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úvodní
slovo

Zbyněk Novotný
hlavní koordinátor

František Novotný 
zástupce hlavního koordinátora 

Milé čtenářky, milí čtenáři,

Slavnostní zahájení konference Pražského 
studentského summitu je vpravdě takové, jak 
jej nazýváme: slavnostní. Významní hosté, 
řada podnětných projevů, všichni těšící se 
na raut a k tomu všemu samozřejmě náležité 
oděvy.

To vše k diplomatické simulaci pochopi-
telně patří. Summit je ale především vzdě-
lávací projekt. Pojďte si proto s námi prosím 
alespoň letmo připomenout vše to, na čem 
dnes pozornost upřena nebude. Mnoho hodin 
strávených vzděláváním na VŠE (a PF UK) či 
podnětné doprovodné akce – především tam 
se spolu s více než 60 skvělými dobrovolníky 
snažíme hlavně o jediné: podnítit v účastnících 
i v nás samých zvídavost, tedy zájem o svět 
kolem nás.

Nyní přichází moment, kdy se těžiště 
odpovědnosti za vzdělávání přesouvá zcela na 
účastníky samotné. Závisí především na nich, 
zda jsou připraveni na dlouhá jednání. A právě 
v tom je kouzlo Summitu. Kolik si z projektu 
účastníci nakonec odnesou, je otázka jejich 
svobodné volby.

Děkujeme všem těm, kteří tento prostor 
tolerance, zvídavosti, odpovědnosti, důvěry 
a svobody pomáhají utvářet s námi.
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Více než tři stovky účastníků z řad středoškolských a vy-
sokoškolských studentů a přes šedesát dobrovolníků 
organizujících každý ročník. To je Pražský studentský 
summit, největší vzdělávácí projekt v České republice 
simulující diplomatická jednání. Studenti se snaží vžít do 
role diplomatů z Organizace spojených národů, Severoat-
lantické aliance či Evropské unie. Společně pak diskutují 
nad globálními problémy – jak stabilizovat situaci v Af-
ghánistánu, jakým způsobem zmírnit krizi v Jemenu či 
jak bojovat proti plastovému znečištění.

Právě diskuzí nad takto závažnými tématy se snažíme 
studenty nejen vzdělávat, ale zejména je učit dovednostem 
jako je argumentace, vyjednávání, práce a komunikace ve 
skupině ale i schopnost samostatné práce. Cílené budo-
vání těchto takzvaných soft skills, tedy měkkých doved-
ností, vede studenty k tomu nejdůležitějšímu – zvídavosti. 
Ke zvídavosti a zájmu o svět kolem sebe.

o projektu
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OSN 

Model OSN je největším modelem pro-
jektu. Skládá se ze sedmi orgánů, z nichž 
se každý zabývá rozdílnými problémy – 
kulturními, ekonomickými, bezpečnost-
ními či lidskoprávními. Studenti tvoří 
malé tří až pětičlenné skupiny, takzvané 
delegace. Po přijímacím řízení je každé 
delegaci přiřazen stát, který její členové 
zastupují napříč orgány OSN a jehož 
zájmy hájí.

NATO 

V modelu Severoatlantické aliance 
diskutuje nad bezpečnostními otázkami 
dvacet devět studentů, z nichž každý 
zastupuje jeden členský stát. Společně 
tvoří nejvyšší politický orgán NATO – 
Severoatlantickou radu. NATO je 
jediným modelem projektu, kde jednání 
probíhají v angličtině. Do přijímacího 
řízení se studenti na rozdíl od modelu 
OSN hlásí jednotlivě.

EU
V modelu Evropské unie se studenti 
vžívají do rolí dvaceti osmi ministrů 
členských států diskutujících na půdě 
Rady EU. Spektrum témat, která mohou 
být v modelu EU projednávána, je tudíž 
velmi široké – od bezpečnostních otázek 
až po otázky ekonomické či sociální. 
Model EU je zároveň jediným modelem, 
který je určený vysokoškolským studen-
tům.

Rada bezpečnosti (UNSC)

První výbor valného shromáždění pro odzbrojení 

a mezinárodní bezpečnost (DISEC)

Hospodářská a sociální rada (ECOSOC)

Rada pro lidská práva (HRC)

Environmentální shromáždění (UNEA)

Organizace pro vzdělání, vědu a kulturu 

(UNESCO)

Úřad pro drogy a kriminalitu (UNODC)
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Zbyněk Novotný
hlavní koordinátor

Jan Papajanovský
koordinátor techniky 

a rozvoje týmu

Hanka Nguyen
programová koordinátorka

Tadeáš Zíka
koordinátor vnějších 

vztahů

František Novotný 
zástupce hlavního

koordinátora 

David Bouz
předseda

Radek Mazuch
místopředseda

Markéta Gregorová
místopředsedkyně

Barbora Novotná
místopředsedkyně

UNSC

Vedení projektu

Tereza Ondráčková
předsedkyně

Václav Malina
místopředseda, koordinátor 

komunikace s účastníky

Pavel Fišer
místopředseda

Šárka Janáková
místopředsedkyně

Jaroslav Kopřiva
místopředseda

Anna Martínková
místopředsedkyně,

šéfredaktorka Chronicle

DISEC

Dalibor Stehno
předseda

Jakub Drahorád
předseda

Magdaléna Rozlívková
místopředsedkyně

Tereza Novotná
místopředsedkyně

Jan Adamov
místopředseda

Michaela Nováková
místopředsedkyně

David Prchlík
místopředseda

Vojtěch Domín
místopředseda

Jiří Palounek
místopředseda

Simona Petrů
místopředsedkyně

Tereza Pulgretová
místopředsedkyně

Markéta Popelářová
místopředsedkyně

ECOSOC HRC

přípravný 
tým
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Kristýna Zindulková
předsedkyně

Petra Hubarková
předsedkyně

Ondřej Woznica
předseda

Jan Doležal
předseda

Rafat Kurdi
předseda

Pavel Raus
organizační koordinátor

Pavla Hrabcová
místopředsedkyně

Vít Batala
místopředseda

Karolína Oškerová
místopředsedkyně

Filip Rück
místopředseda

Daniel Galis
místopředseda

Zuzana Konečná
back-office

Konstantin Sulimenko
back-office

Tomáš Kosub
místopředseda

Anna Cerhová
místopředsedkyně, koordinátorka 

účastnického servisu

Martin Hvězda
místopředseda

Nikola Chvátalová
místopředsedkyně

Ondřej Kovanda
místopředseda

Andrea Tunysová
hlavní fotografka

Anna Plačková
místopředsedkyně

Matěj Nárožný
místopředseda

Kateřina Milichová
místopředsedkyně

Eva Poláková
místopředsedkyně

Alžběta Filipková
místopředsedkyně

Jonathan Machander
fotograf

Václav Janáč
místopředseda

Jan Kaňkovský
místopředseda

Adam Volt
místopředseda

Lukáš Tamchyna
místopředseda

Tony Nguyen
místopředseda

Jakub Kopřiva
back-office

Jan Venc
místopředsedseda

Eliška Křížová
místopředsedkyně

Matěj Frouz
místopředseda

Miroslav Řehounek
místopředseda

Tomáš Krause
back-office

UNEA

UNESCO

EU

UNODC

NATO

Backoffice
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záštita
projektu

Tomáš Petříček
ministr zahraničních věcí
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Setkání první – seznamovací

Setkání čtvrté – hledáme
stanoviska

Poslední setkání – jdeme
do finále

3. 11. 2018

26. 1. 2019

16. 2. 2019

Ne nadarmo se říká, že první dojem je 
nejdůležitější. Na prvním setkání jsme 
se seznamovali, a to nejen mezi sebou, 
ale i se svým orgánem či modelem a se 
Summitem jako takovým. S tím, co 
nás během nadcházejících setkání čeká 
a nemine. Nový ročník spolu s námi svým 
projevem zahájil také Jan Havránek, člen 
generálního sekretariátu NATO a zároveň 
bývalý generální tajemník Pražského mo-
delu OSN, předchůdce Pražského student-
ského summitu.

Body agendy jsou známy, backgroundy 
zveřejněny a psaní stanovisek je v pro-
cesu. Všechny modely se soustředí na 
zlepšování projevů. Práce ve skupinách 
jsou v plném proudu a opakování jed-
nacích řádů či argumentačních faulů je 
samozřejmostí. Poslední setkání klepe na 
dveře.

