslitelnou a charakteristickou součástí 
Summitu. Celkem pěti setkáními rezonovala tématika změny klimatu, 
kontroverzních otázek ve světě nebo konfl iktů. Účastníci měli mož-
nost navštívit velké množství dopoledních seminářů na rozličná té-
mata, od multikulturalismu v Kanadě přes současné válečné konfl ik�  
až po postavení LGBT komuni�  v České republice. Z hostů se mohli 
setkat například s politickým geografem Michaelem Romancovem, 
ředitelem odboru � bernetických bezpečnostních politik Danielem 
Ba� e či několika odborní�  a analyti�  Výzkumného centra Asociace 
pro mezinárodní otáz� . Odpoledne již patřilo programu v jednot-
livých orgánech Modelu OSN a v Modelech NATO a EU. Účastníci 
se tak vzdělávali v oblasti so�  skills, v komunikačních dovednos-
tech i v jednotlivých bodech agendy, jimiž letos byly třeba program 
rozvoje evropského obranného průmyslu,  genetic�  modifi kované 
organismy či udržitelná urbanizace.

Konference – slavnostní zahájení
9. BŘEZNA 2018, HOTEL AMBASSADOR – ZLATÁ HUSA V PRAZE

Slavnostní zahájení konference již tradičně probíhá v hotelu 
Ambassador a jeho stěžejním programem jsou promluvy významných 
osobností ke studentům. Letos tak konferenci zahájili například kan-
didát na prezidenta ČR Marek Hilšer, velvyslanec USA v ČR Stephen 
B. King, prorektorka Univerzi�  Karlovy Radka Wildová či předsed� -
ně Akademie věd ČR Eva Zažímalová. Hosté pohovořili o důležitosti 
studentstva i o významu občanské společnosti. V odpoledním bloku 
pak už následovaly pečlivě připravené plenární projevy účastníků, 
které se zaměřovaly na politiku a priori�  jimi zastupovaného státu, 
od bezpečnosti přes kulturu a životní prostředí až po lidská práva. 

Konference – jednací dny
10.—12. BŘEZNA 2018, KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA

Během tří jednacích dnů měli účastníci příležitost vžít se naplno 
do role diplomatů zastupujících jednotlivé stá�  a zúčastnit se leckdy 
tvrdých vyjednávání na rozličná témata. Konferenční jednání je 
poměrně věrohodnou simulací reálného politického rozhodování 
a  také vyvrcholením pěti přípravných setkání, v němž jsou zúročeny 
všechny dosud nabyté znalosti a schopnosti. Účastníci tak v rámci 
sedmi orgánů OSN, Severoatlantické rady a Rady EU projednáva-
jí komplexní problematiku z rozličných oblastí a schvalují různé 
dokumen� , v nichž jsou předložena řešení daných témat, ať už šlo 
o strategickou perspektivu na Balkáně, lidská práva v nadnárodních 
obchodních společnostech, doping ve sportu či mezinárodní drogovou 
problematiku. Mezi simulovanými orgány a jednotlivými účastní�  
probíhala čilá spolupráce, v rámci níž proběhlo spoustu meziorgá-
nových návštěv i koordinací společné politi� .

Regionální simulace
PODZIM 2017, PĚT MĚST (OSTRAVA, BRNO, PARDUBICE, 
ČESKÉ BUDĚJOVICE, OSTROV)

Ještě před začátkem hlavní části Summitu proběhlo pět regionál-
ních simulací Rady bezpečnosti OSN v Ostravě, Brně, Pardubicích, 
Českých Budějovicích a Ostrově. Jejich účastní�  byli žáci 8. a 9. tříd 
základních škol či víceletých gymnázií, kteří během dopoledne 
načerpali informace o � ngování OSN i o bodu agendy, jímž byla 
letos válka v Sýrii, a odpoledne se již přesunuli k samotné simulaci 
jednání Rady bezpečnosti. I přes nízký věk účastníků se ve všech 
městech podařilo schválit kvalitní rezoluce a samotná vyjednávání 
se vyznačovala vysokou konstruktivitou i nasazením všech delegátů. 
Regionálních simulací se dohromady zúčastnilo přes 150 žáků, z nichž 
byli v každém městě oceněni tři nejlepší.

