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EDITORIAL

ROLE NEFORMÁLNÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ

Školství v České republice má mnoho
problémů. Kromě stále vyvstávající nutnosti
systémově zlepšit atraktivitu učitelské profese, ulehčit ředitelům od byrokratické zátěže
a revidovat rámcové vzdělávací programy, je
stejně tak důležité změnit přístup ke vzdělávání jako takovému.
Aby padalo vzdělávání na úrodnou půdu,
je potřeba, aby to žáky bavilo, měli pocit, že to
má smysl, a taky měli možnost si vše vyzkoušet, chybovat a z chyb se taky poučit.
Věřím, že je v České republice plno škol,
které jsou v tomhle ohledu na dobré cestě
(nebo po ní dokonce velký kus ušly), nicméně
je potřeba se zbavit pocitu, že škola je plně
zodpovědná za to, co z jejích žáků vyroste.
Musíme nechat žákům možnost se realizovat
i jinde než přímo ve škole nebo doma.
Neformální vzdělávání je tu od toho, aby
dalo žákům možnost rozvinout schopnosti,

které ve škole nedostávají tolik prostoru.
Tohle je obecně platné kdekoliv na světě, čas
ve škole je prostě omezený. Ať už je to skaut,
sportovní oddíl nebo orchestr, budují v dětech
dovednosti, které jsou pro ně v životě důležité. A stejně tak to dělá i Pražský studentský
summit.
Summit je připravován velkým týmem
dobrovolníků, kteří toho chtějí spoustu předat, ukázat a pomoci účastníkům se rozvíjet.
Ačkoli jsou to vesměs studenti „nepedagogických bakalářů”, mají všechny předpoklady
pro to, aby jejich výuka byla kvalitní – dokáží
namotivovat a pobavit, drží se pozitivního
přístupu a také využívají odbornou oporu
v Asociaci pro mezinárodní otázky.
I tohle dělá ze Summitu jedinečnou platformu, kterou se rozhodně vyplatí vyzkoušet.
Věřím, že nebudete zklamáni.

DALIBOR STEHNO
hlavní koordinátor
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O SUMMITU

SUMMIT V KOSTCE
RADEK MAZUCH
redaktor

Pražský studentský
summit je projekt zaměřený
na neformální vzdělávání
zejména v otázce mezinárodních vztahů. Každoročně se jej
účastní více než 300 studentů
středních a vysokých škol,
které seznamuje s fungováním
mezinárodních organizací
a s funkcemi, které ty to organizace v dnešním světě plní.

Účastníci mají možnost vybrat si z řady orgánů Organizace spojených národů, které
se věnují bezpečnostním,
ekonomickým, sociálním, environmentálním či kulturním
otázkám. Kromě modelu OSN
je součástí projektu i model
NATO, ve kterém jednání
probíhá kompletně v anglickém jazyce, a pro vysokoškoláky určený model Evropské
unie, kde připravený program
odpovídá vyšším požadavkům
vysokoškolských studentů.

Hlavní vzdělávací metodou je
simulace jednání mezinárodních
organizací, která interaktivní
formou umožňuje účastníkům vžít
se do rolí diplomatů a politiků
a pochopit fungování těchto institucí. V rámci přípravy na simulovaná jednání se studenti seznamují
s konkrétními problémy, kterým
se mezinárodní organizace věnují,
s pozicemi státu, jež v simulaci zastupují, a s metodami, které mohou
při jejich řešení využít. Zároveň se
zdokonalují v „měkkých dovednostech“ – především se učí strukturovaně prezentovat své myšlenky,
vyjednávat s ostatními delegáty
a kvalitně argumentovat v diskuzi.

Pražský studentský summit je jednoduše vhodný
pro každého, kdo se chce
o komplikovaném a někdy
možná obtížně srozumitelném
světě mezinárodní politiky
dozvědět co nejvíce.
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PRŮVODCE ROČNÍKEM

CESTA SUMMITEM
LUCIE VODVÁŘKOVÁ
redaktorka

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
10. ZÁŘÍ

Čas přihlásit se na Summit – vyber si model, ve kterém budeš jednat. Pokud sis zvolil OSN, sestav delegaci. Společně si pak
už můžete začít dělat zálusk na jednotlivé orgány.
Už také můžeš začít přemýšlet, kterou zemi bys chtěl na
Summitu zastupovat. V první řadě ale NAPIŠ ESEJ A POŠLI
PŘIHLÁŠKU!

29. ZÁŘÍ

Míříš do OSN, nebo NATO a máš sklony nechávat věci na
poslední chvíli? Rozhodně v tom nejsi sám. Teď je ale tvá poslední
šance přihlásit se na Summit.

6. ŘÍJNA

Ani vysokoškolák nemůže s přihlašováním otálet věčně.
Tohle je poslední den pro přihlašování do modelu EU.

16. ŘÍJNA

Pokud tobě nebo členům tvé delegace dnes do schránky přistál e-mail od nás, pak to znamená jediné: VÍTEJ NA SUMMITU!

1
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PRŮVODCE ROČNÍKEM

PŘÍPRAVNÁ ČÁST
Jízda jubilejním XXV. ročníkem PSS začíná. Čeká tě pět
přípravných setkání (workshopů) na VŠE, budeme se
tedy vídat každý měsíc. Poprvé se všichni společně sejdeme už 26. října. Přestože k přípravným setkáním patří
i brzké sobotní vstávání, určitě tě budou bavit. Dopoledne
si budeš moci vybrat, kterou z mnoha zajímavých přednášek budeš chtít navštívit, odpoledne pak bude věnováno
vzdělávání v jednotlivých orgánech, kde se kromě diplomatického jednání naučíš také další dovednosti, jako je
argumentace, prezentování, práce s informačními zdroji
a mnoho dalšího.
26. ŘÍJNA