Při dopoledním programu došlo nejen na 
další kolo projevů, ale také na simulaci – 
tentokrát soudního jednání neboli Moot 
court. A pak to vypuklo. Konference. 
Kde? Kdy? Jak se tam dostanu? A jaký 
bude program? Na všechny otázky je třeba 
odpověď. Přípravy finišují, opravy stano-
visek jsou skoro hotovy a backgroundy 
téměř nastudovány. Je třeba dopilovat 
poslední detaily a nabrat síly na závěrečná 
jednání.

12



Setkání druhé – začínáme
jednat

Setkání třetí – Vánoce 
jsou tady

24. 11. 2018

15. 12. 2018

Druhé přípravné setkání bylo histo-
ricky výjimečné – z půdy Vysoké školy 
ekonomické jsme se přesunuli na Práv-
nickou fakultu UK. Změna prostředí 
ale nezabránila v tom, aby se začal 
představovat jednací řád a body agendy. 
V dopolední části nás konečně navští-
vil Jindřich Šídlo a někteří delegáti se 
zúčastnili také první minisimulace 
o svržení atomové bomby na Japonsko.

První a zároveň nejdéle trvající částí ročníku je tzv. přípravná část, bě-
hem níž se účastníci a přípravný tým pětkrát sejdou a společně si užijí 
sobotu nabitou vzdělávacím programem. Cílem přípravných setkání je 

delegáty dobře připravit na jednání na závěrečné konferenci.

Jednání se už naplno rozběhla ve všech 
orgánech a modelech! Neustálé nacvi-
čování projevů či argumentace mohlo 
být konečně zužitkováno. A že tréninku 
rozhodně nebylo nedostatek, dokázalo 
také odvážných čtrnáct delegátů, kteří 
přednesli svůj dopolední projev na téma 
globálního paktu OSN o migraci. Třetí se-
tkání se ale neslo zejména v duchu Vánoc 
a uzavřelo první polovinu XXIV. ročníku.

přípravná
setkání
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hosté 
přípravných 
setkání

1.
 p

ří
pr
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né

 s
et

ká
ní

Jana Sehnálková
FSV UK – Americká zahraniční politika

Peter Zsapka
zastoupení EK v ČR – Evropská unie: 
Jak o ní komunikovat s českou veřejností

Jan Mojžíš
GrowJob Institute – Kritické myšlení

Zvol si info
Fake News

Jan Havránek
NATO – projev na zahájení

2.
 p

ří
pr

av
né

 s
et

ká
ní

Jan Šnaidauf
Diplomacie

Filip Matějka
Výhody a strašáci demokracie

Jindřich Šídlo
Média a sociální sítě

Debata mladých zastupitelů
Václav Kříž, Barbora Urbanová, 
Jan Papajanovský, Michaela Krausová
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hosté 
přípravných 
setkání

4.
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ní

Kim Cowan
Velvyslanectví Kanady – Multikulturalismus

Petr Just
MUP – Vnímání prezidentského 
úřadu ve společnosti

Martin Mejstřík
FSV UK – Populismus a reakce EU

Milan Lipovský
PF UK – Úvod do mezinárodního 
práva veřejného

Vladimír Dzuro
Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou 
Jugoslávii – Válečné zločiny pohledem 
vyšetřovatele

3.
 p

ří
pr

av
né

 s
et

ká
ní

Igor Blahušiak
Diskusní seminář o významu 
členství v EU pro ČR

Jan Kofroň
Čína jako velmoc – hrozba pro Česko?

Ivana Fabiánová
Vyjednávání

Lenka Chudomelová
Demagog.cz – Mediální gramotnost 
a fact checking

Ladislav Cabada
Formáty středoevropské spolupráce 
a vícerychlostní Evropa

Aktuální otázky rovnostit mužů a žen
Radan Šafařík, Petra Kalenská a Tereza Zvolská

5.
 p

ří
pr

av
né

 s
et

ká
ní

Vít Střítecký
FSV UK – Kybernetická bezpečnost:
současné výzvy

Jan Marian
MZV ČR – Společná zahraniční 
a bezpečnostní politika EU

David Ulvr & Petra Sýkorová
PF UK – Práce v OSN a její význam

Janusz Konieczny
Nadační fond proti korupci

Dominik Stroukal
CEVRO Institut – Budoucnost 
kryptoměn

Ondřej Klípa
FSV UK – Ukrajinský konflikt mezi 
propagandou a mezinárodním právem
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2. 11. 2018
Návštěva Rádia Svobodná Evropa 

Navštivit jednu z nejstřeženějších budov v Evropě? I to se letos 
delegátům podařilo, když se podívali do sídla Rádia Svobodná 
Evropa. Rádio, které před rokem 1989 vysílalo ze Západu i pro 
Československo, dnes sídlí v Praze.

23. 11. 2018
Návštěva České televize

Účastníci měli možnost zúčastnit se unikátní prohlídky studií České 
televize na Kavčích horách. Během prohlídky je čekalo několik praktic-
kých ukázek z práce žurnalistů – to vše za doprovodu Daniela Stacha.

16. 2. 2019
Moot court

Účastníci pátého přípravného setkání si mohli 
vyzkoušet zastupovat jednu ze stran v simulovaném 
soudním sporu – ten probíhal v otázce územní vý-
sosti nad smyšlenými ostrovy.

7. 11. 2018
Summit na Noci fakulty

Summit letos nechyběl ani na již druhém 
ročníku Noci fakulty – akce konané studenty 
právnické fakulty UK. Probíhala zde simulace 
Rady bezpečnosti k 21. srpnu 1968.

24. 11. 2018
Jednání amerického válečného 
kabinetu o vypořádání s Japon-
skem

Simulace amerického válečného kabinetu 
s cílem ukončit válku v Pacifiku a dovést tak 
druhou světovou válku ke konci. Hlavním 
tématem pro jednání byla etická a politická 
realita možného svržení atomových bomb na 
japonské území.

17. 2. 2019
Rozšířená Mnichovské konference

V čase plném zrady, beznaděje a zoufalství si 
delegáti vyzkoušeli jednání v Evropě na pokraji svě-
tové války a pokusili se přepsat minulost k obrazu 
svému.

16. 12. 2018
Marvel

Delegáti získali možnost vžít se do svých oblíbe-
ných superhrdinů a padouchů ze světa Marvel 
a vyjednávat o mírovém řešení války mezi Avengers 
a Thanosem, či rozhodnout o osudu Kamenů neko-
nečna.

21. 8. 2018
Jednání z 21. srpna 1968

minisimulace
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doprovodné
akce

20. 3. 2019
Evropský večer

Model EU se letos rozhodl udělat netradiční recepci 
v Poslanecké sněmovně. Účastni byli kromě delegátů 
europoslanci, poslanci, senátoři a odborníci na 
Evropskou unii, se kterými si delegáti mohli o evrop-
ském projektu neformálně pohovořit.

16. 2. 2019
Polygon

Jako každoročně i letos spolupracuje Pražský stu-
dentský summit s Metropolitní univerzitou, která si 
pro delegáty připravila oblíbený Polygon. Jedná se 
o projekt, ve kterém se studenti prakticky seznámí 
s vlivem radikálních hnutí na sociálních sítích a na-
učí se je rozpoznávat.

21. 3. 2019
Prohlídka Prahy s Jankem Rubešem

Janek Rubeš je známý svými videi, ve kterých představuje 
Prahu. Díky jeho aktivitě se už podařilo ztížit byznys ne-
poctivým taxikářům nebo prosadit novelu zákona o smě-
nárnách. A právě on bude průvodcem našich delegátů po 
Praze o jednom z konferenčních večerů!

21. 3. 2019
Pragulic
Praha není jen Karlův most, Pražský hrad, hotel Ambassa-
dor či Olympic. A proto druhou prohlídku Prahy v letoš-
ním programu uspořádají lidé bez domova z projektu 
Pragulic.

23. 3. 2019
NATO recepce

Setkání pro delegáty modelu NATO, kde mají možnost se 
seznámit a socializovat s mnoha bezpečnostními experty.

konferenční doprovodné akce

15. 2. 2019
Francouzsko-německá 
recepce

20. 3. 2019
Recepce na rakouském 
velvyslanectví

20. 3. 2019
Recepce na švédském 
velvyslanectví

recepce
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Sexuální násilí a Nobelova 

cena míru

s. 15
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18
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Nejlepší př
ihláška 

Modelu OSN

s. 14

.

