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ÚVODNÍ SLOVO

Milé delegátky, milí delegáti,
s tímto oslovením se v následujícím půl 

roce budete setkávat čím dál častěji. Abyste 
věděli, co obnáší být delegátem na Summitu, 

sestavili jsme pro vás tohoto Průvodce.

Je určen všem účastníkům (tedy delegátům) 
tohoto ročníku ze všech modelů. Především 
potom té velké části z vás, kteří se Summitu 

účastníte poprvé. I zkušeným delegátům mo-
delu OSN ovšem zvlášť doporučujeme kapi-

tolu o fungování delegací, jež prošlo význam-
nějšími změnami. Buďte na ně připraveni.

Být delegátem znamená především mít am-
bice se rozvíjet. Prvním krokem je seznámení 
s tímto Průvodcem, poté s průvodcem vaším 
orgánem, následně s backgroundy, po nichž 
přichází napsání vašich stanovisek a mnoho 
dalšího. Čeká vás toho hodně, ale jak praví 
tradiční summití moudrost, čím více toho 

v průběhu ročníku obětujete, tím více se vám 
toho nakonec vrátí. Ať už v podobě znalostí, 

vlastních schopností nebo třeba přátel.

Na této cestě Summitem vám přeji, ať se pře-
devším bavíte a ať se rozvíjí vaše zvídavost.

František Novotný 
zástupce hlavního koordinátora
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SUMMITÍ POJMY ANEB „101“

 Workshop a konference
Workshop neboli přípravné setkání. Je jich pět a nesou 

hlavní vzdělávací břemeno celého projektu. Během těchto 
celodenních sobotních akcí na pražské VŠE se připravíte na 
to, co vás bude čekat na samém vrcholu Summitu – na čty řd-
enní závěrečné konferenci. Během jednacích dní konference 
se ponoříte do rolí diplomatů a budete už pouze vyjednávat. 
V tuto chvíli to bude už jen na vás.

Co si rovnou zapsat do kalendáře:
I. workshop —26. 10. 2019
II. workshop —16. 11. 2019

III. workshop —14. 12. 2019
IV. workshop —25. 1. 2020
V. workshop —29. 2. 2020

Závěrečná konference —27.–30. 3. 2020

 Body agendy a backgroundy
Body agendy tvoří hlavní náplň toho, co budete v or-

gánech po celou dobu ročníku řešit. Vycházejí z reálných 
aktuálních problémů probíraných na půdě mezinárodních 
organizací.

Každý nemá automaticky  přehled o všech globálních 
problémech, k jeho získání vám vždy poslouží tzv. bac-
kground report. Jedná se o relativně krátké dokumenty , které 
napsali členové přípravného týmu. Slouží k tomu, abyste 
získali základní přehled o dané problematice, snadno našli 
další klíčové zdroje a především mohli sepsat kvalitní sta-
novisko.

 Stanovisko
Aby bylo pozdější jednání vůbec možné, je třeba, abyste 

vy, delegáti, znali pozice svých států k diskutované agendě. 
Ke každému bodu agendy si na základě backgroundu zpracu-

jete své stanovisko. Podoba stanoviska se v každém orgánu 
mírně liší, ale jeho význam je všude stejný. Dobře napsané 
stanovisko vám nejen pomůže ujasnit si své cíle pro jednání, 
ale při jeho tvorbě také proniknete do řešené problematiky  
hlouběji než jen při pouhém čtení backgroundu. Pro psaní 
stanoviska a obecně přípravu na jednání využívejte přede-
vším sekci „otázky  pro jednání“ na konci backgroundu.

W orking groups
Během orgánové části přípravného setkání (o tomto viz 

níže) budete mít prostor probrat body agendy a svá stano-
viska detailněji společně s dalšími delegáty  a pod vedením 
některého z členů předsednic-
tva. Právě k tomu slouží regi-
onální skupiny (tzv. working 
groups), v nichž se potkáte se zá-
stupci států, kteří mají podobné 
cíle jako vy.

R ezoluce
Během konference bude va-

ším cílem prosadit zájmy svého 
státu. Ale jak má výsledné pro-
sazení vypadat? Jak zjistíte, zda 
se vám to opravdu povedlo? Cílem vaší snahy by mělo být 
odhlasování závěrečného dokumentu – nejčastěji v podobě 
rezoluce, která bude sepsaným výstupem celého jednání. 
Při psaní rezoluce vám může z jazykového hlediska pomoci 
slovníček na konci tohoto Průvodce.