1. workshop

25. LEDNA

4. workshop

16. LISTOPADU

2. workshop

14. PROSINCE

3. workshop

29. ÚNORA

5. workshop

2

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE
Den, na který každý summiťák celý rok čeká. Slavnostním zahájením (27. března) začíná závěrečná
konference. Ta potrvá až do 30. března a kromě
zahajovacího dne bude obsahovat také tři jednací dny.
Tak dej dohromady stanoviska, připrav vlaječky, nahoď
oblek (nebo šaty) a nech se pohltit XXV. ročníkem
Pražského studentského summitu.
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MODE LY N A S UMMI T U

SUMMITÍ VESMÍR
VÁCLAV MALINA
redaktor

Summití vesmír je složený ze tří modelů,
a stejně jako různé planety mají svá specifika,
i jednotlivé modely se v mnohém liší

MODEL OSN
Model OSN je nejstarším a největším modelem na Summitu.
Je to vlastně soustava sedmi menších součástek, orgánů, které vzájemně spolupracují a navazují na sebe. Model OSN je
určený pro všechny středoškoláky, kteří se chtějí dozvědět
něco nového o všech možných světových problémech
a diskutovat o nich v češtině.

ECOFIN
Hospodářský a finanční výbor se nepřekvapivě
zajímá o hospodářské a finanční otázky jako je
udržitelnost světového dluhu, udržitelná migrace a socio-ekonomické dopady diskriminace.

UNSC
Rada bezpečnosti je tradičně nejmenším orgánem na celém
Summitu, ve kterém se schází především zkušenější účastníci a pokouší se zklidnit aktuální bezpečnostní situaci ve
výbušných částech světa, jako je Venezuela nebo Mali.

UNEA
Environmentální shromáždění OSN se zabývá zejména aktuálními otázkami souvisejícími s životním prostředím, letos se v něm
bude diskutovat o obchodu s ohroženými
druhy zvířat či o těžbě nerostných surovin.
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MODE LY N A S UMMI T U

MODEL NATO
Zatímco model OSN se pyšní svou
velikostí a různorodostí témat, model NATO je známý svou komornější
atmosférou a zaměřením na bezpečnostní problematiku. Severoatlantická
aliance na Summitu ale vyniká především po jazykové stránce – nikde jinde
si totiž jako středoškoláci angličtinu
tak dobře neprocvičíte. Letos se model
NATO bude zabývat kyberbezpečností
a vztahy mezi EU a NATO.

MODEL EU
V neposlední řadě na Summitu
najdete i Evropskou unii. Model
EU, podobně jako model NATO,
neusiluje o zapojení stovek
delegátů, ale sází na tradiční
osmadvacítku/sedmadvacítku :).
Na rozdíl od předchozích dvou
modelů se v EU scházejí vysokoškoláci. Pro EU na Summitu je
letos prioritou směrnice o modré
kartě a společná daň z digitálních služeb.

HRC
Rada pro lidská práva je údajně nejsluníčkovější ze všech orgánů a modelů na Summitu
– jestli je to skutečně pravda, budete muset
zjistit sami, už teď vám ale prozradíme, že má
v bodech agendy ochranu osobních údajů
a práva národnostních menšin.

SOCHUM
Sociální, kulturní a humanitární výbor se na
Summit po letech vrací, aby se pokusil zatočit
s dětskými sňatky, s xenofobií a diskriminací
a s pašováním kulturního dědictví.

SPECPOL
Zvláštní výbor pro politické otázky a otázky dekolonizace je úplným nováčkem na Summitu, jeho témata
jsou však v OSN dobře známá – vyřeší letos problematiku mírového využití vesmíru, Golanských
výšin nebo reformu peacekeepingových operací?

DISEC
Výbor pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost
se zabývá dlouhodobějšími problémy odzbrojování ve světě, letos bude řešit jaderné zbraně,
chemické zbraně a bezpečnostní situaci ve
střední Africe.
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PŘEDSEDOVÉ LÁKAJÍ

PROČ JÍT DO...
TEREZA NOVOTNÁ
redaktorka

MARKÉTA GREGOROVÁ

MATĚJ FROUZ

předsedkyně UNSC

předseda DISEC

Máš stejně jako Miley Cyrus fetiš na kladiva? U nás
se můžeš na část jednání zmocnit předsednického
kladívka a prověřit znalost jednacího řádu svého
předsednictva. Rada bezpečnosti je pro ty, kteří
nesnášejí čekání na to, až na ně přijde řada na pořadníku řečníků. Pro ty, kteří umí vytvořit hroty tam,
kde hroty být mají, a nakonec přijít s překvapivým
kompromisem. A Rada je také pro neohrožené dívky!
Dámy, neváhejte intervenovat do tohoto veskrze
maskulinního orgánu jako jednotky OSN do Konga!

„DISEC je naše máma.” Tak znělo v minulých letech neoficiální motto tohoto
summitího orgánu. Letošní předsednictvo se ale rozhodlo tuto tradici změnit. Zaprvé proto, že si na rodičovství
připadá příliš mladé, a zadruhé bude
delegátům raději cool starším sourozencem posky tujícím svobodu a zkušenosti
než přísným rodičem. Pojď s námi tvořit
nová motta a novou budoucnost!

JIŘÍ PALOUNEK
předseda ECOFIN

Víš, jak pochovat internetového obchodníka? V e-coﬃnu. Pokud máš stejně jako naše předsednictvo špatný
smysl pro humor hraničící s psychickou poruchou, našel
jsi své místo ve světě. Kromě toho tě můžeme i něco
naučit o ekonomice a jejích dopadech na společnost.