M E Z I N Á R O D N Í  V Z T A H Y

Vyvolení obránci světového 

míru?

s. 03

Začátkem října se konalo zasedání Mezivládního panelu pro 

změnu klimatu (IPCC)  zříz
eného OSN. Výzkumníci i zástupci 

vlád v jihokorejském Inčc
honu diskutovali výsled� tříle

tého 

výzkumu věnovaného globálnímu oteplování a klimatické 

změně. Podtrženo sečteno, lidstvo musí udržet teplotní nárůst 

průměrné globální teplo� (oproti stavu před industriální re-

volucí) pod hodnotou 1,5 °C, jinak je nahrané. Aby bylo tohoto 

cíle dosaženo, je třeba dle zprávy vydané IPCC mimo jiné snížit 

hodno� emisí CO2 z roku 2010 o 45 % do roku 2030, do roku 

2050 zajistit 85 % elektrické energie z obnovitelných zdrojů, 

a to vše za předpokladu úplného odstřihnutí se od elektrické 

energie z uhelných elektráren.

Spolu s apokalyptickými, a ne tak nereálnými, scénáři vš
ak 

mediálním světem obletělo i sdělení „ACT NOW, IDIOTS!“ Tato 

interpretace zmiňované zprávy od pozorovatel� jednání z or-

ganizace Greenpeace však nutně vybízí k otázce: Proč
 nikdo za 

těch téměř 4
0 let, kdy se o klimatické změně jako o závažném 

celosvětovém problému začalo mluvit poprvé, nijak radikálně

nezakročil? Zvlášť k
dyž i výzkumy naznačují, že více než 75 % 

lidí napříč r
ůznými zeměmi i kontinen� vnímá klimatickou 

změnu jako závažný problém. Tak jak to, že se reálně nic neděje 

a klimatická změna není to sexy téma, které by vyhrávalo volby?

Je na vině klimatický skepticismus? Finanční nákladnost 

zavedení dlouhodobě udržitelných řešení? Varovné zprávy, že 

s uzavíráním uhelných elektráren a dolů přijd
e o práci mnoho 

lidí? Skutečné jádro pudla všech těchto příkladů se ale ukrývá 

mnohem hlouběji – v nás samotných. Neschopnost efektivně

reagovat na klimatickou změnu a vyvíjet soustavný tlak na �, 

kteří m
ají v rukách klíč k jejímu řešení, je totiž více než čím

koliv 

jiným zapříčin
ěna kognitivními zkresleními v našich hlavách.

Lidé jsou z evolučního hlediska nastaveni tak, že aktivně

reagují pře
devším

 na bezprostřední nebezpečí. Je
ho příto

mnost 

je totiž schopná jedince dostatečně
 vybudit a vyprovokovat 

k aktivitě, jež n
ebezpečí odstraní. Čím lidstvo ovšem od přírody 

nedisponuje, jsou mechanismy, které by ho nabudily v případě

nebezpečí v
zdáleného a navíc vynořujícího se tak postupně

a nenápadně, že je pro běžného člověka nesnadné jej detekovat 

na základě své osobní zkušenosti. Samozřejmě, že jsou zazna-

menávány častější záplavy nebo naopak extrémní (a pro danou 

oblast ne�pická) sucha, a pravděpodobně skoro všichni se ales-

poň jednou s takovou extrémní událostí setkali. Pro laika je ale 

nemožné rozlišit n
áhodný extrémní jev od toho způsobeného 

klimatickou změnou a musí se v tomto ohledu spoléhat hlavně

na závěry vědecké komuni�, respektive spíše na interpretaci 

těchto závěrů médii.

Člověk zpracovává informace hlavně dvěma způsoby – skrz 

své poci� a emoce nebo analytic�. V tomto ohledu je poté 

klíčové, jak j
e otázka například klimatické změny reportována. 

Nebude překvapením, že po přelouskání vědeckého článku na-

bitého teoretickými modely, složitými gra� a statistikami, ke 

kterému je potřeba mnohem vyšší ú
roveň analytického myšlení 

a usuzování, bude čtenář cítit m
enší pocit bezprostředního ohro-

žení. Naopak tomu ale bude po přeč
tení emočně zabarveného 

textu s konkrétními obrazy, jak to asi konkrétně vypadá a co 

z toho pro nás jako lidstvo plyne.

Problém ovšem je, že to v případě klimatické změny nikdo 

konkrétně neví. Do vývoje klimatické změny zasahuje tolik 

proměnných, že veškeré možné scénáře jsou prezentovány pouze 

na základě pravděpodobnostního modelování. A to se lidskému 

mozku opět moc nelíbí. Proč by měl aktivovat organismus k ně-

jaké aktivitě, když konkrétní podoba nebezpečí je
 tak nejistá? 

Navíc když samo IPCC má dokonce 40 možných scénářů bu-

doucího vývoje? Kde vzít 100% jistotu, že snížením emisí nebo 

zabržděním populačního růstu se vyhneme stoupání hladiny 

Proč nejednáte, idioti?

P O K R AČO V Á N Í  N A  →

s. 05
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Máte za sebou dlouhou diplomatickou historii. Jak může 

diplomat zůstat aktuální, aby nesetrvával v zajetých 

kolejích?
Diplomati se stejně jako spousta jiných profesí musí pořád 

učit, je to celoživotní proces, protože politika se proměňuje 

a proměňují se i způsoby, jakými se věci řeší. Dochází k neustá-

lému vývoji v mezinárodní situaci i samotných mezinárodních 

institucích. Když někdo neudrží tempo a tuto aktuálnost ztratí, 

tak nemůže být dobrým diplomatem.
Jaké jsou podle vás nejdůležitější vlastnosti diplomata?

Určitě je nutné být uvážlivý a ne zbrklý. Je třeba umět zva-

žovat zájmy různých stran a zohlednit je. Je třeba mít trpělivost, 

protože jednání jsou na dlouhou dobu – a zákulisní jednání 

především. Určitě je dobré mít analytické myšlení a rozumět 

jak lidem, tak i politice, aby člověk mohl zhodnotit motivy jed-

notlivých stran, význam daného tématu pro ně… Jen tak může 

člověk hledat východisko, které je přijatelné pro všechny. Čili 

takové celkové uvědomění a porozumění situaci.Když už se bavíme o diplomacii: Má česká diplomacie bu-

doucnost? Konkrétně jestli nemá problém s nacházením 

nové krve a kvalitou zastupování jejích zájmů?
Česká diplomacie má určitě budoucnost. I přestože dnes 

máme sociální média a nové komunikační kanály, tak úloha 

diplomacie se nijak neztrácí, nezmenšuje se. Diplomacie jako 

přímá spolupráce jednotlivých diplomatů funguje jinak - a často 

i lépe - než neřízená sociální a jiná média. Samozřejmě pak máme 

veřejnou diplomacii, která ta média využívá a komunikuje skrze 

ně. Jak veřejná, tak neveřejná spolu spolupracují, doplňují se 

a obě si udržují důležitost. V komunikaci o mezinárodních 

vztazích nejde jen o českou diplomacii v kontextu domácí 

politiky, ale i o českou diplomacii jako součást evropské di-

plomacie, případně součást diplomacie NATO a globální di-

plomacie v OSN.

Máte za sebou práci pro Evropskou unii v Bosně

a Hercegovině. Co obnášelo vedení ekonomické a po-

litické sekce?
Byla to práce hlavně v Sarajevu, hlavním městě, ale velmi 

často jsme jezdili i do dalších měst. Na starost jsem měl široké 

spektrum úkolů – od politi� lidských práv po obchodní diplo-

macii, komunikační náležitosti ale také agendu Schengenského 

prostoru a víz. Největší a nejdůležitější prací pro mě osobně

byla otázka přístupové perspektivy Bosny a Hercegoviny (BaH) 

k Evropské unii. Jak se BaH dokáže k EU blížit, jak ji v tom 

jako EU i jako ČR můžeme pomoci a jak podporovat probíhající 

reformy. A právě v rámci této problemati� jsme objeli celou 

BaH, navštívili hlavní města všech kantonů a bavili jsme se 

s premiéry i úřední� o tom, co obecně (i pro ně samotné) proces 

přistoupení k EU znamená, jak náročný to bude proces a co je 

pro něj potřeba udělat.

Jak zpětně hodnotíte tuto snahu o integraci BaH do EU?
V této zemi se odehrálo hodně pozitivních změn. Ale BaH 

je bohužel v určitém smyslu do velké míry v zajetí svého pová-

lečného systému. Ten systém v mnohých ohledech buď vůbec 

neumožnuje některé nutné změny, nebo je oslabuje a bude třeba 

ten systém kompletně revidovat, upravit, aby se vůbec mohla 

stát členskou zemí.

