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Úvodní slovo
Milé studentky, milí studenti,

Zajisté je také užitečné přečíst si své orgánové průvodce,

pokud čtete tyto řádky, pak vězte, že na sebe můžete být

které vám podrobněji vyloží, jaké je fungování vašeho orgánu,

pyšní – úspěšně jste totiž zvládli přijímací řízení na XXIV.

a uděláte si díky němu ještě přesnější představu, co vás na pří‑

ročník Pražského studentského summitu. Nyní vás během

pravných setkáních i na konferenci čeká. V případě, že si nebu‑

několika následujících měsíců čeká pět sobot zaměřených na

dete s něčím jisti, neváhejte se nás zeptat, a to e‑mailem na ad‑

mezinárodní vztahy, soft‑skills, neformální vzdělávání, ale i na

rese summit@amo.cz, kde vám rádi zodpovíme veškeré dotazy.

poznávání nových lidí a rozvíjení sama sebe. Na těchto strán‑

Srdečně doufám, že vám Summit dá tolik znalostí, doved‑

kách se dočtete informace, které vám pomohou se základní ori‑

ností, zážitků i nových přátel jako celému našemu přípravnému

entací na projektu a s pochopením některých pojmů.

týmu.
Za přípravný tým Summitu
Zbyněk Novotný
hlavní koordinátor
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I. Co je Pražský studentský summit
Pražský studentský summit je celoroční vzdělávací pro‑

kteří pracují ve svém volném čase a bez nároku na honorář.

jekt pro více než 300 studentů středních i vysokých škol

Hlavní vzdělávací metodou Pražského studentského su‑

z celé České republiky s více než dvacetiletou tradicí, který

mmitu je simulace činnosti mezinárodních organizací (OSN,

pořádá Asociace pro mezinárodní otázky (AMO). Dává mla‑

EU a NATO). Každý z vás bude při této aktivitě zastupovat je‑

dým lidem možnost rozšiřovat si znalosti například v oblasti

den stát. Během ročníku se dopodrobna seznámíte se situací

mezinárodního dění, lidských práv, ekonomie, kulturního dě‑

a životem v tomto státě a jeho postoji k různým celosvětovým

dictví či životního prostředí a zároveň prohlubovat rétorické,

problémům. Na konci ročníku pak budete sami hledat řešení

prezentační a argumentační dovednosti. Část projektu navíc

problémů, kterými se zabývají reálné mezinárodní organi‑

probíhá v angličtině a rozvíjí tak aktivní jazykové schopnosti

zace, a mezi ostatními účastníky se pokusíte prosadit to, o co

účastníků. Akci připravuje tým více než 60 dobrovolníků,

by skutečně usiloval diplomat vámi zastupovaného státu.

II. Průběh ročníku
Důležitá data
I. přípravné setkání

3. 11. 2018

IV. přípravné setkání

26. 1. 2019

II. přípravné setkání

24. 11. 2018

V. přípravné setkání

16. 2. 2019

III. přípravné setkání

15. 12. 2018

Závěrečná konference

21.–24. 3. 2019
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Přípravná setkání
V průběhu ročníku se zúčastníte celkem pěti celodenních

Několikrát se setkáte také s možností zvolit si předem semi‑

přípravných setkání. Konají se vždy v sobotu od 8:30 do 16:30

náře o problematice, která vás nejvíce zajímá. Dostanete mož‑

a jejich účelem je připravit vás znalostně i dovednostně na zá‑

nost pobavit se o aktuálních tématech s různými odborníky
a dalšími hosty, vyzkoušet si

věrečnou konferenci ročníku.
Vyjma druhého přípravného
setkání proběhnou všechny
na půdě Vysoké školy eko‑
nomické v Praze na Žižkově.
Druhé přípravné setkání se
bude výjimečně konat na
Právnické fakultě Univerzity
Karlovy.
Každé přípravné setkání se

“

Jsem rád, že existují v naší zemi
lidé, kteří neberou mezinárodní
politiku a její souvislosti na lehkou
váhu. Politiku jako službu obecnému dobru, jako službu ideálům,
které jsou vyšší než nějaké partikulární zájmy.
– Václav Havel

dělí na dopolední a odpolední

plenární projev i zlepšit své
soft‑skills v interaktivnějších
seminářích.
Po obědové pauze násle‑
duje program, který již probíhá
v jednotlivých orgánech a mo‑
delech. Právě teď přichází čas,
kdy se budete moci vžít do rolí
diplomatů a zastupovat svůj
stát. Program připravuje před‑