Sepsané a vydané důvody, proč jít zrovna do HRC, by
mohly zdatně konkurovat Ottovu slovníku naučnému. Nejčastěji se ale chlubíme tím, jak jsme inkluzivní. Ne proto,
že jsme lidskoprávní orgán, ale protože vás nemůžeme
diskriminovat kvůli pohlaví (o samotné(m) HRC nikdo
neví, jestli je „ten“, nebo „ta“), ani kvůli sexuální orientaci (to
si počkejte, až poznáte naše předsednictvo). Takže pokud tě
zrovna nenadchl medailonek SOCHUMu, vítej v HRCu!
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JAKUB DRAHORÁD
předseda HRC

PŘEDSEDOVÉ LÁKAJÍ

EVA POLÁKOVÁ

VÍT BATALA

předsedkyně SOCHUM

předseda SPECPOL

Proč jít do SOCHUM?
1) Budeš umět vyslovit nejsložitější název orgánu, co na Summitu máme;
2) budeš součástí naší summití premiéry;
3) jako jeden z prvních zjistíš, proč tento
orgán vůbec existuje;
4) nemusíš jít do HRC.

SPECPOL má 7 písmen, slovo ATRAKTIVITA jich
má 11. Náhoda? Nemyslím si. Legendy praví, že být
na Summitu je jako jezdit na skútru. Je to super,
dokud tě u toho nevidí kámoši. To ovšem neplatí
pro SPECPOL, my jsme noví, hezcí a speciální. 11
+ 9 = 19. CHCI JÍT DO SPECPOL má 19 znaků. Už
ti to došlo? Jo? No, tak to se na tebe těšíme!

PAVLA HRABCOVÁ

UNEA nedodala článek. Fakt tam chceš jít?
Díky, místopředsedo Honzo! – pozn. red.

předsedkyně UNEA

ONDŘEJ KOVANDA

KAROLÍNA OŠKEROVÁ

předseda NATO

předsedkyně EU

Pobaví tě správně vykalibrované nekorektní
memes? Nehledej dále, jsme tu pro tebe. V našem
modelu, který se může chlubit (neoficiálním)
titulem nejvíce vytvořených memes na hlavu, se
ti dostane všeho, po čem toužíš. Chceš s Čechy
mluvit anglicky? Máš to mít! Chceš mít crush na
celé své předsednictvo a prozradit jim to až
v poslední den konference, protože už přeci nemáš co ztratit? Máš to mít! Chceš jednat
o skutečně důležitých věcech na rozdíl od (téměř)
všech ostatních orgánů? Prásk, tady nás máš!

V předsednictvu se mísí právníci a medici,
Brňáci a Pražáci, milovníci i hateři ananasu
na pizze. Model EU je skutečně pro každého. A protože vysoká není jen o sezení na
přednáškách a oslovování se „kolego“, vyplň
přihlášku, dostaň se na Summit a přemýšlej
s námi nad tím, zda přechylovat jméno „von
der Leyen“, zda po Brexitu nastane konec
světa anebo proč je ve Francii ilegální pojmenovat prase „Napoleon“.
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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

JAK SE DOSTANEŠ?
FRANTIŠEK NOVOTNÝ

zástupce hlavního koordinátora

Pokud vás Summit zaujal, cesta k účasti
vede přes přijímací řízení. To se liší podle modelu, do kterého se zrovna vy hlásíte. Chcete-li se přihlásit spolu s kamarády (třeba ze
školy), nejlepší cestou je sestavit tzv. delegaci
o 3 až 5 členech a vyplnit přihlášku do modelu
OSN. Pro ty, kteří si chtějí trochu procvičit angličtinu, v praxi a bez okřikování za gramatické chyby, je tu model NATO. Do něj se hlásí
každý sám za sebe. A pro už odmaturované
kamarády vysokoškoláky (nebo sourozence?)
je tu model EU – i do něj se hlásí jednotlivci.
Co to tedy obnáší, přihlásit se? Zadání
pro model OSN má dvě části (abyste si práci
mohli s kamarády třeba snáz rozdělit). V té
první sepíšete krátkou argumentační úvahu
na téma „ideální mezinárodní organizace”.
Nečekáme převratná odborná pojednání, ale
chceme, abyste ukázali, že umíte trochu přemýšlet. A především dodržet zadání. To najdete podrobně popsané na našich webových
stránkách.
Druhá část je ještě kratší. Protože jste delegace, budete zastupovat některý členský stát

OSN. A o tom, který si v přihlášce vyberete
jako nejpreferovanější, je třeba stručně poreferovat: Kdo je jeho významný mezinárodní
spojenec? A co jsou jejich společné priority?
Tady lpíme na faktech a důvěryhodných zdrojích.
Kdyby vás přeci jen zajímala ta angličtina
v Severoatlantické alianci, tak tam se píše esej.
Samozřejmě v angličtině, abychom si ověřili, že se alespoň základně domluvíte. What
should have NATO done differently in the
past? That is the question. The question for
the essay.
Chápeme, napsat kvalitní esej nebo úvahu
není úplně sranda. Ale není sranda to ani objektivně ohodnotit. Proto máme jasná hodnoticí kritéria, která neslouží jen nám, ale
i vám. Abyste lépe věděli, na co se při psaní
zaměřit. Najdete je jako v případě všeho ostatního na našem webu studentsummit.cz.
A máme tam pro vás i další rady k sepsání
kvalitní přihlášky.
Tak na viděnou v říjnu na VŠE v Praze!

TAKHLE NE!

ANEB PŘÍKLAD NEPOVEDENÝCH PŘIHLÁŠEK 1/2
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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

1

3

2

Česká republika má se Státem Izrael tradičně nadprůměrné vztahy
a nejedná se tedy o chybu, není
třeba hledat největšího spojence.
V rámci Evropské unie bychom
však jistě našli významnější
partnery, se kterými má ČR více
společných priorit.

Ano, to je pravda.
V textu nás ovšem
zajímají konkrétní
sdílené zahraničněpolitické priority, nikoliv historie vztahů
obou států.