Jan Šnaidauf: „Islámské prvky mohou 
být přítomné, aniž by omezovaly…“
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Máte za sebou dlouhou diplomatickou historii. Jak může 

diplomat zůstat aktuální, aby nesetrvával v zajetých 

kolejích?
Diplomati se stejně jako spousta jiných profesí musí pořád 

učit, je to celoživotní proces, protože politika se proměňuje 

a proměňují se i způsoby, jakými se věci řeší. Dochází k neustá-

lému vývoji v mezinárodní situaci i samotných mezinárodních 

institucích. Když někdo neudrží tempo a tuto aktuálnost ztratí, 

tak nemůže být dobrým diplomatem.
Jaké jsou podle vás nejdůležitější vlastnosti diplomata?

Určitě je nutné být uvážlivý a ne zbrklý. Je třeba umět zva-

žovat zájmy různých stran a zohlednit je. Je třeba mít trpělivost, 

protože jednání jsou na dlouhou dobu – a zákulisní jednání 

především. Určitě je dobré mít analytické myšlení a rozumět 

jak lidem, tak i politice, aby člověk mohl zhodnotit motivy jed-

notlivých stran, význam daného tématu pro ně… Jen tak může 

člověk hledat východisko, které je přijatelné pro všechny. Čili 

takové celkové uvědomění a porozumění situaci.Když už se bavíme o diplomacii: Má česká diplomacie bu-

doucnost? Konkrétně jestli nemá problém s nacházením 

nové krve a kvalitou zastupování jejích zájmů?
Česká diplomacie má určitě budoucnost. I přestože dnes 

máme sociální média a nové komunikační kanály, tak úloha 

diplomacie se nijak neztrácí, nezmenšuje se. Diplomacie jako 

přímá spolupráce jednotlivých diplomatů funguje jinak - a často 

i lépe - než neřízená sociální a jiná média. Samozřejmě pak máme 

veřejnou diplomacii, která ta média využívá a komunikuje skrze 

ně. Jak veřejná, tak neveřejná spolu spolupracují, doplňují se 

a obě si udržují důležitost. V komunikaci o mezinárodních 

vztazích nejde jen o českou diplomacii v
politiky, ale i o českou diplomacii jako sou
plomacie, případně součást diplomacie NATO a
plomacie v OSN.

Máte za sebou práci pro Evropskou unii v
a Hercegovině. Co obnášlitické sekce?

Byla to práce hlavně v Sarajevu, hlavním m
často jsme jezdili i do dalších mspektrum úkolů – od politi� lidskmacii, komunikační náležitosti ale také agendu Schengenského 

prostoru a víz. Největší a nejdbyla otázka přístupové perspektivy Bosny a
k Evropské unii. Jak se BaH dokájako EU i jako ČR můžeme pomoci areformy. A právě v rámci této problemati

BaH, navštívili hlavní města všs premiéry i úřední� o tom, co obecnpřistoupení k EU znamená, jak náropro něj potřeba udělat.

Jak zpětně hodnotíte tuto snahu oV této zemi se odehrálo hodně pozitivních zm
je bohužel v určitém smyslu do velké míry v
lečného systému. Ten systém v mnohneumožnuje některé nutné změny, nebo je oslabuje a

ten systém kompletně revidovat, upravit, aby se v
stát členskou zemí.
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Zamezení dvojímu 

zdaněnís. 07

Mohli byste se nám představit? Kdo jste, co vás baví?

Bára: Já jsem Bára Antonovičová, je mi 26 let a jsem práv-

nička. Teď jsem začala studovat doktorát na Právnické fakultě 

Masarykovy univerzi� v oblasti ústavního práva. Svůj volný čas 

trávím hlavně plaváním a občas si zaplavu i na závodech. Baví 

mě angličtina a ráda se dívám na detektiv�. Zajímám se o veřejné 

a politické dění v České republice i v zahraničí a ráda si na věci 

dělám vlastní názor.

Patrik: Já se jmenuji Patrik Plavec, je mi 23 let a loni v červnu 

jsem úspěšně dostudoval Filosofii, politologii a ekonomii na 

Oxfordu se specializací na témata politické ekonomie meziná-

rodních institucí a makroekonomii bankovních systémů. Baví 

mě sledovat současné politické dění na české i mezinárodní scéně, 

mimo to mám rád filmy, zejména pak tvorbu Paola Sorrentina 

nebo Christophera Nolana. Zajímají mě ta� jazy� nebo popu-

lárně-naučná zpracování vesmírných objevů.

Jak jste se k programu dostali a co vás na něm zaujalo?

Patrik: Program Mladých delegátů jsem objevil náhodou dí� 

stránce AMO, která informaci o výběrovém řízení sdílela. Kromě 

toho, že mě lákalo poznat �ngování OSN na vlastní kůži, jsem 

se chtěl do programu zapojit hlavně kvůli možnosti debatovat 

s mladými lidmi v ČR po návratu ze zasedání Valného shromáž-

dění v New Yorku. Už dlouho jsem přemýšlel nad tím, že bych rád 

působil v oblasti aktivizace mladých lidí k účasti na rozhodovacích 

procesech, a tento program mi pos�
tl jedinečnou příležitost.

Bára: A já jsem na program narazila vlastně náhodou na 

sociální síti, potom jsem viděla televizní reportáž s předchozími 

Mladými delegá� Davidem Ulvrem a Petrou Sýkorovou a řekla 

jsem si, že to zkusím. Lákala mě možnost poznat �ngování OSN 

zevnitř, ale hlavně tuto zkušenost předat dalším mladým lidem 

v České republice a ukázat jim, že jde věci měnit k lepšímu. I kdyby 

mělo jít o maličkost, kterou ve svém okolí udělají.

OSN zakotvila program Mladých delegátů v rezoluci a umož-

nila tím členským státům, aby každý rok na část Valného shro-

máždění (a popřípadě další akce roku) vyslaly mladé zástupce. 

Záleží vždy na daném státě, zda této možnosti využije, protože 

mladí delegáti v OSN působí jako součást diplomatické delegace. 

Česká republika své mladé delegá� vyslala do OSN již potřetí, 

program zajišťuje Česká rada dětí a mládeže, Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo zahraničních věcí (dále 

ČRDM, MŠMT a MZV).

Jak hodnotíte přĳímací řízení, případně reflektujete 

přípravu na něj?

Patrik: Přijímací řízení bylo dvoukolové, v první řadě jsme 

museli zaslat životopis, návrh agendy, které bychom se během roku 

chtěli z pozice mladého delegáta věnovat, a esej v angličtině, ve 

které jsme zhodnotili, jak si Česká republika stojí v rámci tématu 

udržitelného rozvoje. Co se přípravy týče: Na eseji se dá samo-

zřejmě dlouhodobě pracovat a při načítání relevantních podkladů 

se vlastně člověk připraví i na druhé kolo, kde otáz� záleží na 

situaci a zájmu lidí z výběrové komise. Došlo samozřejmě jak na 

otáz� týkající se položek v životopisu, tak i na otáz� týkající se 

�ngování OSN.

Bára: Já navážu na Patrika: po písemných podkladech v prv-

ním kole bylo poté kolo praktické. Z padesáti přihlášek bylo 

vybráno sedm kandidátů, kteří byli pozváni na osobní pohovor, 

u kterého byli přítomni zástupci již mnou jmenované ČRDM, 

MŠMT A MZV.

Rozhovor s mladými 

delegáty v OSN

P O K R AČO VÁ N Í  N A  →  

s. 02

18

P
ra

žs
ký

 s
tu

de
nt

sk
ý 

su
m

m
it

 X
X

IV
.

to
hl

e 
je

 c
on

fe
re

nc
e 

bo
ok



noviny
Chronicle

CHRONICLENOV INY PRA ŽSKÉHO STUDENTSKÉHO SUMM I TU
PRAGUE STUDENT SUMM I T NEWSPAPER

W
W

W
.S

T
U

D
E

N
T

S
U

M
M

I T
.C

Z

M E Z I N Á R O D N Í  V Z T A H YFreedom fries aneb americko--francouzské vztahy

s. 13

X X I V .  ROČN ÍK15 .  PROS INCE 20 18

R U S K O

Když Rusko nebylo nepřítel

s. 05

.
F I N A N C E  A  M E Z .  V Z T A H YFinanční historie první svě-tové vál�

s. 07

Máte za sebou dlouhou diplomatickou historii. Jak může 

diplomat zůstat aktuální, aby nesetrvával v zajetých 

kolejích?
Diplomati se stejně jako spousta jiných profesí musí pořád 

učit, je to celoživotní proces, protože politika se proměňuje 

a proměňují se i způsoby, jakými se věci řeší. Dochází k neustá-

lému vývoji v mezinárodní situaci i samotných mezinárodních 

institucích. Když někdo neudrží tempo a tuto aktuálnost ztratí, 

tak nemůže být dobrým diplomatem.
Jaké jsou podle vás nejdůležitější vlastnosti diplomata?