Program
Summitu

Generální partner Pražského studentského summitu

Partneři

Mediální partneři

Za podpory

Tiráž
PRAŽSKÝ STUDENTSKÝ SUMMIT, Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)
Žitná 27, 110 00 Praha 1, tel.: +420 224 813 460 , www.studentsummit.cz

Editorka: Hanka Nguyen; Texty: Hanka Nguyen; Jazyková úprava: Hanka Nguyen, 
František Novotný, Zbyněk Novotný; Grafi cký design: Jan Václav; Fotografi e: Romana 
Červenková, Jan Doležal, Michal Janata, Jonathan Machander, Matěj Nárožný, Michaela 
Nováková, Andrea Tunysová

Tisk: Vydavatelství KUFR, s.r.o. – Tiskárna

w
w

w
.s

tu
d

en
ts

u
m

m
it

.c
z

Závěrečná
zpráva 2018

Pražský
studentský
summit



47% 53%19

SK

11,210,7

9,7

4,9
2,4

3,91

1,5

9,3

2

8,3

4,4
3,4

8,3

Milé čtenář� , milí čtenáři,

XXIII. ročník Pražského studentského summitu se nesl v duchu hesla 
„změň svět“. Jsme přesvědčení, že abychom mohli změnit svět, musíme začít 
od sebe – a právě seberealizace, osobní rozvoj a neformální vzdělávání jsou 
hodno� , které jsou pro Summit důležité, a které jsou nezbytnými nástroji 
pro změnu sebe samého i změnu světa okolo sebe.

Ať už šlo o psaní přijímací eseje, mluvení na veřejnosti či psaní stanovisek, 
je důležité ocenit, s jakou vervou a s jakým nadšením delegáti své (ne)povin-
nosti plnili; koneckonců je to především jejich proměna a posun, které členy 
přípravného týmu zdárně poháněly již od prvopočátků až dodnes, směrem 
k XXIV. ročníku. Velké dí�  však patří také samotným organizátorům, kteří 
se zasloužili o vytvoření přívětivého a zároveň motivujícího prostředí, jaký 
je pro změnu (sebe i světa) potřebný. Bez jejich obětavosti a entuziasmu 
by Summit pravděpodobně vůbec nevznikl. Za kvalitu Summitu se také 
zasloužili partneři a sponzoři, dí�  kterým si XXIII. ročník udržel i doposud 
přinejmenším stejně vysokou úroveň a komfort jako doteď, a dí�  kterým 
neztrácíme víru ve vůli jednotlivců i společností přispívat svým dílem 
ke vzdělávání občanské společnosti.

Celou cestu Pražským studentským summitem, od regionálních sim-
ulací přes pět přípravných setkání až po konferenci si můžete připomenout 
v následující závěrečné zprávě.

Úvodní
slovo

Očima
účastníků

ÚČASTNÍCI PODLE BYDLIŠTĚ

JAK MOC JSEM SE ZLEPŠIL(A) DÍKY XXIII. ROČNÍKU V NÁSLEDUJÍCÍCH OBLASTECH?