Ačkoliv autor správně identifikuje,
že země Visegrádské skupiny mají,
podobně jako Izrael, rezervovanější
přístup k imigraci, tato věta nepopisuje
realitu. Existuje rozdíl mezi migranty
a uprchlíky. Ti jsou chráněni mezinárodním právem, a prioritou ČR tak
jistě není boj proti nim, tím spíše proti
konkrétní skupině vyznávající určité
náboženství. Navíc věta svojí skladbou
implikuje, že Izrael je členem Visegrádské skupiny, což je taktéž nesmysl.
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Autor korektně uvádí zdroj uvedené
přímé citace a cituje přesně. Jedná se
ovšem o server postrádající důvěryhodnost. Takové zdroje informací prosím
neuvádějte. U druhého zdroje je třeba
být konkrétnější. Nevyžadujeme nutně
citační normu, ale je třeba jasně identifikovat, z jakého konkrétního zdroje jste
představené informace převzali.

5
Slovensko je bezpochyby
velmi blízký partner ČR,
v textu byste se měli
zaměřit jen na jednoho
významného spojence.
Výběr Slovenska by byl
nicméně již na začátku
zřejmě lepším rozhodnutím.
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I přes některé mediální
výroky stojí česká ambasáda
v Izraeli stále v Tel Avivu.
Otázka místa ambasády
také souvisí s terorismem
jen velmi volně. Jedná se
navíc opět o otázku spíše bilaterálních (dvoustranných)
vztahů, nikoliv sdílených
zahraničněpolitických priorit států.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

TAKHLE NE!

ANEB PŘÍKLAD NEPOVEDENÝCH PŘIHLÁŠEK 2/2

1
Nesnažte se o originalitu za každou cenu. Nicméně na prvním dojmu vždy záleží a zcela generický
nadpis kopírující zadání nikoho
neoslní. (Ovšem ani nepopudí!)

2
Vycházejte ze současného faktického
stavu. Při vymýšlení toho, jak by
měla organizace fungovat, se zvlášť
neomezujte, ale nedomýšlejte si fiktivní události z budoucnosti.

3
Uvádějte jen takové informace,
které jsou pro zadání a zbytek textu
relevantní. Úvod má svou jasnou
funkci v textu a tou není nás zahrnout náhodnými zajímavými fakty.

4
Kladení řečnických otázek nepřidává
argumentační úvaze na hodnotě,
zvlášť když na ně ani hned neodpovíte.

5
Mělo by se jednat o klasickou mezinárodní organizaci, jejímiž primárními
členy jsou vlády jednotlivých států.

6
Ačkoliv dodržování gramatiky není
hodnoticím kritériem, výrazně doporučujeme psát pravopisně správně. Hrubky
a překlepy na hodnotitele jistě neudělají
zrovna dobrý dojem.

7
Opět, spíše než pokládání otázek je třeba
představit, jak organizace funguje a jakým způsobem by například tyto (byť ne
vždy šťastně zvolené) problémy řešila.
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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

8

9

Oceňujeme, že se autor
pokouší tímto způsobem
zodpovědět jednu ze dvou
zadaných otázek. Jasnou
odpověď ale nenalézáme.

Zopakováním stejného
nedodáte argumentu na
síle. Raději rozviňte, co
konkrétně „neakceschopnost“ znamená, jak se
projevuje apod.
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10
Na tomto odstavci je špatně
v podstatě vše. Zbytečně nefantazírujte a nesnažte se být
přehnaně umělečtí. Pokud
někoho chcete citovat, raději
konkrétního odborníka, ne
vymyšleného a bezejmeného
básníka. A především, každá
věta by v úvaze měla plnit
svou roli. Celý tento odstavec
nijak nepřispívá k zodpovězení zadaných otázek.

11
Pokud si na původně zadanou otázku vzpomenete
až při psaní posledního
odstavce, raději celý text
od začátku přepište.

12
Fakta i argumenty by
měly být v celé úvaze
logicky konzistentní.
V zadání navíc upřesňujeme, že má jít o organizaci fungující celosvětově,
ne pouze regionálně.

14

13

Ačkoliv je zadáním „ideální“ mezinárodní organizace, držte se dostatečně při
zemi. Nechceme po vás utopii, nýbrž vaši
představu toho, jak by mezi sebou mohly
státy fungovat snáz nebo třeba efektivněji. Oceníme spíše realistickou vizi než
vyloženou pohádku

Odbornější termíny
doporučujeme využívat, jen pokud rozumíte
jejich významu a především pokud je dokážete
efektivně využít v rámci
argumentu.
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HUMANS OF SUMMIT

NEJSME VŠICHNI STEJNÍ
KAROLÍNA OŠKEROVÁ
redaktorka

Summit rozhodně není jen pro ty, kteří tráví s politikou všechen svůj volný čas. Jak v přípravném týmu, tak mezi delegáty
najdeme různé lidi s různými (a často velmi neobvyklými) zájmy.
Pokud máš tedy strach, že „to není pro tebe“, zbav se pochybností a přihlas se! Na Summitu si najde své místo každý.

TERKA ONDRÁČKOVÁ

ONDRA KOVANDA

„Vyrůstala jsem v malé vesničce na Vysočině a na
gymnázium jsem dojížděla do nedaleké Chotěboře.
Na Summit jsem se přihlásila v sextě a zpětně
lituju, že ne dřív. Protože se do toho nikomu
nechtělo, tak jsem se rovnou stala vedoucí delegace,
což znamenalo vést tým čtyř lidí a na závěrečné
konferenci mít projev před plným sálem diváků.
Vybrala jsem si DISEC, který se zabýval odzbrojením a mezinárodní bezpečností. Řekla jsem si, že by
to mohlo být trochu technické, a já v té době měla
ráda fyziku.