Určitě je nutné být uvážlivý a ne zbrklý. Je třeba umět zva-

žovat zájmy různých stran a zohlednit je. Je třeba mít trpělivost, 

protože jednání jsou na dlouhou dobu – a zákulisní jednání 

především. Určitě je dobré mít analytické myšlení a rozumět 

jak lidem, tak i politice, aby člověk mohl zhodnotit motivy jed-

notlivých stran, význam daného tématu pro ně… Jen tak může 

člověk hledat východisko, které je přijatelné pro všechny. Čili 

takové celkové uvědomění a porozumění situaci.Když už se bavíme o diplomacii: Má česká diplomacie bu-

doucnost? Konkrétně jestli nemá problém s nacházením 

nové krve a kvalitou zastupování jejích zájmů?
Česká diplomacie má určitě budoucnost. I přestože dnes 

máme sociální média a nové komunikační kanály, tak úloha 

diplomacie se nijak neztrácí, nezmenšuje se. Diplomacie jako 

přímá spolupráce jednotlivých diplomatů funguje jinak - a často 

i lépe - než neřízená sociální a jiná média. Samozřejmě pak máme 

veřejnou diplomacii, která ta média využívá a komunikuje skrze 

ně. Jak veřejná, tak neveřejná spolu spolupracují, doplňují se 

a obě si udržují důležitost. V komunikaci o mezinárodních 

vztazích nejde jen o českou diplomacii v kontextu domácí 

politiky, ale i o českou diplomacii jako součást evropské di-

plomacie, případně součást diplomacie NATO a globální di-

plomacie v OSN.

Máte za sebou práci pro Evropskou unii v Bosně

a Hercegovině. Co obnášelo vedení ekonomické a po-

litické sekce?
Byla to práce hlavně v Sarajevu, hlavním městě, ale velmi 

často jsme jezdili i do dalších měst. Na starost jsem měl široké 

spektrum úkolů – od politi� lidských práv po obchodní diplo-

macii, komunikační náležitosti ale také agendu Schengenského 

prostoru a víz. Největší a nejdůležitější prací pro mě osobně

byla otázka přístupové perspektivy Bosny a Hercegoviny (BaH) 

k Evropské unii. Jak se BaH dokáže k EU blížit, jak ji v tom 

jako EU i jako ČR můžeme pomoci a jak podporovat probíhající 

reformy. A právě v rámci této problemati� jsme objeli celou 

BaH, navštívili hlavní města všech kantonů a bavili jsme se 

s premiéry i úřední� o tom, co obecně (i pro ně samotné) proces 

přistoupení k EU znamená, jak náročný to bude proces a co je 

pro něj potřeba udělat.

Jak zpětně hodnotíte tuto snahu o integraci BaH do EU?
V této zemi se odehrálo hodně pozitivních změn. Ale BaH 

je bohužel v určitém smyslu do velké míry v zajetí svého pová-

lečného systému. Ten systém v mnohých ohledech buď vůbec 

neumožnuje některé nutné změny, nebo je oslabuje a bude třeba 

ten systém kompletně revidovat, upravit, aby se vůbec mohla 

stát členskou zemí.

Jan Šnaidauf: „Islámské prvky mohou 
být přítomné, aniž by omezovaly…“
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Zamezení dvojímu 

zdaněnís. 07

Mohli byste se nám představit? Kdo jste, co vás baví?

Bára: Já jsem Bára Antonovičová, je mi 26 let a jsem práv-

nička. Teď jsem začala studovat doktorát na Právnické fakultě 

Masarykovy univerzi� v oblasti ústavního práva. Svůj volný čas 

trávím hlavně plaváním a občas si zaplavu i na závodech. Baví 

mě angličtina a ráda se dívám na detektiv�. Zajímám se o veřejné 

a politické dění v České republice i v zahraničí a ráda si na věci 

dělám vlastní názor.

Patrik: Já se jmenuji Patrik Plavec, je mi 23 let a loni v červnu 

jsem úspěšně dostudoval Filosofii, politologii a ekonomii na 

Oxfordu se specializací na témata politické ekonomie meziná-

rodních institucí a makroekonomii bankovních systémů. Baví 

mě sledovat současné politické dění na české i mezinárodní scéně, 

mimo to mám rád filmy, zejména pak tvorbu Paola Sorrentina 

nebo Christophera Nolana. Zajímají mě ta� jazy� nebo popu-

lárně-naučná zpracování vesmírných objevů.

Jak jste se k programu dostali a co vás na něm zaujalo?

Patrik: Program Mladých delegátů jsem objevil náhodou dí� 

stránce AMO, která informaci o výběrovém řízení sdílela. Kromě 

toho, že mě lákalo poznat �ngování OSN na vlastní kůži, jsem 

se chtěl do programu zapojit hlavně kvůli možnosti debatovat 

s mladými lidmi v ČR po návratu ze zasedání Valného shromáž-

dění v New Yorku. Už dlouho jsem přemýšlel nad tím, že bych rád 

působil v oblasti aktivizace mladých lidí k účasti na rozhodovacích 

procesech, a tento program mi pos�
tl jedinečnou příležitost.

Bára: A já jsem na program narazila vlastně náhodou na 

sociální síti, potom jsem viděla televizní reportáž s předchozími 

Mladými delegá� Davidem Ulvrem a Petrou Sýkorovou a řekla 

jsem si, že to zkusím. Lákala mě možnost poznat �ngování OSN 

zevnitř, ale hlavně tuto zkušenost předat dalším mladým lidem 

v České republice a ukázat jim, že jde věci měnit k lepšímu. I kdyby 

mělo jít o maličkost, kterou ve svém okolí udělají.

OSN zakotvila program Mladých delegátů v rezoluci a umož-

nila tím členským státům, aby každý rok na část Valného shro-

máždění (a popřípadě další akce roku) vyslaly mladé zástupce. 

Záleží vždy na daném státě, zda této možnosti využije, protože 

mladí delegáti v OSN působí jako součást diplomatické delegace. 

Česká republika své mladé delegá� vyslala do OSN již potřetí, 

program zajišťuje Česká rada dětí a mládeže, Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo zahraničních věcí (dále 

ČRDM, MŠMT a MZV).

Jak hodnotíte přĳímací řízení, případně reflektujete 

přípravu na něj?

Patrik: Přijímací řízení bylo dvoukolové, v první řadě jsme 

museli zaslat životopis, návrh agendy, které bychom se během roku 

chtěli z pozice mladého delegáta věnovat, a esej v angličtině, ve 

které jsme zhodnotili, jak si Česká republika stojí v rámci tématu 

udržitelného rozvoje. Co se přípravy týče: Na eseji se dá samo-

zřejmě dlouhodobě pracovat a při načítání relevantních podkladů 

se vlastně člověk připraví i na druhé kolo, kde otáz� záleží na 

situaci a zájmu lidí z výběrové komise. Došlo samozřejmě jak na 

otáz� týkající se položek v životopisu, tak i na otáz� týkající se 

�ngování OSN.

Bára: Já navážu na Patrika: po písemných podkladech v prv-

ním kole bylo poté kolo praktické. Z padesáti přihlášek bylo 

vybráno sedm kandidátů, kteří byli pozváni na osobní pohovor, 

u kterého byli přítomni zástupci již mnou jmenované ČRDM, 

MŠMT A MZV.

Rozhovor s mladými 

delegáty v OSN

P O K R AČO VÁ N Í  N A  →  
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Nedílnou součástí Pražského studentského summitu jsou již 
mnoho let také vlastní tištěné noviny. Členové přípravného 

týmu, ale i účastníci tak mají jedinečnou možnost vyzkou-
šet si, jaké to je publikovat svojí práci v tištěném periodiku. 

Noviny se zabývají širokým spektrem témat – od fi nancí, přes 
mezinárodní vztahy, vzdělávání a politiku až po kulturu.

1995
je rok, kdy vyšlo první číslo novin 

Chronicle, provázejí tedy Su-
mmit od samotných počátků

10 členů
má stálá redakce Chronic-
le, složená z členů příprav-

ného týmu

5 vydání
novin Chronicle vyšlo 
v průběhu 24. ročníku

16 stran
originální autorské tvor-

by obsahuje jedno běžné 
vydání

cca 68 000
znaků mělo průměrné vydání 

distribuované na přípravných 
setkáních

84 kilo
papíru bylo potištěno prvními 

třemi vydáními
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body 
agendy
Pod pojmem bod agendy se skrývá téma, 
které bude předmětem jednání na závěrečné 
konferenci. Ke každému z těchto témat byl 
členy přípravného týmu vypracován back-
ground, tedy písemný podklad shrnující nej-
důležitější informace, sloužící jako průvodce 
danou problematikou.