část. Dopolední část si sestavujete sami dle nabídky seminářů

sednictvo každého modelu či orgánu různě, vždy se ale dočkáte

nebo přednášek, které nejsou vázány na vámi zastupovaný

interaktivních her, přednášek o bodech agendy či o dovednos‑

stát nebo orgán, k němuž příslušíte. Zpravidla začíná úvodním

tech pro psaný nebo mluvený projev. A v neposlední řadě vy‑

slovem s přivítáním a organizačními informacemi v aule, poté

jednávání. Vše pak zužitkujete při cvičných jednáních, kdy se

pokračuje programem, který si do jisté míry sestavíte sami.

budete snažit najít společné řešení daného problému.
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Mezi workshopy
Účast na Summitu nespočívá jen v dojíždění na přípravná

dbejte na to, aby informace, které zpracováváte, byly pravdivé

setkání – chystat se je třeba i ve volném čase prostřednictvím

a objektivní, což může být hlavně ze začátku těžké k posouzení.

čtení tzv. background reports, vyhledávání zdrojů, psaní stano‑

Pomoc se nebojte hledat u členů svého předsednictva.

visek a studování jednacího řádu.

Podle instrukcí předsedajících vás pak čeká napsání něko‑

Každý orgán a model se věnuje jiné oblasti mezinárodních

lika stanovisek, tedy dokumentů shrnujících priority vašeho

vztahů, o níž jedná v rámci své agendy, kterou sestavuje a při‑

státu pro jednání. Při jejich psaní si klaďte hlavně dvě základní

pravuje předsednictvo. Agenda sestává obvykle ze tří bodů a ke

otázky: Co jsou vaše hlavní zájmy v zahraniční politice a kdo

každému z nich je pro vás vypracován background report – do‑

jsou vaši hlavní spojenci? Nepodceňte však ani všeobecné zna‑

kument, jenž vám pomůže se v dané problematice zorientovat

losti o zastupovaném státu – například jaké jsou pro tuto zemi

a nasměrovat vás v dalším samostudiu. Backgroundy zpra‑

klíčové události od konce druhé světové války, čím se daný stát

covávají členové přípravného týmu ve spolupráci s analytiky

vyznačuje v domácí politice apod.

z Asociace pro mezinárodní otázky na míru vám i chystanému
jednání, proto byste je vždy měli číst s dostatečnou pečlivostí.

Samotné jednání si vyzkoušíte na přípravných setkáních,
ale především pak na závěrečné konferenci. Neboť se vás u jed‑

Přečtení backgroundu je pouze začátkem cesty, jejímž dal‑

nacího stolu sejde až několik desítek, je třeba jednání řídit

ším krokem je vyhledávání informací z relevantních zdrojů.

pomocí jednacího řádu – souboru pravidel, který vám i všem

Začít můžete na oficiálních stránkách OSN, NATO či EU a dále

ostatním pomůže se v jednání lépe orientovat a zaručí vám při

čerpat i z odborných článků či respektovaných médií. Vždy ale

jednání stejná práva.

Závěrečná konference
Závěrečná konference představuje završení celého ročníku.
Otevírá ji slavnostní zahájení za přítomnosti významných
hostů i médií. V minulosti zde vystoupili například zároveň
ministr obrany a ministr zahraničí, diplomaté České republiky,
novináři nebo lidé z akademické sféry.
V následujících třech dnech se pak můžete těšit ze samot‑
ného jednání. Právě zde využijete všech znalostí a dovedností,
které jste v průběhu ročníku sbírali a zlepšovali. Dosáhnout
shody při řešení jednotlivých bodů agendy a následně schvá‑
lit dokument (rezoluci, deklaraci, komuniké aj.) nebývá vždy
snadné, nepodceňte tedy svou přípravu.

Doprovodný program
V průběhu ročníku si budete moci své zážitky ze Summitu

jednorázové minisimulace či zájezdy do zahraničí (v minu‑

obohatit řadou doprovodných akcí. Jedná se o návštěvy zají‑

losti např. do Vídně nebo Berlína). Před závěrečnou konferencí

mavých institucí (v minulosti např. Poslanecká sněmovna či

se vám pak vynasnažíme sjednat návštěvu ambasády vašeho

Senát Parlamentu České republiky), semináře a diskuze s hosty,

státu a setkání s jeho velvyslanci a diplomaty.
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III. Noviny Chronicle
Noviny Chronicle jsou neodmyslitelnou součástí Praž‑