„Poprvé jsem o Summitu slyšel ještě na mém
pražském gymplu od spolužáků, ale naše škola to
vůbec neřešila. Žádný omluvenky, natož proplacení delegátských poplatků. Navíc to znělo docela
snobsky a hlavně hodně komplikovaně. Nikdy jsem
se jako delegát nepřihlásil.
Podruhé jsem o Summitu slyšel na vysoký a najednou to znělo nějak líp. Možná protože jsem si o tom
něco konečně zjistil. Přihlásil jsem se rovnou do
přípravného týmu a svoji nezkušenost jsem ukazoval jako přednost. Taky jsem při pohovoru řekl,
že chci buď NATO, nebo nic, protože všechny moje
stáže, soutěže a volnočasové aktivity se nějak týkaly
bezpečnosti. Účastnil jsem se například soutěže
Europasecura a teď už několikátý ročník pomáhám
s její organizací a také jsem členem Aktivních záloh
Armády České republiky.

První workshop jsem jen poslouchala a pozorovala,
co se kolem mě vlastně děje. Každé další setkání mi
ale dodávalo odvahu zkoušet nové věci – přihlásit
se s odpovědí na otázku, reagovat na ostatní a být
aktivnější. Měla jsem pocit, že na Summitu můžu
říct cokoli a nemusím se bát. Postupně jsem si uvědomila, že i doma stačí tak málo, jako poslouchat
denně s tátou při snídani zprávy, a budete v obraze.
Svět se pak zdá větší, ale vy mu zato víc rozumíte.
Podle mě není potřeba se něčeho vzdávat, když to
člověku dělá radost, takže já momentálně kombinuju studium medicíny, Summit a korejštinu.

Na Summit mě nakonec vzali a já byl rád. Postupem času jsem zjistil, že to není vůbec snobský
a komplikovaný taky ne. Od té doby je Summit věcí,
nad kterou přemýšlím minimálně jednou týdně,
která mi dala velkou část mých kamarádů a která
mě nutí neustále se posouvat dál.

Medicínu jsem si vybrala kvůli své zálibě v biologii
na střední škole a protože ráda objevuji, jak věci
vlastně fungují. Korejština mi přijde krásná na
poslech i logická na učení, a tak jsem si řekla, proč
to nezkusit. A teď jsem dokonce jela na letní jazykovou školu do Jižní Koreje.“

Takže teď se logicky začínám bát života po Summitu. A i když mě pravděpodobně čeká Erasmus,
tak než se naděju, mám státnice a pak? Ať budu
dělat cokoliv, rozhodnul jsem se, že to budu dělat
tak dobře, že mě na Summit jednou pozvou jako
řečníka.“
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HUMANS OF SUMMIT

MATĚJ NÁROŽNÝ

ÁJA TUNYSOVÁ

Komediální výstup pro tři herce o jednom člověku

„Na Summit jsem narazila až v posledním ročníku
víceletého gymnázia. Naše češtinářka nás neustále
nutila přemýšlet, mluvit a všelijak se realizovat,
třeba účastí v literárních soutěžích. A tak se stalo,
že jsem v jedné z nich získala ocenění, díky čemuž
jsem měla možnost spolu s dalšími středoškoláky poobědvat s tehdejším předsedou poslanecké
sněmovny. Právě ten se nás tehdy zeptal, jestli se
účastníme Summitu.

Matěj A: Jmenuji se Matěj, je mi 22 a pocházím ze
Svitav, což je…
Matěj B: obyčejné maloměsto na pomezí Čech
a Moravy, kterým všichni projíždí, a je kousek od
Litomyšle, kde mají zámek UNESCO. A ten všichni
znají.
Matěj C: A taky přiznej, že studuješ v Brně.
Matěj A: Ano, ano… Nejsou to zrovna populární
místa. Narodil se tam Oskar Schindler, toho by
někdo snad mohl znát.
Matěj C: (posměšně) Snad mohl znát.
Matěj A: Mám to tam rád.
Matěj B: Jako ten gympl, kterej si tam vystudoval?
Matěj A: To sem teď asi netahej, prosím tě.
Matěj C: Jen to řekni nahlas, ať to všichni ví. Vychodil si tam „prestižní osmileté gymnázium
s právem všeho”.
Matěj B: A pak šel studovat do Brna.
Matěj A: Nemusíš to opakovat…
Matěj C: Jo, jednou to stačí říct, aby si ho lidi
zaškatulkovali.
Matěj A: Tak to bychom měli o tobě říct, že patříš
do sekty.
Matěj C: (rychle oponuje) Esperanto není sekta!
Matěj B: Jo, esperanto je jen skoro vymřelý umělý
jazyk.
Matěj C: Není skoro vymřelý. Nestydím se, že
mluvím esperantem.
Matěj A: Mi ne hontas paroli Esperanto. Sed vi
timas diri tion laŭte.
Matěj C: Nebojím se to říct nahlas. Jen to není to
první, co hned sděluji okolí.
Matěj B: Bože, stačí si vygooglit tvé jméno
a všichni to hned ví.
Matěj C: To si nemusel.
Matěj B: Proč?
Matěj C: Protože teď to všichni udělaj.
Matěj A: Ty jsi fakt vůl. Teď všichni uvidí tu trapnou osm let starou fotku.
Matěj C: Fakt díky!
Matěj B: Tak to raději skončíme.
Matěj A: Co?
Matěj B: Tenhle hloupý pokus o komediální etudy.
Matěj C: Vždyť nejsi žádnej režisér ani dramaturg,
natož herec.
Matěj B: Jsi jen budoucí divadelní produkční,
který snad dokončí letos JAMU.
Matěj C: Na DAMU totiž nemáš, vždyť si to vzdal.
Matěj B: Tak aspoň že děláš Summit, aby si zůstal
s Prahou v kontaktu.
Matěj A: Baví mě, co dělám.
Matěj C+B: Tak to dělej dál.