UNSC1/ Bezpečnostní situace v Jemenu

2/ Bezpečnostní situace v Demokratické republice Kongo

Tento ročník se v naší Radě 
bezpečnosti OSN zabývali delegáti 
také bezpečnostní situací v Jemenu. 
Ten se už pět let zmítá v občanské 
válce především mezi sunnitskými 
provládními silami a šíitskými 
povstaleckými Hútíi. Do této války 
zasahuje mnoho blízkovýchod-
ních aktérů a je to právě zde, kde 
také soupeří o moc Saúdská Arábie 
a Írán – za cenu největší humani-
tární krize posledního desetiletí 
s tisíci mrtvých a miliony na pokraji 
hladomoru. Přesto se o této válce 
v porovnání s válkou v Sýrii tolik 
nemluvilo, alespoň do politicky mo-
tivované vraždy novináře Džamála 
Chášukdžího, který Saúdskou Arábii 
kritizoval za intervenci v Jemenu. Ve 
světle mírových jednání, která pro-
běhla na konci minulého roku, pak 
delegáti zatím jednali o problematice 
přístavu Hudajda, přístupu humani-
tární pomoci a o rozšíření sankcí na 
některé aktéry.

San'á

Al Hudayda

Aden

80 %
obyvatel Jemenu potřebuje 
humanitární pomoc

9 rezolucí
týkajících se Jemenu vy-
dala Rada bezpečnosti od 
začátku občanské války  
v roce 2014

Hútíové

Provládní síly, včetně saúdsko-arabské koalice

al-Kájda
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DISEC1/ Zóna míru v Indickém oceánu

2/ Regulace autonomních zbraňových systémů

3/ Odminování

V důsledku hrozby přenesení 
závodů ve zbrojení v rámci studené 
války a kvůli strategické důležitosti 
Indického oceánu iniciovalo Hnutí 
nezávislých států na počátku 70. let 
jednání o tomto bodu na půdě OSN. 
Spojené národy přiřadily bod Prv-
nímu výboru Valného shromáždění 
(DISEC), který se tématem stále za-
bývá. Doposud bylo přijato několik 
rezolucí, které však téma řeší pouze 
obecně. Výraznému pokroku brání 
nejednotný názor v otázce vyme-
zení zóny, ale i její odmítání ze 
strany klíčových aktérů (USA, VB). 
V současné době se otázka stává 
aktuálnější s nárůstem moci Číny 
a Indie, které se snaží v Indickém 
oceánu expandovat.

Základním cílem zóny míru 
je zakázat vojenskou přítomnost 
v oblasti neregionálním státům 
a v regionu vzájemně spolupracovat 
v duchu kolektivní bezpečnosti.

více než

45 let
je téma projednáváno 
na půdě DISEC

1/2
kontejnerové dopravy 
proudí Indickým oceánem

Významné obchodní trasy

Klíčové úžiny ("choke points")

Suezský
průplav

průliv
Mandeb

Hormuzský
průliv

Malacký
průliv

Sundský
průliv

Toressův
průliv

Makasarský
průliv

Lombocký
průliv

Bassův průliv

ECOSOC1/ Boj proti měnové manipulaci

2/ Přelidnění

3/ Budoucnost dohod o volném obchodu

Do roku 2050 bude žít na Zemi skoro 
deset miliard lidí. Indie v čele žebříčku 
nejlidnatějších států vystřídá Čínu, v glo-
bálním měřítku bude pokračovat trend 
stěhování lidí do měst, očekává se i pokra-
čující porodní boom v Africe a evropská 
populace bude dále stárnout.

Je třeba zdůraznit, že apokalyptické 
předpovědi se s železnou pravidelností 
objevují již od středověku. Dnes se do 
středu pozornosti dostává především 
otázka vyčerpání zdrojů a neřízené 
migrace. Rizika nás však mohou dovést 
k efektivnějšímu životu na Zemi. Popu-
lační růst je ideální příležitostí pro šetr-
nější zacházení s nerostnými surovinami, 
ale i pro změnu skladby jídelníčku tak, aby 
se mohla nasytit celá planeta.

Vedle ostatních bodů agendy se 
přelidnění může zdát jako odpočinkové 
téma, zaleží však na delegátech, s jakými 
důsledky a riziky přelidnění se bude muset 
Hospodářská a sociální rada při jednání 
vypořádat.

214 milionů
žen, které nechtějí otěhotnět, 
nepoužívá bezpečné a účinné 
metody pro plánování rodiny, 
a to kvůli nedostatečnému 
přístupu k informacím či 
službám a nedostatečné pod-
poře jejich partnerů a nebo 
komunit

1/4
všech skleníkových plynů je 
dnes produkována při výrobě 
potravin
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nejvyšší odhady

průměrné odhady

nejnižší odhady
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HRC1/ Univerzální periodický přezkum

4/ Právo válečných zajatců

2/ Právo na vzdělání

V Radě pro lidská práva se delegáti 
letos zabývali problémy týkajícími se 
vzdělání uprchlických dětí. Čísla nám 
ukazují, že na světě je momentálně 19,9 
milionu uprchlíků, z čehož více než 
polovina z nich je mladší 18 let.

Vzdělání bývá často posledním 
bodem, kterému se při řešení uprchlické 
krize přisuzuje pozornost. Situaci nepo-
máhá ani skutečnost, že 86 % uprchlíků 
se nachází v rozvojových regionech, 
z toho více než čtvrtina v nejméně 
vyspělých zemích světa. Tyto vlády 
mají problém se zajištěním kvalitního 
vzdělávání pro vlastní obyvatele, tudíž 
je jasné, že jejich kapacity na zajištění 
vzdělávání příchozích uprchlíků již 
nevystačí. V Sýrii, zemi silně postiže-
nou ozbrojenými konflikty, navštěvuje 
základní školu jen 60 % dětí. Státní 
školy v oblasti nefungují, vyučování se 
odehrává v improvizovaných podmín-
kách, někdy dokonce i přes komunikační 
platformu WhatsApp.

UNEA1/ Fast fashion

3/ Plasty v oceánech

2/ Environmentální migrace

Každý rok se do mořského pro-
středí dostane téměř 13 milionů tun 
plastů. Plastové odpadky brázdí pláže 
v Indonésii, jsou usazeny na mořském 
dně pod severním pólem a nalezneme 
je i na to tom nejvzdálenějším a zcela 
neobydleném ostrově. Plasty se v po-
sledních dvou stoletích osvědčily jako 
materiál, který je lehký, odolný a má 
nízké náklady na výrobu. S dlouhou 
trvanlivostí však přichází daň nejen 
v podobě negativních zásahů do 
mořských ekosystémů, ale i výrazných 
zásahů do socioekonomické situace 
jednotlivých zemí. Plasty se v oceá-
nech kumulují a jejich odstranění je 
značně náročné.

Jestliže se státy chtějí vyhnout 
negativním důsledkům plynoucím ze 
znečištění oceánů, je potřeba úzké me-
zinárodní spolupráce, jejímž cílem je 
zabránit produkci plastového odpadu 
a zlepšit nakládání s ním.

více než

1 milion
mořských ptáků ročně 
uhyne příčinou plastů 
v oceánech

74 %
plastového odpadu v moři 
pochází z pobřeží (max. 50 
kilometrů do vnitrozemí)

Produkce plastů (v milionech tun)

u dětí uprchlíků je

5 krát vyšší
šance, že nebudu navštěvo-
vat školu, či další vzdělávací 
zařízení

45 %
uprchlíků přišlo do Německa ze 
Sýrie, Afghánistánu a Iráku

0,5

Íránská
islámská
republika
979 400

Libanon
1 milion

Pákistán
1,4 milionu

Uganda
1,4 milionu

Turecko
3,5 milionu

1 1,5 2 2,5 3 3,5

Země hostící největší
množství uprchlíků
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EU
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Čína

Asie
(bez Číny a Japonska)