MUŽI/ŽENY V PROCENTECH

KOLIKÁTÝ ROČNÍK NA SUMMITU

ROK MATURITY

ZAMĚŘENÍ ÚČASTNÍKŮ PODLE OBORŮ

01  Vojtěch Domín OSN 

Poprvé jsem se na Summitu ocitl v sextě. Měl jsem za sebou jednu 
menší simulaci a chytlo mě to jako máloco. Jednání mě hrozně bavilo 
a hrozně jsem se předváděl. Druhý rok jsem se dostal až jako náhrad-
ník. O to víc jsem si té možnosti cenil, o to víc jsem se při jednání 
snažil být konstruktivní a méně se předváděl, více vyjednával. Třetí 
rok jsem věřil, že už mě Summit mnoho naučit nemůže, a spíše jsem 
využíval zkušenosti, které jsem již měl. Přesto jsem poprvé opravdu 
docenil genialitu workshopů a poprvé se zabýval hlavně novými 
kamarády. Počtvrté jsem byl pozorovatelem za nevládní organizaci, 
prošel č� ři orgány, získal úplně jiný pohled a vyrovnal jednání 
a přátele. Hodně lidí říká, že je Summit donutil vystoupit ze své 
komfortní zóny, že se překonali, aby mluvili. U mě to bylo naopak. 
Naučil jsem se poslouchat a obrousil hrany. A pokaždé, když jsem 
myslel, že už nic nového získat nemůžu, Summit mi vždyc�  vyrazil 
dech. Nakonec se ukazuje, že nejvíc se naučíme od ostatních lidí. Je 
jedno, jestli formálně z jednání nebo od ostatních, tady dostanete 
požehnaně od každého.

02  Jiří Rajtr OSN

10 přípravných setkání. 9 jednacích dní. 3 zastupované stá�  ve 3 
různých orgánech a nespočet zážitků. To jsou mé osobní statisti�  
z mé dosavadní účasti na Pražském studentském summitu. Je to 
jedna z mála věcí, o které mohu říct známé klišé, že mi změnila 
život. Protože Summit nejsou jen ona čísla, kterými jsem začal. Je 
to příjemný kolektiv lidí, s nimiž se mohu bavit o čemkoliv, je to 
diverzita různých činností a je to i v neposední řadě také výzva. 
Výzva udělat o jeden krok navíc a posunout hranice. Pro všechno 
to si Summit získal místo v mém srdci.

03  Tony Nguyen NATO

Byla pro mě letošní účast na Summitu zbytečná, když jsem byl 
delegátem už ve třech předchozích ročnících? Myslím, že ne. A to 
i přesto, že strachu z mluvení před veřejností jsem se právě dí�  
minulým ročníkům zbavil a fráze jako „kritické myšlení“ pro mě již 
nejsou fascinující novinkou, ale naopak občas zní jako klišé. Summit 
je však výjimečný tím, že vás vyjme ze známého školního prostředí 
a propojí vás s inspirujícími studen�  z různých koutů republi� . 
Celorepublikovým přesahem to však nekončí. Summit vám totiž 
pos� tuje možnost se dozvědět o různých globálních problémech a 
následně o nich diskutovat. Myslím, že právě tento přesah do nejen 
celé republi� , ale i světa činí Summit něčím, co prostě neomrzí.

04  Tereza Kravčíková NATO

Summit. To jsou vykřiční�  v diáři připomínající deadline stanoviska. 
Summit jsou noci strávené čtením dokumentů, které se nakonec 
ukázaly jako naprosto zbytečné. Summit je žehlení košil ve dvě 
ráno. Summit je ten pocit nervozi� , když jsem zjistila, že budu mít 
projev před více než 300 lidmi. Summit je vstávání o hodinu a půl 
dříve, abych si mohla projev znovu a znovu přeříkat. Summit je pocit 
trium� , po tom, co jsem svůj projev nepokazila tak moc, jak jsem 
čekala. Summit jsou večery s lidmi, kteří dokáží hodiny diskutovat 
o tom, jak vidí svět. Summit jsou vyjednávání, která na první pohled 
nikam nevedou. Summit jsou lidé, před kterými se nemusíte bát 
být takovými, jací jste. Summit je příležitost. Summit je překonání 
vlastního strachu. Summit je rodina.

05  Pavla Hrabcová EU

Pražského studentského summitu jsem se zúčastnila již počt-
vrté. Každý ročník summitu je jiný, ale všechny �  ro�  mají něco 
společného – fakt, že jsou lepší a lepší. Tentokrát jsem dlouho 
přemýšlela, jestli se přihlásit. Věděla jsem, že spojit studium, práci, 
summit a jiné mé aktivi�  bude náročné. Představa se summitu 
neúčastnit a nechat si ujít všechny �  přednáš� , diskuze, projevy, 
lidi a skvělou atmosféru, mi však přišla ještě horší. Svého konečného 
rozhodnutí nelituji. Dostala jsem možnost opět o kousek posunout 
své so� -skills, překonat strach z veřejných proslovů a navázat kon-
takt se spoustou skvělých lidí. A kdo ví, třeba s organizací summitu 
pomůžu příští rok i já.