Pocházím z Olomouce a o Summitu jsem nikdy
předtím neslyšela, ale podle toho, co vyprávěli
ostatní studenti, to znělo hodně dobře. Dala jsem
tedy „to se mi líbí“ facebookové stránce Summitu,
ale to bylo všechno. Po maturitě jsem odjela studovat do La Rochelle, abych si uvědomila, že tamější
počasí je fakt k nevydržení a že škola mě naplňuje
jen částečně.
Vrátila jsem se tedy do Česka, začala studovat
politologii a mezinárodní vztahy a nastoupila
do přípravného týmu Pražského studentského
summitu. Přečetla jsem všechna možná vydání
Chronicle a zpovídala předsednictvo mého prvního
a jediného orgánu UNEA. Přesto pro mě bylo těžké
představit si, jak workshopy a konference probíhají,
dokud jsem to skutečně nezažila.
Již od první schůzky přípravného týmu až po konferenci jsem zažívala příval nových věcí – informací,
lidí, událostí. Summit mi dal možnost věnovat se
tomu, co mě opravdu zajímá, a poznat spoustu zajímavých a úžasných lidí. Cením si toho, že vím, jak
takový projekt funguje zevnitř, a troufám si říct, že
i to, jak by projekt fungovat měl.
Ve volném čase ráda vařím a peču, takže mi Summit v podobě přípravného týmu dal i strávníky,
na kterých jsem měla možnost své výtvory testovat.
Kromě toho taky ráda chodím pěšky a velmi často
se mi daří tuto činnost provozovat, neboť se neustále ztrácím, a jsem tedy nucena chodit sem a tam,
dokud se zase nenajdu.“

SEM PATŘÍŠ TY
Tak už neváhej, klikej na studentsummit.cz,
pošli přihlášku a zúčastni se Summitu!
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ROZHOVOR

Vlaďka Mušálková

NENÁVIST VŮČI NEZISKOVKÁM JE
HLAVNĚ NA INTERNETU
JAROSLAV KOPŘIVA / KAROLÍNA OŠKEROVÁ

Ačkoliv se může zdát, že nad neziskovým sektorem se
dlouhodobě stahují mračna, jedna z největších neziskových
organizací zaměřující se na zahraniční politiku a vzdělávání,
Asociace pro mezinárodní otázky (AMO), stále roste.
V pozadí všeho stojí ředitelka AMO, Vlaďka Mušálková,
která navzdory současné situaci vidí budoucnost neziskovek
optimisticky. „Příspěvky do neziskového sektoru ze strany
firem i jednotlivců rostou,“ říká. Zároveň ale přiznává, že
debata v online prostoru je nepřiměřeně vyhrocená.
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ROZHOVOR

Kdy ses naposledy setkala s negativní reakcí na
neziskový sektor?
Zrovna dnes dopoledne jsem zpracovávala něco pro
skupinu, které jsme součástí s dalšími neziskovkami.
Společně se scházíme a vytváříme nástroje k tomu,
jak neziskový sektor bránit proti narůstajícím útokům. Je to samozřejmě téma, se kterým se já jako ředitelka takovéto organizace setkávám hodně a často.
Skrze spolupráci s ostatními se snažíme bránit tomu,
aby nás společnost vnímala jako parazity, organizace,
které nepracují a žijí z dotací a peněz daňových poplatníků – to zkrátka není pravda.

“

POKUD NÁS NĚKDO
JEN OBVIŇUJE, ŽE JSME
FAŠISTI, TAK DISKUSE
NEMÁ CENU

A vzpomeneš si třeba na nějaký konkrétní příklad
útoku na neziskový sektor?
Ono je to většinou v online prostoru, třeba na Youtube, kde máme videa našich analytiků s jejich odbornými výstupy. Tam to lidé komentují s tím, že
„ten člověk je úplně vypatlanej a že jsme zaprodanci“.
Na twitterovém účtu zase někdy reagují extremisté
a třeba na facebooku iniciativy Stopfake (česká mutace
ukrajinské organizace vyvracející mýty spojené s Ukrajinou, které šíří ruská propaganda – pozn. red.) se občas
objeví trollové. Samozřejmě našim cílem není vykládat jeden světonázor – pokud s námi chce někdo diskutovat, doptávat se nebo kultivovaným způsobem
předkládá nějaký jiný názor, tak je to úplně v pohodě
a může vzniknout konstruktivní diskuze. Pokud nás
někdo jen obviňuje, že jsme fašisti, tak to ale nemá
cenu.
Jak se tahle situace okolo „nenávidění“ neziskovek
vyvíjí? Zhoršuje se to?
Já myslím, že to souvisí se dvěma věcmi. Tou první je
skutečnost, že útoky na neziskovky se staly mainstreamem v momentě, kdy se extrémní pravice dostala do
parlamentu. Máme tam SPD Tomia Okamury, která
dostává dostatek prostoru v médiích, protože minimálně ta veřejnoprávní jsou povinna jim ho poskytnout. Musí být v rozhlase, musí být v televizi, takže
jsou slyšet a mají vliv. Druhá věc je nástup sociálních
sítí. Ty mají tu vlastnost, že z témat, která nejsou pro
společnost důležitá a nikdo je ve skutečnosti neřeší,
se může stát celospolečenská diskuze, a to jednoduše
proto, že se sejde malá skupina lidí, která je schopna
okolo toho vytvořit příběh.