P ozorovatelé
Ve většině orgánů se kromě středoškoláků vysky tuje ně-

kolik málo starších, často zkušenějších delegátů, tzv. vyso-
koškolských pozorovatelů. Tito delegáti zastupují většinou 

nevládní organizace, nebo nečlenské státy . Pozo-
rovatelé nemívají hlasovací právo, ale mohou být 
značně nápomocní, proto se vyplatí jejich porad-
nímu hlasu naslouchat.

P lenární projevy
Dvakrát během dopoledního programu a jed-

nou na slavnostním zahájení konference budete 
mít prostor přednést před všemi ostatními dele-
gáty  stanovisko svého státu týkající se určitého 
problému ve formě projevu. Tomu říkáme tzv. ple-
nární projevy. Na každý projev delegáti dostávají 
konstruktivní zpětnou vazbu: co se podařilo a na 
čem je naopak třeba pracovat, aby byl projev příště 
ještě lepší.

Cílem vaší 
snahy by mělo 
být odhlasování 
závěrečného 
dokumentu – nej-
častěji v podobě 
rezoluce
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PR OGRAM V KOSTCE

Dopolední program workshopu
Po ranních registracích začíná workshop vždy v 9:30 

společným dopoledním programem. Nejprve proběhne 
úvodní slovo v aule, poté nejčastěji semináře hostů, pří-
padně zmíněné plenární projevy nebo třeba minisimulace. 
Na téměř každou akci dopoledního programu se musíte 
před přípravným setkáním přihlásit přes náš informační 
systém.

Odpolední program workshopu
Po půlhodinové pauze na oběd (doporučujeme objednat 

si od nás bagetu nebo využít mikrovlnky  přímo na VŠE) se 
již přesunete do místností jednotlivých orgánů, každý dle 
své diplomatické role. Program se v každém orgánu liší 
podle plánů vašeho předsednictva. Můžete se těšit na cvičná 
jednání, zajímavé hosty , aktivity  na procvičení soft  skills či 
již zmíněné working groups. To vše pak samozřejmě zužit-
kujte na konferenci.

Pr ogram konference
Závěrečná čtyřdenní konference je vrcholem celého 

Summitu. Letos začíná v pátek slavnostním zahájením 
v Pražské křižovatce. Jednací dny pak probíhají v Kon-
gresovém centru Praha na Vyšehradě. Během těchto dní 
je program z velké části na vás, vy určujete, jak budou jed-
nání probíhat a co bude jejich výsledkem. Právě na kon-
ferenci jistě poznáte, že vlastní práce během přípravné 

části má smysl, a zúročíte zde všechny získané znalosti 
i dovednosti.

Dop rovodný program
Summit ale není jen pět přípravných setkání a závěrečná 

konference. Během roku se budete moct zúčastnit i dalších 
doprovodných akcích, jako třeba návštěvy významných in-
stitucí nebo celodenních minisimulací. V minulých letech 
také proběhly zahraniční zájezdy, například do Vídně nebo 
do Varšavy.

Před konferencí se vám taktéž pokusíme zařídit ná-
vštěvu ambasády vašeho státu v Praze a setkání s jeho diplo-
maty , abyste odcházeli obohaceni nejen o znalosti a doved-
nosti, ale i o nevšední zážitky . Setkání nejčastěji probíhají 
v pátek dopoledne před zahájením konference.

D EL EGACE V MODELU OSN

Letošní novinkou je výraznější prostor pro spolupráci 
v delegacích. Ty jsou základním stavebním kamenem mo-
delu OSN a letos budou mít podstatnější úlohu než kdy 
dříve. Významnější roli budou mít především vedoucí de-
legací, kteří se budou účastnit regionálních jednání a budou 
zodpovídat za spojení orgánových stanovisek v jedno sou-
hrnné – delegační.

Plé num UNGA
Vezměme to od konce. Na závěr letošní konference pro-

běhne stejně jako minulý rok jednání pléna Valného shromáž-
dění (UNGA). Na něm bude možné fi nálně schválit (nebo naopak 
„shodit ze stolu“) dokumenty , které byly odhlasovány v jednotli-
vých orgánech OSN reportujících Valnému shromáždění.