1 Právo
2 Mezinárodní vztahy 
 / mezinárodní teritoriální 

studia
3 Lékařský (medicína, 
 fyzioterapie apod.) 
4 Humanitní (fi losofi e, 
 historie...)
5 Technický 
6 Ekonomie
7 Politologie
8 Přírodovědný
9 Jazyky
10 Jiný sociálněvědní
11 PR a marketing
12 Žurnalistika
13 Umělecký
14 Matematika

2018
2019
2020
2021
2022

Studuji VŠ.

První 64,3 %

Druhý 24,5 %

Třetí 7,7 %

Čtvrtý 2,5 %

Pátý 1 %

velmi jsem se zlepšil/a středně trochu vůbec

19,3 %
16,4 %

11,6 %

7,7 %

7,2 %
6,8 %
5,8 %
5,8  %
3,9 %
3,9 %
3,9 %
3,4 %
2,4 %
1,9 %

15,5 %
39,4 %
21,6 %
9,4 %
0,5 %

13,6 %

Mluvený projev
23 % 39 % 32 % 6  %

Znalosti o projednávané 
problematice a bodech agendy

65 % 27 % 7 % 1 %

Písemný projev
22 % 33 % 33 % 12 %

Znalosti o zastupovaném státu 
či jiných státech

60 % 30 % 9 % 1 %

Znalosti o mezinárodních 
vztazích a organizacích

43 % 45 % 11 % 1 %

Kritické myšlení
22 % 39 % 31 % 8 %

Vyjednávací schopnosti
19 % 46 % 29 % 6 %

V procentech

Eva Prudilová
hlavní koordinátorka

Daniela Chvátalová
zástup� ně hlavní koordinátor� 

Filip Jelínek
zástupce hlavní koordinátor� 

Anna Umlaufová
programová koordinátorka
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je pro změnu (sebe i světa) potřebný. Bez jejich obětavosti a entuziasmu 
by Summit pravděpodobně vůbec nevznikl. Za kvalitu Summitu se také 
zasloužili partneři a sponzoři, dí�  kterým si XXIII. ročník udržel i doposud 
přinejmenším stejně vysokou úroveň a komfort jako doteď, a dí�  kterým 
neztrácíme víru ve vůli jednotlivců i společností přispívat svým dílem 
ke vzdělávání občanské společnosti.

Celou cestu Pražským studentským summitem, od regionálních sim-
ulací přes pět přípravných setkání až po konferenci si můžete připomenout 
v následující závěrečné zprávě.
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ZAMĚŘENÍ ÚČASTNÍKŮ PODLE OBORŮ

01  Vojtěch Domín OSN 

Poprvé jsem se na Summitu ocitl v sextě. Měl jsem za sebou jednu 
menší simulaci a chytlo mě to jako máloco. Jednání mě hrozně bavilo 
a hrozně jsem se předváděl. Druhý rok jsem se dostal až jako náhrad-
ník. O to víc jsem si té možnosti cenil, o to víc jsem se při jednání 
snažil být konstruktivní a méně se předváděl, více vyjednával. Třetí 
rok jsem věřil, že už mě Summit mnoho naučit nemůže, a spíše jsem 
využíval zkušenosti, které jsem již měl. Přesto jsem poprvé opravdu 
docenil genialitu workshopů a poprvé se zabýval hlavně novými 
kamarády. Počtvrté jsem byl pozorovatelem za nevládní organizaci, 
prošel č� ři orgány, získal úplně jiný pohled a vyrovnal jednání 
a přátele. Hodně lidí říká, že je Summit donutil vystoupit ze své 
komfortní zóny, že se překonali, aby mluvili. U mě to bylo naopak. 
Naučil jsem se poslouchat a obrousil hrany. A pokaždé, když jsem 
myslel, že už nic nového získat nemůžu, Summit mi vždyc�  vyrazil 
dech. Nakonec se ukazuje, že nejvíc se naučíme od ostatních lidí. Je 
jedno, jestli formálně z jednání nebo od ostatních, tady dostanete 
požehnaně od každého.