Společenství nezávislých
států

Blízký východ
a Afrika

Severní
Amerika

Jižní
Amerika



Čína

Severní
Korea

VietnamLaos

ÍránIrák

EgyptLybie

Súdán

Saúdská
Arábie

Jemen

Sýrie

Turkmenistán

Azerbajdžán

Somálsko

Džibuti

Eritrea

Uzbekistán

UNESCO1 / Bezpečnost novinářů 

2 / Přístup k pitné vodě 

3 / Udržitelný turismus

4 / Světové dědictví

Delegáti se v průběhu letoš-
ního ročníku zabývali mimo jiné 
otázkou bezpečnosti novinářů. 
V posledních několika letech 
můžeme vidět nárůst počtu 
napadení novinářů. Nejlepší 
situace panuje klasicky v Evropě 
a USA, nejhorší je situace ve 
válečných oblastech a arabských 
státech. K vraždám novinářů 
však dochází i v našem regionu. 
Vražda slovenského novináře 
Jána Kuciaka otřásla slovenskou 
politikou a vyvolala největší 
protesty od pádu komunismu. 
Mezinárodní organizace se tímto 
tématem zabývají již řadu let, ale 
nalézt shodu je téměř nemožné. 
Výsledkem jsou následně bez-
zubé výstupy, které nepřinášejí 
žádné reálné řešení.

v 9/10
případů útoků na novi-
náře nejsou pachatelé 
stíháni

106
novinářů bylo zavražděno 
v roce 2012 (nejvíce za 
posledních 20 let)

kritická situace v oblasti svobody slova

UNODC1 / Nedovolené držení zbraní

2 / Obchod s lidmi

3/ Obchod s padělanými léky

Obchod s lidmi je často popisován jako čin-
nost přinášející vysoký zisk za nízkého rizika. 
Oběti obchodování prokazují známky špatného 
fyzického i psychického stavu a následky si 
nesou doživotně. Vykořisťování může 
nabývat rozličných forem, nejčastěji se 
však jedná o sexuální vykořisťování 
a nucené práce. I přesto, že oběťmi 
jsou ve většině případů dospělé 
ženy, v posledních letech se 
zvyšuje podíl jak dětí, tak mužů. 
V případě obchodu s dětmi se 
objevuje téma dětských vojáků 
a zneužívání dětí v konfliktech 
pro různé účely. Země, které 
jsou oslabené díky probíhajícím 
konfliktům, mohou představovat 
ideální podhoubí nejen pro organi-
zovaný zločin obecně, ale právě pro 
obchodníky s lidmi. Ti často operují 
na bázi složitých mezinárodních sítí, 
boj proti obchodu by proto měl být řešen 
společně na mezinárodní úrovni.

ženy
jsou nejčastěji oběťmi ob-
chodu s lidmi, stále rych-
leji ale příbývá obchodu 
s dívkami

700 tisíc 
až 2 miliony 
je odhadované množství osob, 
se kterými je ročně obchodo-
váno

Únosy za účelem
sexuálního zneužívání59 %

34 %

7%

Únosy za účelem
nucené práce

ostatní důvody únosu

účel obchodu s lidmi 
vyjádřený v procentech
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39% žen

47%mužů

EU1/ Funkce ekonomické stabilizace

2/ Work life balance

Jak dosáhnout správné rovnováhy nejen mezi 
pracovním a soukromým životem, ale také mezi 
muži a ženami? Právě tímto se zabývá návrh 
nové směrnice z pater Evropské komise: Work 
life balance. Návrh, který by v případě schvá-
lení značně proměnil sociální systém v mnoha 
státech Unie.

Na unijní úrovni není kontroverznější po-
litiky  než té sociální, snad s výjimkou politiky  
zemědělské. Sociální systémy napříč Evropskou 
unií se značně liší – od těch severských, kte-
rým se díky  jejich vyspělosti neřekne jinak než 
welfare states, až po anglosaský systém, kde stát 
hraje spíše marginální roli. Nejen pro anglosaské 
země, ale také pro kontinentální státy  či země na 
jihu Evropy by nová směrnice znamenala mnoho 
změn. Došlo by například k zavedení otcovské 
či pečovatelské dovolené, které dodnes v mnoha 
zemích EU neexistují. Jsou takové investice do 
systému nezbytné? A pomohla by tato směrnice 
k lepšímu postavení žen? Na ty to otázky  hledají 
odpovědi ministři Rady Evropské unie.

4 z 10
otců z členských států 
EU mladších 65 let bylo 
na mateřské, nebo o ní 
uvažují

více mužů než žen připouští, že by šli 
na rodičovskou dovolenou, pokud by 
dostávali 75 % svého příjmu

NATO1/ NATO v Afghánistánu

2/ Vztahy NATO a Ruska

3/ Systémy protiraketové obrany

Otázka Afghánistánu je jedno z témat, na která se lidé 
snaží najít odpověď již mnoho let. Představitelé různých států 
se neustále pokouší hledat způsob, jak v Afghánistánu opět 
nastolit mír a dosáhnout stability . Všechny pokusy byly ale 
dosud marné.

Hlavní misí Severoatlantické aliance v Afghánistánu byly 
ISAF (Mezinárodní bezpečnostní podpůrné síly). Jejich cílem 
bylo přinést do válkou zasažených oblastí co největší stabi-
litu. ISAF ale nebyly pouze vojenskou misí. Soustředily se 
také na obnovu a udržování infrastruktury v Afghánistánu, 
čímž se snažily postavit Afghánistán pomalu ale jistě zpět na 
nohy. Nehledě na to, kolikrát se Severoatlantická aliance sna-
žila zlepšit situaci v daném regionu, vždy se setkala s násilím 
a tvrdým odporem, který měl za cíl odradit síly NATO od dal-
šího postupu a vyslat jasnou zprávu – že Talibán neustoupí.

Téměř po čtrnácti letech mise ISAF skončila a většina 
vojenských sil byla z Afghánistánu stažena. Nebylo překva-
pením, že toto stažení mělo za následek sérii útoků vedoucích 
k ještě větší destabilizaci regionu.

Později došlo ke vzniku mise Rozhodná podpora (Resolute 
Support), která má stejný cíl jako její předchůdce ISAF – opět 
nastolit mír a stabilitu v Afghánistánu. Mise Rozhodná pod-
pora tak začala pracovat tam, kde skončily ISAF, a to s ještě 
větším důrazem na posílení afghánských bezpečnostních 
složek. Právě práce s těmito složkami je vnímána jako stěžejní 
krok směrem vpřed. Konečným cílem má být převzetí kont-
roly ve strategických oblastech a stabilizace regionu.

17 034
je celkový počet zúčast-
něných jednotek v misi 
Rozhodná podpora

39 zemí
se účastní mise Rozhodná 
podpora, zastřešené Se-
veroatlantickou aliancí

Herát

Kandahár

Mazáre Šeríf

Kábul Laghman

Základny mise Rozhodná podpora
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simulace Valného
shromáždění

Ja
k 

př
ip

ra
vi

t p
oz

m
ěň
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áv

rh
?

Průběžně sledujte dokumenty 
schválené jednotlivými orgány na 
bit.ly/SchvaleneDokumenty_XXIV

Sežeňte 7 garancí od ostatních de-
legací. Stačí potvrzení od jednoho 
člena, ale delegace jako celek by 
měla být ve shodě.

Samotný pozměňovací návrh po-
dejte elektronickou formou vlože-
ním komentáře nebo návrhu na 
úpravu v Google Documents. 
Nezapomeňte v komentáři uvést 
předkládající delegaci i všechny 
garanty!

Návrh předložte do začátku ne-
dělního zasedání UNGA!

Pr
ak

ti
ck

é 
ra

dy
…

Nastudujte si předem jednací řád 
UNGA. Je dostupný na bit.ly/Jedna-
ciRadUNGA a od těch orgánových se 
v mnohém liší. 

Neprošel vám v orgánu klíčový 
pozměňovací návrh? Schovejte si jej. 
Možná bude na plénu UNGA situace 
jiná… 

Domluvte se s kolegy v delegaci ještě 
před začátek pléna na společném 
postupu. Kterou rezoluci podpořit 
a kterou ne, zda se aktivního jednání 
chopí jen vedoucí delegaci, či zda se 
delegace prostřídá např. podle orgá-
nové příslušnosti. 

Čas na domlouvání se nejen v rámci 
delegace bude především během 
nedělního oběda – nepromarněte jej.

neděle 24. 3.–13:30 až 14:30
velký sál Artemis

Letos se na Summit opět po mnoha letech vrátí simu-
lace Valného shromáždění OSN (UNGA) nejen v podobě 
jednotlivých výborů. Tentokrát proběhne společné jednání 
všech delegací modelu OSN o šesti bodech agendy z šesti 
orgánů OSN.

Každý z orgánů OSN vyjma Rady bezpečnosti na konci 
orgánového jednání navrhne UNGA ke schválení jednu jím 
přijatou rezoluci či jiný typ dokumentu spolu s doporuče-
ním, zda na plénu umožnit přijímat pozměňovací návrhy.

