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rozlučte se s námi virtuálně
Vyfoťte, jak čtete tento Conference
Book, a sdílejte! Na storíčko, na Instagram, na Facebook. A nezapomeňte
přitom označit @praguestudentsummit.
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Po 26 letech Pražského studentského summitu se stalo
poprvé, že jsme se ani jednou osobně nesetkali. Místo navázání na zkušenosti z minulých let, jsme museli tvořit něco
naprosto nového – online Summit. Pro projekt postavený na
celodenních setkáních, to byla velká výzva.
Měli jsme ale obrovské štěstí. Celý přípravný tým udělal
všechno proto, aby se přechod do online prostředí podařil.
Dopolední semináře nahradily diskuzní webináře, tištěný
Chron podcasty a web a orgánové večeře suplovala seznamování na Discordu. Největší úsilí nicméně předsednictva
nasměřovala do orgánových částí a nachystala program, který
vás všechny připravil na závěrečnou konferenci. Některá
dokonce uspořádala i workshopy navíc.
Doufáme, že jste poznali spoustu inspirativních lidí – ať
už mezi účastníky, nebo organizačním týmem. Nalezli jste
odpovědi na některé otázky, které vás tížily, a dozvěděli jste
se zase kousek něčeho nového. A hlavně jste našli odvahu
a zapojili se aktivně do jednání.
Věříme, že jste si i přes tyto lehce ztížené podmínky ze
Summitu odnesli to nejdůležitější, totiž že schopnost dialogu
je základní předpoklad pro demokratickou společnost a je
uplatnitelná v každodenním životě. Pro mnoho dřívějších
účastníků byl Summit mezistupněm do světa, ve kterém už
není prostor pro řešení simulovaných problémů, ale těch
skutečných.
To, zda se nám celý projekt povedl, nakonec můžete
zhodnotit pouze vy, naši delegáti. Jako organizátoři/koordinátoři víme, že ročník nebyl bezchybný. Několikrát nás zradila
technika a vyskytly se i další nedostatky, na kterých bylo
třeba zapracovat. Kdyby nám však v září někdo řekl, s jakým
úspěchem dojdeme před brány konference, pravděpodobně
bychom mu nevěřili.
Snad vám tento conference book bude sloužit jako připomínka nejen 26. ročníku, ale také toho, že i v jedné z největších krizí v moderních dějinách, jste se nevzdali a udělali pro
sebe něco navíc.

úvodní
slovo

Conference Book / 5

Pavla Hrabcová
hlavní koordinátorka

Matěj Frouz

zástupce hlavní koordinátorky

Radek Mazuch

zástupce hlavní koordinátorky
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Pražský studentský summit – největší
diplomatická simulace v České republice.
Více než tři stovky studentů ze středních
a vysokých škol a přes šedesát dobrovolníků, kteří se starají o to, aby všechno
hladce běželo. Studenti obsadí role diplomatů v Organizaci spojených národů,
Severoatlantické radě a Evropské unii
a zkoumají a poté i prosazují zájmy svých
států. Debaty se točí okolo krádeží intelektuálního vlastnictví, dětské práce anebo postavení Hongkongu. Cílem Summitu
však není jen poučit studenty o těchto
závažných tématech, ale také jim předat
„soft skills“ – zostření argumentace a rétoriky či schopnost pracovat samostatně
i ve skupinách. I když nemoc COVID-19
změnila mnohé, Pražský studentský summit zůstal, aby podporoval rozvoj a zvídavost studentů.

o projektu
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Největší model Pražského studentského summitu se skládá celkem ze sedmi orgánů. Ty
se zabývají bezpečnostními a ekonomickými
tématy, řeší se ale i sociální či (tematicky) zdravotnické problémy. Studenti v modelu OSN
tvoří vícečlenné delegace zastupující jeden stát,
které se pak rozdělí mezi orgány OSN, kde prosazují své zájmy, a na konci se znovu sejdou na
Valném shromáždění OSN.

Celkem 30 studentů, každý reprezentující jednoho člena, se účastní modelu Severoatlantické
aliance, či přesněji Severoatlantické rady, nejvyššího politického orgánu NATO. Společně
musí jednomyslně rozhodovat nejen o bezpečnosti, ale také o technologické či humanitární
politice. A to vše v angličtině!