02  Jiří Rajtr OSN

10 přípravných setkání. 9 jednacích dní. 3 zastupované stá�  ve 3 
různých orgánech a nespočet zážitků. To jsou mé osobní statisti�  
z mé dosavadní účasti na Pražském studentském summitu. Je to 
jedna z mála věcí, o které mohu říct známé klišé, že mi změnila 
život. Protože Summit nejsou jen ona čísla, kterými jsem začal. Je 
to příjemný kolektiv lidí, s nimiž se mohu bavit o čemkoliv, je to 
diverzita různých činností a je to i v neposední řadě také výzva. 
Výzva udělat o jeden krok navíc a posunout hranice. Pro všechno 
to si Summit získal místo v mém srdci.

03  Tony Nguyen NATO

Byla pro mě letošní účast na Summitu zbytečná, když jsem byl 
delegátem už ve třech předchozích ročnících? Myslím, že ne. A to 
i přesto, že strachu z mluvení před veřejností jsem se právě dí�  
minulým ročníkům zbavil a fráze jako „kritické myšlení“ pro mě již 
nejsou fascinující novinkou, ale naopak občas zní jako klišé. Summit 
je však výjimečný tím, že vás vyjme ze známého školního prostředí 
a propojí vás s inspirujícími studen�  z různých koutů republi� . 
Celorepublikovým přesahem to však nekončí. Summit vám totiž 
pos� tuje možnost se dozvědět o různých globálních problémech a 
následně o nich diskutovat. Myslím, že právě tento přesah do nejen 
celé republi� , ale i světa činí Summit něčím, co prostě neomrzí.

04  Tereza Kravčíková NATO

Summit. To jsou vykřiční�  v diáři připomínající deadline stanoviska. 
Summit jsou noci strávené čtením dokumentů, které se nakonec 
ukázaly jako naprosto zbytečné. Summit je žehlení košil ve dvě 
ráno. Summit je ten pocit nervozi� , když jsem zjistila, že budu mít 
projev před více než 300 lidmi. Summit je vstávání o hodinu a půl 
dříve, abych si mohla projev znovu a znovu přeříkat. Summit je pocit 
trium� , po tom, co jsem svůj projev nepokazila tak moc, jak jsem 
čekala. Summit jsou večery s lidmi, kteří dokáží hodiny diskutovat 
o tom, jak vidí svět. Summit jsou vyjednávání, která na první pohled 
nikam nevedou. Summit jsou lidé, před kterými se nemusíte bát 
být takovými, jací jste. Summit je příležitost. Summit je překonání 
vlastního strachu. Summit je rodina.

05  Pavla Hrabcová EU

Pražského studentského summitu jsem se zúčastnila již počt-
vrté. Každý ročník summitu je jiný, ale všechny �  ro�  mají něco 
společného – fakt, že jsou lepší a lepší. Tentokrát jsem dlouho 
přemýšlela, jestli se přihlásit. Věděla jsem, že spojit studium, práci, 
summit a jiné mé aktivi�  bude náročné. Představa se summitu 
neúčastnit a nechat si ujít všechny �  přednáš� , diskuze, projevy, 
lidi a skvělou atmosféru, mi však přišla ještě horší. Svého konečného 
rozhodnutí nelituji. Dostala jsem možnost opět o kousek posunout 
své so� -skills, překonat strach z veřejných proslovů a navázat kon-
takt se spoustou skvělých lidí. A kdo ví, třeba s organizací summitu 
pomůžu příští rok i já.

1 Právo
2 Mezinárodní vztahy 
 / mezinárodní teritoriální 

studia
3 Lékařský (medicína, 
 fyzioterapie apod.) 
4 Humanitní (fi losofi e, 
 historie...)
5 Technický 
6 Ekonomie
7 Politologie
8 Přírodovědný
9 Jazyky
10 Jiný sociálněvědní
11 PR a marketing
12 Žurnalistika
13 Umělecký
14 Matematika

2018
2019
2020
2021
2022

Studuji VŠ.