Jádrem simulace pléna UNGA pak bude hlasování –  
a to buď přímo o dokumentech navržených jednotlivými 
orgány, nebo o pozměňovacích návrzích. Těmi bude 
samozřejmě možné zásadně změnit podobu výsledné rezo-
luce Valného shromáždění.
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závěrečná 
konference

Závěrečná konference je vyvrcholením celého ročníku. Její slav-
nostní zahájení se již tradičně pořádá v hotelu Ambassador - Zlatá 
Husa. Následně se dějiště přesune do hotelu Olympik, kde delegáti 
budou jednat o bodech agendy, se kterými se seznámili během pří-
pravných setkání v průběhu roku.

hotel Olympik

přes

23 hodin
jednání nad body agendy 
čeká delegáty na závěrečné 
konferenci

9 místností
plných delegátů – to bude 
hotel Olympik po tři dny 
závěrečné konference

138 dní
uběhlo od prvního příprav-
ného setkání do slavnost-
ního zahájení konference

26



závěrečná 
konference
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slavnostní
zahájení

8:15–9:30

10:00–10:25

10:30–11:40

11:45–12:30

12:30–13:45

13:45–14:45

14:45–15:25

15:25–16:00

16:00–16:05

registrace

úvodní slovo

debata o Evropě po Brexitu

bývalí členové přípravného týmu 

oběd

projevy delegátů

coffee break

projevy delegátů

závěrečné slovo

Slavnostní zahájení závěrečné konfe-
rence se již tradičně koná v hotelu Amba-
ssador — Zlatá husa na Václavském náměstí. 
Tentokrát čeká na návštěvníky zahájení 
několik změn a překvapení. V první řadě se 
účastníci mohou těšit na hvězdnou debatu, 
která se bude věnovat Evropě po Brexitu. 
Nepřijdou ale ani, jako již tradičně, o zají-
mavé hosty a spoustu dobrého jídla.

21. března 2018 
Ambassador — Zlatá husa
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slavnostní
zahájení

Zbyněk Novotný
hlavní koordinátor

Vlaďka Mušálková
ředitelka Asociace pro 
mezinárodní otázky

Stephen B. King
velvyslanec USA
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Světlana Witovská
moderátorka

Tomáš Sedláček
ekonom

Alexandr Vondra
exministr, bývalý velvyslanec v USA

Libuše Šmuclerová
CEO Czech News Center
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Jan Lipavský
poslanec PSP ČR

Kateřina Pljaskovová
Co-founder ve společnosti 87 %

Šimon Presser
fundraiser v Lékaři bez hranic
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metro & tram
Invalidovna

bus
Invalidovna

budova
Olympik

budovy
Tristar & Artemis

supermarket
Albert

100 m

M

BUS

SHOP

1

2
Roh
ans
ké
náb
ř.

Ro
ha
ns
ké
ná
bř
.

U Rustonky

Sok
olo
vsk
á

K
O
lym
piku

K
O
lym
piku

z hlavního nádraží
metrem             na Florenc, poté            do stanice

Invalidovna (cca 12 minut)

C B

z hotelu Prokopka
ze stanice Lipanská do stanice Masarykovo nádr.

(tramvaj            nebo           ), následně metrem

do stanice Invalidovna (cca 20 minut)

15 26 B

B
z hostelu Kolbenka
ze stanice metra             Kolbenova do stanice

Invalidovna (cca 10 minut)

jak do Olympiku
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orientace
při jednacích

dnech

Artemis 4
UNODC

Artemis 2
UNESCO

Artemis 1
HRC

Pontos

Iris II

Iris

Terasa

Triumf

Artemis 3
UNEA

Tribun + Odysseus
ECOSOC

Olymp
NATO

Athena
DISEC

Afrodita
EU

Héra
UNSC

ParisIkaros

Terasa

budova Artemis
přízemí

budova Olympik
přízemí

budova Olympik
19. patro

budova Tristar
přízemí

Jednací dny konference se ode-
hrávají v komplexu hotelů Olympik 

na pražské Invalidovně. Hotel sestává 
ze dvou samostatných budov (budova 
Olympik a budova Tristar & Artemis). 
Budovy jsou od sebe vzdáleny pouze 

několik desítek metrů, jednání se však 
bude odehrávat v obou z nich.
Komplex je nejdostupnější ze 

zastávek Invalidovna, a to jak ze za-
stávky  metra, tramvaje, tak i autobusu.
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Asociace pro 
mezinárodní 
otázky (AMO)
pořadatel
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Vznikla v roce 1997 jako nevládní nezisková organi-
zace. Jejím cílem je především vzdělávání a výzkum 
v oblasti mezinárodních vztahů. Zprostředkovává 
dialog mezi zástupci široké veřejnosti, akademické 
sféry, občanského sektoru, diplomacie, médií, poli-
tiky a byznysu.

—

Vzdělává studenty středních a vysokých škol i peda-
gogy. Každoroční Pražský studentský summit je při-
tom největší a nejstarší z akcí tohoto druhu.

—

Pořádá mezinárodní projekty podporující rozvoj ob-
čanské společnosti a demokratických hodnot. Spolu-
pracuje zejména s partnery z východní Evropy v ob-
lasti vzdělávání.

—

Analyzuje mezinárodní dění se zvláštním zaměře-
ním na českou zahraniční politiku. Vydává publikace, 
komentuje v médiích a pořádá různé typy akcí pro 
veřejnost i expertní komunitu.
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Rodinná nadace Renáty a Petra Kellnerových byla 
založena v roce 2009 s cílem podporovat především 
dlouhodobé vzdělávací projekty určené učitelům 
veřejných základních škol a jejich žákům, dále stře-
doškolákům a vysokoškolákům. Nadace vyhledává 
a podporuje studijně nadané děti a mladé lidi vyrůs-
tající v podmínkách, které jim ztěžují nebo neumož-
ňují přístup ke kvalitnímu vzdělání. Ročně Nadace 
The Kellner Family Foundation poskytne na dobro-
činné účely okolo 90 mil. Kč.

The Kellner Family 
Foundation
generální partner
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Univerzity
Studium v zahraničí nemusí být nesplnitelným 
snem. Finanční granty od nadace pomáhají 
nadaným českým studentům absolvovat Oxford, 
Cambridge, Yale a mnohé další univerzity. Za 
dobu existence projektu rozdělila nadace finanční 
granty na úhradu nákladů souvisejících s vysoko-
školským studiem již 164 studentům.

Pomáháme školám k úspěchu
Zlepšujeme kvalitu vzdělávání ve veřejných 
základních školách tím, že podporujeme 
zavádění nových vyučovacích metod a zvyšo-
vání kvalifikace pedagogů. Podporujeme více 
než 860 pedagogů ve 23 veřejných základních 
školách a jejich prostřednictvím přes 9 500 
žáků.

Stipendium pro studenty 
gymnázia Open Gate
Na osmiletém gymnáziu Open Gate společně 
studují děti z dětkých domovů nebo ze sociálně 
znevýhodněných rodin s těmi, kterým školné platí 
rodiče. Umožňuje to nadace, která dlouhodobě po-
skytuje stipendia zhruba polovině studentů tohoto 
gymnázia. Od jeho založení v roce 2005 získalo 
stipendium již 320 studentů.

www.kellnerfoundation.cz

info@kellnerfoundation.cz

facebook.com/kellnerfoundation

P
ražský studentský sum

m
it X

X
IV

.
tohle je generáln

í partner

35



P
ra

žs
ký

 s
tu

de
nt

sk
ý 

su
m

m
it

 X
X

IV
.

to
hl

e 
je

 c
on

fe
re

nc
e 

bo
ok

víte že?
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132 příspěvků
s hashtagem tohlejesummit zveřej-
nili účastníci během přípravných 
setkání

45 %
účastníků 24. ročníku  
jsou ženy

64 členů
má přípravný tým 24. 
ročníku Pražského student-
ského summitu

přesně

1776
kousků pizzy snědl pří-
pravný tým v součtu všech 
přípravných setkání

přibližně

3500 fotek
bylo nafoceno během pěti 
přípravných setkání
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tohle je víte že…

37

čtvrtstoletí
oslaví Summit příští ročník

330 studentů
se účastní 24. ročníku Pražského 
studentského summitu

jedenkrát
zapomněl Jindřich Šídlo 
na svůj seminář

průměrně

120 dní
trvala tvorba jednoho 
background reportu

účastníci pocházejí ze všech těchto 
koutů republiky 

 
(číslo uvnitř bodu vyjadřuje počet účastníků 

z daného města)
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tohle je generální partner

tohle jsou TOP partneři

tohle jsou partneři

tohle jsou mediální partneři

tohle jsou podporovatelé38

tohle je tiráž
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