Do novin sice píše především jeho stálá redakce,

ského studentského summitu. Informují o dění na projektu,

ale objevují se i příspěvky dalších členů přípravného

v jednotlivých modelech a orgánech i o aktuálních událos‑

týmu, případně i analytiků Výzkumného centra AMO.

tech ve světě. Přinášejí zajímavé články, rozhovory, souhrny,

Prostor v něm je však určen i účastníkům. V novinách

komentáře a analýzy. Jejich obsahem jsou i tipy a triky z ob‑

Chronicle si mohou vyzkoušet, jak vypadá pravá no‑

lasti vyjednávání, soft skills či práce se zdroji.

vinářská práce. Máte ‑li podnětnou myšlenku, zážitek

Všechna čísla jsou k dispozici v on‑line archivu do‑

z domova či z cest, zkušenost se zajímavými událostmi,

stupném na internetových stránkách projektu. A vzhledem

se kterými byste se rádi podělili s ostatními, neváhejte

k tomu, že se jedná o skutečné noviny, na jejich výtisky mů‑

a

žete narazit i v některých knihovnách.

chronicle@amo.cz.

pište.

Redakci

lze

kontaktovat

na

e-mailu

IV. Web a sociální sítě
Všechny podstatné informace o Pražském studentském su‑
mmitu naleznete na jeho webu. Projekt rovněž ve velké míře
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využívá sociální sítě, kde naleznete aktuální informace a foto‑
grafie z přípravných setkání i z konference.

studentsummit.cz

instagram.com/praguestudentsummit

ﬂickr.com/photos/128999833@N03/

twitter.com/studentsummit

facebook.com/studentsummit

youtube.com/studentsummit
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V. Povinnosti delegátů a delegací
Podmínky účasti

Modely NATO, EU a část Rady bezpečnosti OSN tvoří jed‑

Pro účast na Pražském studentském summitu

notlivci, zatímco studenti v ostatních orgánech se účastní v tří-

existuje několik pravidel:

až pětičlenných delegacích, přičemž každý z delegace pak daný
stát zastupuje v jiném orgánu. V čele delegace stojí její vedoucí,
který odpovídá za svou delegaci a plnění jejích povinností.

•

Řídíte se pokyny členů přípravného týmu.

•

Během programu nejste pod vlivem
omamných látek.

Zaplacení delegátského poplatku

•

V souvislosti s projektem se chováte
v souladu s dobrými mravy, neohrožujete

Poplatek, který tvoří přibližně pětinu celkových nákladů

veřejný pořádek ani dobré jméno pro-

na jednoho účastníka, je třeba zaplatit nejpozději na II. příprav‑

jektu.

ném setkání. Pokud se na Summit přidáváte později v průběhu

V krajních případech může při porušení těchto

ročníku, i na vás se vztahuje poplatek, který musíte uhradit bez

podmínek dojít k vašemu vyloučení z projektu.

zbytečného odkladu. Neuhrazení delegátského poplatku je dů‑

Více informací o podmínkách účasti a jejich kom-

vodem pro vyloučení z projektu. Více informací o hrazení po‑

pletní znění naleznete na stránkách Pražského

platků se dozvíte v Často kladených otázkách.

studentského summitu.

Absence
Je možné, že se nebudete moci zúčastnit všech pěti

uveďte summit@amo.cz. Podmínkou je zúčastnit se tří

přípravných setkání či některých dnů závěrečné konfe‑

dopoledních částí a tří odpoledních; nesplnění této pod‑

rence. V takovém případě se nezapomeňte omluvit e‑mai‑

mínky bez řádné omluvy může být důvodem k vyloučení

lem předsednictvu svého orgánu či modelu, v kopii přitom

z projektu.

VI. Změny v delegacích
Pokud se vy nebo někdo z vaší delegace nechce projektu

uvolněného místa. Místo můžete nabídnout na burze dele‑

dále účastnit, své rozhodnutí zašlete zároveň svému před‑

gátů nebo delegaci doplnit někým ze spolužáků. Pokud se tak

sednictvu a na summit@amo.cz. Nezapomeňte samozřejmě

nestane nebo pokud se jedná o místo v Modelech NATO, EU

o svém rozhodnutí informovat i vedoucího své delegace.

a části Rady bezpečnosti, bude místo nabídnuto neúspěšným

Od tohoto momentu má vaše delegace týden na zaplnění

“

uchazečům ze seznamu náhradníků.