První 64,3 %

Druhý 24,5 %

Třetí 7,7 %

Čtvrtý 2,5 %

Pátý 1 %

velmi jsem se zlepšil/a středně trochu vůbec

19,3 %
16,4 %

11,6 %

7,7 %

7,2 %
6,8 %
5,8 %
5,8  %
3,9 %
3,9 %
3,9 %
3,4 %
2,4 %
1,9 %

15,5 %
39,4 %
21,6 %
9,4 %
0,5 %

13,6 %

Mluvený projev
23 % 39 % 32 % 6  %

Znalosti o projednávané 
problematice a bodech agendy

65 % 27 % 7 % 1 %

Písemný projev
22 % 33 % 33 % 12 %

Znalosti o zastupovaném státu 
či jiných státech

60 % 30 % 9 % 1 %

Znalosti o mezinárodních 
vztazích a organizacích

43 % 45 % 11 % 1 %

Kritické myšlení
22 % 39 % 31 % 8 %

Vyjednávací schopnosti
19 % 46 % 29 % 6 %

V procentech

Eva Prudilová
hlavní koordinátorka

Daniela Chvátalová
zástup� ně hlavní koordinátor� 

Filip Jelínek
zástupce hlavní koordinátor� 

Anna Umlaufová
programová koordinátorka
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Milé čtenář� , milí čtenáři,

XXIII. ročník Pražského studentského summitu se nesl v duchu hesla 
„změň svět“. Jsme přesvědčení, že abychom mohli změnit svět, musíme začít 
od sebe – a právě seberealizace, osobní rozvoj a neformální vzdělávání jsou 
hodno� , které jsou pro Summit důležité, a které jsou nezbytnými nástroji 
pro změnu sebe samého i změnu světa okolo sebe.

Ať už šlo o psaní přijímací eseje, mluvení na veřejnosti či psaní stanovisek, 
je důležité ocenit, s jakou vervou a s jakým nadšením delegáti své (ne)povin-
nosti plnili; koneckonců je to především jejich proměna a posun, které členy 
přípravného týmu zdárně poháněly již od prvopočátků až dodnes, směrem 
k XXIV. ročníku. Velké dí�  však patří také samotným organizátorům, kteří 
se zasloužili o vytvoření přívětivého a zároveň motivujícího prostředí, jaký 
je pro změnu (sebe i světa) potřebný. Bez jejich obětavosti a entuziasmu 
by Summit pravděpodobně vůbec nevznikl. Za kvalitu Summitu se také 
zasloužili partneři a sponzoři, dí�  kterým si XXIII. ročník udržel i doposud 
přinejmenším stejně vysokou úroveň a komfort jako doteď, a dí�  kterým 
neztrácíme víru ve vůli jednotlivců i společností přispívat svým dílem 
ke vzdělávání občanské společnosti.

Celou cestu Pražským studentským summitem, od regionálních sim-
ulací přes pět přípravných setkání až po konferenci si můžete připomenout 
v následující závěrečné zprávě.
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01  Vojtěch Domín OSN 

Poprvé jsem se na Summitu ocitl v sextě. Měl jsem za sebou jednu 
menší simulaci a chytlo mě to jako máloco. Jednání mě hrozně bavilo 
a hrozně jsem se předváděl. Druhý rok jsem se dostal až jako náhrad-
ník. O to víc jsem si té možnosti cenil, o to víc jsem se při jednání 
snažil být konstruktivní a méně se předváděl, více vyjednával. Třetí 
rok jsem věřil, že už mě Summit mnoho naučit nemůže, a spíše jsem 
využíval zkušenosti, které jsem již měl. Přesto jsem poprvé opravdu 
docenil genialitu workshopů a poprvé se zabýval hlavně novými 
kamarády. Počtvrté jsem byl pozorovatelem za nevládní organizaci, 
prošel č� ři orgány, získal úplně jiný pohled a vyrovnal jednání 
a přátele. Hodně lidí říká, že je Summit donutil vystoupit ze své 
komfortní zóny, že se překonali, aby mluvili. U mě to bylo naopak. 
Naučil jsem se poslouchat a obrousil hrany. A pokaždé, když jsem 
myslel, že už nic nového získat nemůžu, Summit mi vždyc�  vyrazil 
dech. Nakonec se ukazuje, že nejvíc se naučíme od ostatních lidí. Je 
jedno, jestli formálně z jednání nebo od ostatních, tady dostanete 
požehnaně od každého.