Pokud se budete po schválení dokumentu v orgánu do-
mnívat, že ho je třeba upravit, můžete tak učinit skrze pozmě-

ňovací návrh. Rozložení sil v plénu navíc rozhodně nebude 
stejné jako v orgánech. Na plénu budou totiž zástupci všech 
80 delegací, tedy skoro dvojnásobné množství států! Máte 
tedy šanci prosadit své záměry i na úplně poslední chvíli. Je 
však třeba usilovně spolupracovat s ostatními státy .

Z letos simulovaných orgánů takzvaně reportují 
Valnému shromáždění všechny orgány modelu 
OSN vyjma Rady bezpečnosti. Čtyři orgány 
jsou přímo hlavními výbory UNGA, HRC a UNEA 
pod něj zase organizačně spadají.
Reportování v praxi znamená, že výstup jed-
noho orgánu (typicky rezoluce) následně 
schvaluje i jemu nadřazený orgán. Rezoluce 
schválená výborem UNGA tak teoreticky nemá 
žádnou váhu, dokud ji neschválí i plénum.
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Vedoucí delegace
Právě vedoucí delegace by měl být tím, kdo spolupráci 

mezi státy (i v rámci delegace) zajišťuje. Na V. přípravném 
setkání se zúčastní jednání s dalšími vedoucími delegací 
v rámci regionálních skupin.

Regionální jednání
V regionálních skupinách se setkají zástupci každé 

delegace (pravděpodobně vedoucí) za účelem přípravy 
a vyjasnění pozic pro nadcházející konferenční jednání. 
Výstupem tohoto setkání následně může (ale také ne-
musí) být dokument shrnující pozici skupiny, případně 
naznačující potenciální společný postup v jednáních na 
konferenci.

Regiony bývají složením pestré, proto je možné, že 
se celá skupina na ničem nedohodne. I tak může být vý-
stupem dohoda například jen části delegací z regionu. 
Kreativitě ve spolupráci se meze rozhodně nekladou. Ty-
pickým příkladem, jak se dá spolupracovat, je „vyměnit“ 
svůj hlas u bodu agendy, který pro váš stát není zásadní, 
za hlas kolegy u pro vás klíčového tématu. Především 
pro menší státy může být takové „obchodování“ velmi 
výhodné.

Ještě před regionálním jednáním bude třeba, aby měla 
každá delegace vyjasněné své priority pro konferenci. Zá-

kladním kamenem pro spolupráci v delegaci i mezi delega-
cemi tedy bude nutně delegační stanovisko.

Delegační stanovisko
Delegační stanovisko je letošní novinkou. Jeho účelem 

je mít jeden dokument shrnující politiku vašeho státu a jeho 
priority napříč orgány. Týkat se bude pouze bodů agendy, 
které jsou pro vás prioritní a které se budou projednávat bě-
hem konference.

Obsahově bude vycházet ze stanovisek napsaných 
v rámci orgánů a nepůjde o moc práce navíc. Tedy za předpo-
kladu, že budete mít sepsaná všechna orgánová stanoviska. 
Celkově dobře připravené delegační stanovisko vám po-
může při práci a vyjednávání jak na UNGA, tak v rámci regi-
onální skupiny. Stejně tak jeho obsah můžete snadno využít 
pro sepsání plenárního projevu na zahájení konference.

Setkání delegací
Vše výše zmíněné vám usnadní následné osobní setkání 

v jednotlivých delegacích, pro které bude během dopoledních 
částí workshopů vyhrazený čas. Setkání bude především o vás 
a o prostoru domluvit se před regionálními jednáními. K dis-
pozici vám vždy bude i jeden člen přípravného týmu, s nímž 
budete moci probrat hlavně svá delegační stanoviska, přede-
vším z hlediska věrné reprezentace vaší zahraniční politiky.

SLOVNÍČEK DO REZOLUCÍ

Tradičně v Delegátově průvodci Summitem naleznete i an-
glicko-český slovníček častých spojení užívaných v rezo-

lucích. Zvlášť v době jednacích dní konference jistě přijde 
vhod, vzpomeňte si na něj.

a) deklarativní část návrhů dokumentů

Acknowledging – uznávajíc
Affirming – ujišťujíc
Alarmed by – zalarmována
Anxious – úzkostlivá
Appreciating – oceňujíc
Approving – schvalujíc
Aware – vědoma si
Bearing in mind – majíc na zřeteli
Believing – věříc
Cognizant – znalá
Concerned – znepokojena
Confident – přesvědčena
Contemplating – zvažujíc
Considering – zvažujíc
Convinced – přesvědčena
Declaring – vyhlašujíc
Deeply – hluboce

concerned – dotčena
conscious – vědoma
convinced – přesvědčena
disturbed – znepokojena
regretting – litujíc