Takže myslíš, že ačkoli se může zdát, že společnost
je vůči neziskovkám negativně naladěna, tak ve
skutečnosti je to spíše zdání vyvolávané právě na
sociálních sítích?
To je jedna věc, a i data nám ukazují, že naopak třeba
příspěvky do neziskového sektoru jak ze strany firem, tak ze strany individuálních dárců rostou. Nejsou data k tomu, že by lidé byli vůči neziskovkám
v poslední době výrazněji negativně naladěni, než
byli dřív. Naopak si myslím, že čím dál tím více lidí
si uvědomuje jejich potřebnost, zejména v momentě
kdy stát dobře neplní svoji roli – ať už v sociálních
službách, ve zdravotnictví nebo třeba i ve vzdělávání,
a to nejen v tom neformálním, ale i formálním. Když
rodič nechce dát své dítě do státní školy nebo školky,
tak volí ze soukromých – a ty jsou většinou neziskové
– tudíž lidé si čím dál tím více uvědomují, že neziskový sektor je potřebný.
Jak s tímhle naladěním části společnosti a politiků
bojovat. Má smysl jejich komentáře aktivně vyvracet, anebo je lepší si toho nevšímat?
Naše stanovisko je takové, že je třeba mluvit i s protistranou, se kterou nesouhlasíme. Zejména v momentě, kdy je ta protistrana demokraticky zvolena do
parlamentu ji nemůžeme ignorovat, byť se s ní názorově prostě neshodneme. Funguje tu alespoň nějaká
formální komunikace a snažíme se obhájit to, co děláme, protože oni sami ten názor nezmění, pokud za
nimi nepůjdeme.
V rozhovoru pro idnes z října 2016 jsi řekla, že
se AMO snaží objektivně a nezávisle informovat
českou veřejnost o tématech, jako je konflikt na
Ukrajině. Znamená to tedy, že do určité míry suplujete roli médií?
Teď bych řekla, že ani ne, ale dřív jsme si museli hodně
vyjasňovat, kde je ta role AMO, jestli jde primárně
o to o něčem informovat, nebo jestli je to spíše o tom
dávat k věcem odborný komentář, náhled či zasazení
do kontextu. A myslím, že teď jsme spíš u té druhé
možnosti. U ukrajinského konfliktu a platformy Stopfake je to dané tím, že redakce na ta mezinárodní
témata prostě nemají tolik lidí. Zahraniční zpravodajství v Česku je obecně strašně lidsky podceněné.
Konkrétně u příkladu s Ukrajinou vím, že v českých
médiích to odborně dělá jeden člověk v Praze a zpravodajové, kteří jsou v tom regionu (postsovětský prostor – pozn. red.). A to je hrozně málo, protože ten jeden člověk, který to má na starosti k tomu pokrývá
i celý zbytek postsovětského prostoru. Takže v tomto
konkrétním příkladu jsme viděli naši roli i v tom přinášení původních informací, které překládáme do
češtiny. Je to tedy spíš výjimka. Běžně když něco komentujeme, snažíme se spíš reagovat na to, co média
přinesou a posouvat to dál.
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AMO dělá mimo Pražský studentský summit
i mnoho dalších projektů. Jaký jiný, zajímavý projekt bys ještě vypíchla?
Vzdělávací sekci máme rozdělenou na Summit a několik dalších menších vzdělávacích projektů, ale žádný
z nich není tak velký a dlouhodobý jako Summit.
V poslední době jsme se zaměřili třeba na výuku
o bezpečnostních tématech a mezinárodní politice
skrze spolupráci se středoškolskými učiteli. Bavili
jsme se zejména o NATO, ale dotýkali jsme se i širších
témat, třeba jak se učí o moderních dějinách, politice
či mezinárodních vztazích.
Velké téma, kterému se neustále věnujeme, je členství Česka v Evropské unii. Považujeme za důležité,
aby si občané byli vědomi všech přínosů, které členství pro naši zemi má, a aby tady nedošlo k něčemu
podobnému jako v Británii. Máme pocit – a víme to
i z průzkumů veřejného mínění – že je v nás zakořeněný takový ten český skepticismus a ten zrovna v tématu Unie nachází živnou půdu. Byl by to hodně katastrofický scénář pro zemi ve středu Evropy, kdyby
se rozhodla z Unie vystoupit, a i proto jsme v loňském
roce hodně jezdili do regionů a okresních měst, kde
jsme se snažili pořádat debaty o tom, co pro Česko
znamená být součástí EU.
Osobně bych řekl, že AMO je asi nejvíce viditelné
právě díky Výzkumnému centru, protože právě jeho
experty může každý vidět poměrně často třeba na
ČT24. Řekla bys, že právě oni jsou tou nejcennější
komoditou AMO?
Takhle bych to neřekla, já ty projekty mezi sebou nechci poměřovat a hodnotit, co je pro nás důležitější
a co má větší PR efekt. Naopak mám na AMO hodně
ráda právě tu pestrost. Máme tu Summit, máme tu experty, kteří se třeba účastní jednání s ministry, a pak
máme taky sekci, která jede na Ukrajinu „dělat dobro“.
To mě na tom baví, ta rozmanitost a to, že se tyto věci
mohou doplňovat. Je ale pravda, že Výzkumné centrum je hodně vidět a snažíme se, aby bylo vidět. Je to
i tím, že v současnosti je do toho investováno největší
množství energie. Zatímco Summit si propagaci dělá
sám a hlavním cílem není komunikovat navenek, ale
směrem k delegátům, ve Výzkumném centru se snažíme naše znalosti prodat široké veřejnosti.
To zní, jako že se v AMO všechny tyto samostatné
celky skvěle doplňují. Řekla bys, že je AMO výjimečné?
Myslím, že AMO je výjimečné ve svém entusiasmu.
V tom, jak moc lidí je kolem naší organizace sdružených proto, že ji mají rádi – zatímco u jiných podobných organizací, jako jsme my, jsou to všechno
zaměstnanci, kteří jsou v těch organizacích proto, že
jsou za to placení a je to jejich zdroj obživy. Oproti
tomu u nás to dělá spoustu lidí dobrovolně, ať už jsou
to studenti na Summitu, členové Výzkumného cen-