Pražský studentský summit poskytuje studentům jedinečnou příležitost poznat Spojené národy, Evropskou unii a Severoatlantickou
alianci v praxi
– Madeleine Albrightová
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VII. Slovníček
Na základě kladných ohlasů z minulosti přikládáme do

kumentů. Podrobné informace o podobě jednotlivých návrhů

Delegátova průvodce Summitem i šikovný česko
‑anglický

dokumentů vždy poskytne předsednictvo daného orgánu

slovníček, který delegáti jistě využijí při tvorbě návrhů do‑

a modelu.

a) deklarativní část návrhů dokumentů
Acknowledging – uznávajíc

Fulfilling – plníc

Affirming – ujišťujíc

Fully – plně

Alarmed by – zalarmována

aware – si vědoma

Anxious – úzkostlivá

alarmed – znepokojena

Appreciating – oceňujíc

believing – věříc

Approving – schvalujíc

9

Further – dále

Aware – vědoma si

deploring – litujíc

Bearing in mind – majíc na zřeteli

recalling – odvolávajíc se

Believing – věříc

Guided by – řízena

Cognizant – znalá

Grieved – zarmoucena

Concerned – znepokojena

Having – ježto

Confident – přesvědčena

adopted – přijala

Contemplating – zvažujíc

approved – schválila

Considering – zvažujíc

considered – zvažovala

Convinced – přesvědčena

examined – pozorovala

Declaring – vyhlašujíc

studied – prozkoumala

Deeply – hluboce

heard – vyslyšela

concerned – dotčena

received – obdržela

conscious – vědoma

reviewed – přezkoumala

convinced – přesvědčena

Keeping in mind – majíc na paměti

disturbed – znepokojena

Mindful – dbalá

regretting – litujíc

Noting – všímajíc si

Desiring – toužíc

with regret – s lítostí

Determined – určena

with satisfaction – s uspokojením

Deploring – odsuzujíc

with approval – se schválením

Emphasizing – zdůrazňujíc

with grave concern – s vážnými obavami

Encouraged – povzbuzena

Observing – pozorujíc

Endorsing – schvalujíc, podporujíc

Reaffirming – znovu ujišťujíc

Expecting – očekávajíc

Realizing – uvědomujíc si

Expressing – vyjadřujíc

Recalling – odvolávajíc se

deep appreciation – hluboké uznání

Recognizing – uznávajíc

its satisfaction – uspokojení

Referring – odkazujíc
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Regretting – litujíc

Taking note – berouc na vědomí

Seeking – hledajíc

Viewing with appreciation – sledujíc s uznáním

Stressing – zdůrazňujíc

Welcoming – vítajíc

Taking into account – s přihlédnutím k

b) operativní část návrhů dokumentů
Accepts – přijímá
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Further – dále

Adopts – přijímá

concurs – souhlasí

Affirms – potvrzuje

invites – vybízí

Appeals – apeluje, žádá

proclaims – prohlašuje

Appreciates – oceňuje

reminds – připomíná

Approves – schvaluje

recommends – doporučuje

Authorizes – pověřuje, zmocňuje

requests – požaduje

Calls for – žádá

resolves – rozhoduje

Calls upon – vyzývá, žádá

Instructs – nařizuje

Commends – doporučuje

Invites – vyzývá

Concurs – souhlasí

Notes – bere na vědomí

Condemns – odsuzuje

with appreciation – s uznáním

Confirms – potvrzuje

with approval – se schválením

Congratulates – blahopřeje

with interest – se zájmem

Considers – zvažuje

with satisfaction – s uspokojením

Decides – rozhoduje

Proclaims – vyhlašuje

Declares – vyhlašuje

Reaffirms – znovu potvrzuje

Defines – vymezuje

Recognizes – uznává

Deplores – odsuzuje

Recommends – doporučuje

Designates – designuje, určuje

Reminds – připomíná

Directs – nařizuje

Regrets – lituje

Draws the attention – upozorňuje

Requests – žádá

Emphasizes – zdůrazňuje

Reiterates – znovu opakuje

Encourages – povzbuzuje

Repeats – opakuje

Endorses – schvaluje

Solemnly affirms – slavnostně potvrzuje

Expresses – vyjadřuje

Strongly condemns – silně odsuzuje

its appreciation – uznání

Suggests – navrhuje

its conviction – přesvědčení

Supports – podporuje

its regret – lítost

Transmits – vysílá

its sympathy – soucit

Trusts – věří

the belief – víru

Urges – naléhá, nabádá

the hope – naději

Welcomes – vítá
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tohle je delegátův průvodce Summitem

tohle je generální partner

tohle jsou TOP partneři

tohle jsou partneři

tohle jsou podporovatelé

tohle jsou mediální partneři
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