Desiring – toužíc
Determined – určena
Deploring – odsuzujíc
Emphasizing – zdůrazňujíc
Encouraged – povzbuzena
Endorsing – schvalujíc, podporujíc
Expecting – očekávajíc
Expressing – vyjadřujíc

deep appreciation – hluboké uznání
its satisfaction – uspokojení

Fulfilling – plníc
Fully – plně
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aware – si vědoma
alarmed – znepokojena

Further – dále
deploring – litujíc
recalling – odvolávajíc se

Guided by – řízena
Grieved – zarmoucena
Having – ježto

adopted – přijala
approved – schválila
considered – zvažovala
examined – pozorovala
studied – prozkoumala
heard – vyslyšela
received – obdržela
reviewed – přezkoumala

Keeping in mind – majíc na paměti
Mindful – dbalá

Noting – všímajíc si
with regret – s lítostí
with satisfaction – s uspokojením
with approval – se schválením
with grave concern – s vážnými obavami

Observing – pozorujíc
Reaffirming – znovu ujišťujíc
Realizing – uvědomujíc si
Recalling – odvolávajíc se
Recognizing – uznávajíc
Referring – odkazujíc
Regretting – litujíc
Seeking – hledajíc
Stressing – zdůrazňujíc
Taking into account – s přihlédnutím k
Taking note – berouc na vědomí
Viewing with appreciation – sledujíc s uznáním
Welcoming – vítajíc

b) operativní část návrhů dokumentů

Accepts – přijímá
Adopts – přijímá
Affirms – potvrzuje
Appeals – apeluje, žádá
Appreciates – oceňuje
Approves – schvaluje
Authorizes – pověřuje, zmocňuje
Calls for – žádá
Calls upon – vyzývá, žádá
Commends – doporučuje
Concurs – souhlasí
Condemns – odsuzuje
Confirms – potvrzuje
Congratulates – blahopřeje
Considers – zvažuje
Decides – rozhoduje
Declares – vyhlašuje
Defines – vymezuje
Deplores – odsuzuje
Designates – určuje
Directs – nařizuje
Draws the attention – upozorňuje
Emphasizes – zdůrazňuje
Encourages – povzbuzuje
Endorses – schvaluje
Expresses – vyjadřuje

its appreciation – uznání
its conviction – přesvědčení
its regret – lítost
its sympathy – soucit
the belief – víru
the hope – naději

Further – dále
concurs – souhlasí
invites – vybízí
proclaims – prohlašuje
reminds – připomíná

recommends – doporučuje
requests – požaduje
resolves – rozhoduje

Instructs – nařizuje
Invites – vyzývá
Notes – bere na vědomí

with appreciation – s uznáním
with approval – se schválením
with interest – se zájmem
with satisfaction – s uspokojením

Proclaims – vyhlašuje
Reaffirms – znovu potvrzuje
Recognizes – uznává
Recommends – doporučuje
Reminds – připomíná
Regrets – lituje
Requests – žádá
Reiterates – znovu opakuje
Repeats – opakuje
Solemnly affirms – slavnostně potvrzuje
Strongly condemns – silně odsuzuje
Suggests – navrhuje
Supports – podporuje
Transmits – vysílá
Trusts – věří
Urges – naléhá, nabádá
Welcomes – vítá
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     studentsummit.cz

     summit@amo.cz

     facebook.com/studentsummit

     instagram.com/praguestudentsummit

     twitter.com/studentsummit

     youtube.com/studentsummit

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)
AMO je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997 za účelem výzkumu avzdělávání v oblasti mez-

inárodních vztahů. Tento přední český zahraničně politický think -tank není spjat s žádnou politickou stranou 

ani ideologií. Svou činností podporuje aktivní přístup k zahraniční politice, poskytuje nestrannou analýzu 

mezinárodního dění a otevírá prostor k fundované diskusi.

Jiří Rajtr
Autor je spolupracovníkem Asociace pro mezinárodní otázky a členem přípravného týmu Pražského student-

ského summitu.

Pražský studentský summit
Pražský studentský summit je unikátní vzdělávací projekt ex-

istující od roku 1995. Každoročně vzdělává přes 300 studentů 

středních i vysokých škol o současných globálních tématech, 

a to především prostřednictvím simulace jednání tří klíčových 

mezinárodních organizací – OSN, NATO a EU.
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