tra nebo mnoho našich členů. Jsou to desítky, možná
stovky lidí. A tohle je podle mě unikátní – že jsme
byli schopni kolem sebe vygenerovat tolik lidí, kteří
pomáhají šířit dobré jméno AMO a jsou nadšení pro
to, co dělají – protože si myslí, že to má smysl.
Mohla bys přiblížit, jak to bylo se vznikem AMO?
Pokud se nepletu, tak je takovou zajímavostí, že
vzniklo později než Summit – vzniklo vlastně až
„ze Summitu“.
Já jsem u toho nebyla, protože to se bavíme o roce
devadesát pět, a to mi bylo sedm. Ale říká se, že to
byla skupina studentů na VŠE (Vysoká škola ekonomická – pozn. red.), kteří za ty dva roky – protože
AMO bylo založeno v roce devadesát sedm – získali
jednak potřebu mít formální registraci, aby měli IČO,
třeba kvůli financování Summitu, ale také chtěli dělat
i něco jiného než jen Summit.
To zní jako nějaká legenda, napadá tě ještě nějaká
zajímavost týkající se AMO?
Možná jedna věc, a to první dojem člověka, který
o AMO nic neví a otevře třeba naše webovky nebo
o nás slyší na ČT24. Takoví lidé si myslí, že jsme
organizace, která sídlí někde v krásné kancelářské
budově se skleněným výtahem, že ho tam snad přivítá recepční. A třeba mají dojem, že tu potkají i naše
analytiky, což není možné, protože to jsou externisti.
Doopravdy jsme docela malá organizace, máme šest

“

NEJSME ŽÁDNÝ SPOLEK
KRAVAŤÁKŮ VE STŘEDNÍCH LETECH

stálých zaměstnanců a k tomu řadu dobrovolníků,
takže realita je jiná než jakou si člověk představuje.
A to se týká nejen zázemí ale třeba i kolektivu, který
je relativně mladý. Když někde čtenář vidí napsáno
ředitelka AMO, tak si představí nějakou paní v letech,
přitom jsme tady všichni v průměru kolem třiceti.
Nejsme žádný spolek kravaťáků ve středních letech.
Dokázala bys říct, co dává Summit AMO a co AMO
Summitu?
Podle mě je jedna z hlavních výhod toho, že máme
Summit to, že máme pořád kontakt s mladou generací,
hlavně prostřednictvím přípravného týmu, který je
zase v kontaktu s mladšími delegáty. Díky tomu víme,
co mladou generaci pálí, co je pro ni důležité a co potřebuje – alespoň co se týče těch témat, která souvisí
s mezinárodními vztahy.
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Může nám to pomoct, když vymýšlíme další projekty
zaměřené na mladé, ale je tu i ten lidský faktor jako
takový. To, že AMO není a díky Summitu ani nebude
organizace lidí, kteří ztratili přehled o tom, co je pro
mladou generaci důležité. A teď nemluvím jen o těch

“

DÍKY SUMMITU VÍME,
CO MLADOU GENERACI
PÁLÍ, CO JE PRO NI DŮLEŽITÉ A CO POTŘEBUJE

formálních věcech, jako je školství, ale i o tom co třeba
posloucháte za muziku, jak se oblékáte a podobně.
Díky Summitu se spolu můžeme bavit na různých neformálních akcích a být v kontaktu. Myslím, že se tím
ta organizace udržuje živá. Jinak bychom seděli tady,
v kanceláři, kde bychom se viděli mezi sebou jen těch
třicet plus.
Jak bys jedním slovem popsala svět bez Summitu?
To nejde jedním slovem. Myslím si, že Summit zásadně přispívá k tomu, jaká je tady nabídka pro stře-

doškoláky ze strany mimoškolního vzdělávání zaměřeného na současné dění a dění ve světě. Pokud
by tady Summit nebyl, tak by ti studenti měli méně
možností, jak se o těchto věcech dozvědět dřív než
na vysoké škole. Podle mě se díky Summitu mohou
i mnohem kompetentněji rozhodnout o tom, co chtějí
po střední škole vůbec dělat. Je to určitý návod.
My v přípravném týmu Summitu se často setkáváme s lidmi, kteří se kdysi Summitu zúčastnili
a většinou nám tuto informaci sdělují s nadšením.
Jak často potkáváš takové lidi ty?
Stává se to strašně často, a ještě se mi nestalo, že by
ta reakce byla negativní. Summit zmiňují samozřejmě
nejčastěji, protože těch lidí zasáhne daleko nejvíce,
ale někteří se zmiňují i o tom, že byli třeba ve Výzkumném centru, což skvěle nastartovalo jejich kariéru, která vedla třeba až do diplomacie. Spoustu lidí je
ale i v byznysu, médiích, politice, ale vždy vzpomínají
na to, že jim to pomohlo se seberozvojem a otevřelo
dveře ke spoustě dalších příležitostí.
Ptají se na Summit? Třeba na to, jestli pořád existuje?
Já si myslím, že ta otázka vůbec není na stole. Oni vůbec nepochybují, že AMO je a Summit taky je. Je to
pro ně samozřejmost.

ASOCIACE PRO MEZINÁRODNÍ OTÁZKY
AMO je nestátní nezisková organizace, která se
zaměřuje na zahraniční politiku a mezinárodní dění. To
vše dělá skrze vzdělávání, analýzy a výzkumy, a také skrze
informování (nejen) české veřejnosti.
AMO vzniklo jako spolek studentů v roce 1997
a jeho největším projektem vždy býval a dodnes je Pražský
studentský summit.

VLAĎKA MUŠÁLKOVÁ
Vlaďka Mušálková (dříve Votavová) je
ředitelkou Asociace pro mezinárodní otázky, je
zodpovědná za naplňování strategie organizace,
fundraising a finanční řízení. Dohlíží také na koordinaci projektů a jejich reportování a komunikuje s partnery v České republice i v zahraničí.
Je absolventkou Institutu mezinárodních
studií a Institutu politologických studií Fakulty
sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Během

studia se zúčastnila pobytů ve Velké Británii
a v Rusku.
S AMO spolupracuje od roku 2007 a v jejím vedení působí od září 2011. Od září 2014 do září 2018
zastupovala AMO ve správní radě DEMAS – Asociace pro podporu demokracie a lidských práv.
Kromě střední a východní Evropy se zajímá
o témata spojená s rozvojem občanské společnosti
na teoretické i praktické úrovni.
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