02  Jiří Rajtr OSN

10 přípravných setkání. 9 jednacích dní. 3 zastupované stá�  ve 3 
různých orgánech a nespočet zážitků. To jsou mé osobní statisti�  
z mé dosavadní účasti na Pražském studentském summitu. Je to 
jedna z mála věcí, o které mohu říct známé klišé, že mi změnila 
život. Protože Summit nejsou jen ona čísla, kterými jsem začal. Je 
to příjemný kolektiv lidí, s nimiž se mohu bavit o čemkoliv, je to 
diverzita různých činností a je to i v neposední řadě také výzva. 
Výzva udělat o jeden krok navíc a posunout hranice. Pro všechno 
to si Summit získal místo v mém srdci.

03  Tony Nguyen NATO

Byla pro mě letošní účast na Summitu zbytečná, když jsem byl 
delegátem už ve třech předchozích ročnících? Myslím, že ne. A to 
i přesto, že strachu z mluvení před veřejností jsem se právě dí�  
minulým ročníkům zbavil a fráze jako „kritické myšlení“ pro mě již 
nejsou fascinující novinkou, ale naopak občas zní jako klišé. Summit 
je však výjimečný tím, že vás vyjme ze známého školního prostředí 
a propojí vás s inspirujícími studen�  z různých koutů republi� . 
Celorepublikovým přesahem to však nekončí. Summit vám totiž 
pos� tuje možnost se dozvědět o různých globálních problémech a 
následně o nich diskutovat. Myslím, že právě tento přesah do nejen 
celé republi� , ale i světa činí Summit něčím, co prostě neomrzí.

04  Tereza Kravčíková NATO

Summit. To jsou vykřiční�  v diáři připomínající deadline stanoviska. 
Summit jsou noci strávené čtením dokumentů, které se nakonec 
ukázaly jako naprosto zbytečné. Summit je žehlení košil ve dvě 
ráno. Summit je ten pocit nervozi� , když jsem zjistila, že budu mít 
projev před více než 300 lidmi. Summit je vstávání o hodinu a půl 
dříve, abych si mohla projev znovu a znovu přeříkat. Summit je pocit 
trium� , po tom, co jsem svůj projev nepokazila tak moc, jak jsem 
čekala. Summit jsou večery s lidmi, kteří dokáží hodiny diskutovat 
o tom, jak vidí svět. Summit jsou vyjednávání, která na první pohled 
nikam nevedou. Summit jsou lidé, před kterými se nemusíte bát 
být takovými, jací jste. Summit je příležitost. Summit je překonání 
vlastního strachu. Summit je rodina.

05  Pavla Hrabcová EU

Pražského studentského summitu jsem se zúčastnila již počt-
vrté. Každý ročník summitu je jiný, ale všechny �  ro�  mají něco 
společného – fakt, že jsou lepší a lepší. Tentokrát jsem dlouho 
přemýšlela, jestli se přihlásit. Věděla jsem, že spojit studium, práci, 
summit a jiné mé aktivi�  bude náročné. Představa se summitu 
neúčastnit a nechat si ujít všechny �  přednáš� , diskuze, projevy, 
lidi a skvělou atmosféru, mi však přišla ještě horší. Svého konečného 
rozhodnutí nelituji. Dostala jsem možnost opět o kousek posunout 
své so� -skills, překonat strach z veřejných proslovů a navázat kon-
takt se spoustou skvělých lidí. A kdo ví, třeba s organizací summitu 
pomůžu příští rok i já.
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Přípravná setkání
LISTOPAD 2017 AŽ ÚNOR 2018,
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

Přípravná setkání jsou neodmyslitelnou a charakteristickou součástí 
Summitu. Celkem pěti setkáními rezonovala tématika změny klimatu, 
kontroverzních otázek ve světě nebo konfl iktů. Účastníci měli mož-
nost navštívit velké množství dopoledních seminářů na rozličná té-
mata, od multikulturalismu v Kanadě přes současné válečné konfl ik�  
až po postavení LGBT komuni�  v České republice. Z hostů se mohli 
setkat například s politickým geografem Michaelem Romancovem, 
ředitelem odboru � bernetických bezpečnostních politik Danielem 
Ba� e či několika odborní�  a analyti�  Výzkumného centra Asociace 
pro mezinárodní otáz� . Odpoledne již patřilo programu v jednot-
livých orgánech Modelu OSN a v Modelech NATO a EU. Účastníci 
se tak vzdělávali v oblasti so�  skills, v komunikačních dovednos-
tech i v jednotlivých bodech agendy, jimiž letos byly třeba program 
rozvoje evropského obranného průmyslu,  genetic�  modifi kované 
organismy či udržitelná urbanizace.

Konference – slavnostní zahájení
9. BŘEZNA 2018, HOTEL AMBASSADOR – ZLATÁ HUSA V PRAZE

Slavnostní zahájení konference již tradičně probíhá v hotelu 
Ambassador a jeho stěžejním programem jsou promluvy významných 
osobností ke studentům. Letos tak konferenci zahájili například kan-
didát na prezidenta ČR Marek Hilšer, velvyslanec USA v ČR Stephen 
B. King, prorektorka Univerzi�  Karlovy Radka Wildová či předsed� -
ně Akademie věd ČR Eva Zažímalová. Hosté pohovořili o důležitosti 
studentstva i o významu občanské společnosti. V odpoledním bloku 
pak už následovaly pečlivě připravené plenární projevy účastníků, 
které se zaměřovaly na politiku a priori�  jimi zastupovaného státu, 
od bezpečnosti přes kulturu a životní prostředí až po lidská práva. 

Konference – jednací dny
10.—12. BŘEZNA 2018, KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA

Během tří jednacích dnů měli účastníci příležitost vžít se naplno 
do role diplomatů zastupujících jednotlivé stá�  a zúčastnit se leckdy 
tvrdých vyjednávání na rozličná témata. Konferenční jednání je 
poměrně věrohodnou simulací reálného politického rozhodování 
a  také vyvrcholením pěti přípravných setkání, v němž jsou zúročeny 
všechny dosud nabyté znalosti a schopnosti. Účastníci tak v rámci 
sedmi orgánů OSN, Severoatlantické rady a Rady EU projednáva-
jí komplexní problematiku z rozličných oblastí a schvalují různé 
dokumen� , v nichž jsou předložena řešení daných témat, ať už šlo 
o strategickou perspektivu na Balkáně, lidská práva v nadnárodních 
obchodních společnostech, doping ve sportu či mezinárodní drogovou 
problematiku. Mezi simulovanými orgány a jednotlivými účastní�  
probíhala čilá spolupráce, v rámci níž proběhlo spoustu meziorgá-
nových návštěv i koordinací společné politi� .

Regionální simulace
PODZIM 2017, PĚT MĚST (OSTRAVA, BRNO, PARDUBICE, 
ČESKÉ BUDĚJOVICE, OSTROV)

Ještě před začátkem hlavní části Summitu proběhlo pět regionál-
ních simulací Rady bezpečnosti OSN v Ostravě, Brně, Pardubicích, 
Českých Budějovicích a Ostrově. Jejich účastní�  byli žáci 8. a 9. tříd 
základních škol či víceletých gymnázií, kteří během dopoledne 
načerpali informace o � ngování OSN i o bodu agendy, jímž byla 
letos válka v Sýrii, a odpoledne se již přesunuli k samotné simulaci 
jednání Rady bezpečnosti. I přes nízký věk účastníků se ve všech 
městech podařilo schválit kvalitní rezoluce a samotná vyjednávání 
se vyznačovala vysokou konstruktivitou i nasazením všech delegátů. 
Regionálních simulací se dohromady zúčastnilo přes 150 žáků, z nichž 
byli v každém městě oceněni tři nejlepší.
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