EU je jediným orgánem Pražského studentského
summitu pro vysokoškoláky. Ti se vžijí do rolí 27
ministrů v Radě EU a z povahy orgánu se zabývají velmi širokým spektrem témat – od klimatu
po společnou evropskou obranu.
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vedení projektu

Pavla Hrabcová
hlavní koordinátorka

Matěj Frouz
zástupce hlavní
koordinátorky

Radek Mazuch
zástupce hlavní
koordinátorky

Karolína Oškerová
koordinátorka
vnějších vztahů

back ofiice

Pavel Fišer
organizační
koordinátor

Tomáš Kovář
koordinátor regionů
a účastnického servisu

UNSC

Tereza Krausová
back office

Jan Doležal
back office

Barbora Novotná
předsedkyně

Lukáš Tamchyna
místopředseda

Eliška Křížová
back office

Markéta Gregorová
back office

Jakub Veselý
místopředseda

Oldřich Kučera
místopředseda

DISEC

ECOFIN

Jiří Rajtr
předseda

Štěpán Kubičina
místopředseda,
šéfredaktor Chronu

Rafael D. Berti
místopředseda

Marie Šmejkalová
místopředsedkyně

Martin Gráf
místopředseda

Jana Gallistlová
místopředsedkyně

Jiří Palounek
předseda

Šimon Dlouhý
místopředseda

Nikola Greššová
místopředsedkyně

přípravný
tým

Sára Abboudová
místopředsedkyně

Martin Bican
místopředseda
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SOCHUM

Tomáš Mígl
předseda

Lucie Procházková
místopředsedkyně

Jan Pytela
místopředseda

Sára Masopustová
místopředsedkyně

SPECPOL

Markéta Selešiová
místopředsedkyně

Kateryna Vodolazka
místopředsedkyně

Vítek Batala
předseda

Štěpán Doležal
místopředseda

Milena Mücková
místopředsedkyně

Kateřina Machová
místopředsedkyně

Adéla Matoušová
místopředsedkyně

Natálie Macošková
místopředsedkyně

UNEP

Lucie Vodvářková
předsedkyně

Michaela Staňková
místopředsedkyně

Vojtěch Obuškevič
místopředseda

Kateřina Drápelová
místopředsedkyně

WHO

Jan Venc
místopředseda

Šárka Soukupová
místopředsedkyně

Tereza Jedličková
předsedkyně

Anna Zadražilová
místopředsedkyně

Štěpán Komárek
místopředseda

Tereza Ondráčková
místopředsedkyně

Tadeusz Burski
místopředseda

Karel Walenka
místopředseda

NATO

Miroslav Řehounek
předseda

Vojtěch Šikl
místopředseda

Ladislav Švábek
místopředseda

EU

Matěj Rösner
místopředseda

Kateřina Nováková Stanislav Kamenický
místopředsedkyně
místopředseda

Martin Blecha
předseda

Kateřina Pechmannová
místopředsedkyně

Adéla Schreiberová
místopředsedkyně

Daniel Baláž
místopředseda

Barbora Kolečková
místopředsedkyně
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záštita
projektu

Conference Book / 11

Zdeněk Hřib

primátor hlavního města Prahy
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Letošní přípravná setkání byla
samozřejmě trochu odlišná od
toho, na co byli delegáti zvyklí
v předchozích ročnících. Internetové prostředí nicméně
nabízelo spoustu nových a zajímavých možností a hlavně
nové prostředí pro jednání. Co
se během jednotlivých WS dělo
v některých orgánech, si můžete přečíst níže.

I. worsksho v DISEC
„První přípravné setkání je tradičně trochu jiné než ty
ostatní. Přechod z přípravné do „ostré” fáze projektu s sebou
přináší různé pocity, myšlenky a emoce. Obzvlášť letos, kdy
se navíc jednalo o vůbec první online workshop v šestadvacetileté historii Summitu. DISEC v tomto nebyl výjimkou. Jak
přípravný tým, tak účastníci čekali, jaké to vůbec bude a jak to
dopadne. A dopadlo to dobře. Ale to bychom předbíhali.
Po prvotním společném uvítání delegátů a tradičním představování předsednictva došlo také na vzájemné seznamování
a icebreaking v menších skupinkách. A protože první workshop
znamená mnoho nového, i po těchto aktivitách s představováním nebyl konec. Tentokrát ale byl představován DISEC sám
o sobě – jakou úlohu má v reálném OSN a jakou na Summitu. V neposlední řadě se delegáti měli příležitost seznámit
s prvním bodem agendy, jímž byla kybernetická bezpečnost.
Na rozdíl od všech ostatních přípravných setkání, na tomto
ještě DISEC nejednal, ale i tak se zdálo, že se do online ročníku
vykročilo správnou nohou. „

II. workshop ve WHO
„Druhé přípravné setkání jsme zahájili letošní programovou stálicí, a to rozpravou nad financováním WHO. Tento bod
agendy jsme totiž pojali na summití poměry krapet netradičně
a rozhodli jsme se mu věnovat na každém přípravném setkání.
Jak se totiž říká, žádný učený z nebe nespadl a nejsložitějšímu
bodu agendy je radno se intenzivně věnovat.
Hlavní hvězda druhého workshopu se však skrývala v dosti
noblesnější aktivitě, a tedy tréninku soft skills našich delegátů.
Přestože s sebou nesla distanční forma setkání jisté patálie,
tak při tomto bodu programu nám přišla jistě vhod. Rozdělení
do break out rooms, které Zoom umožňuje, nám dovolilo se
jednotlivým delegátům věnovat s péčí i dostatkem času tak, aby
se trénink těchto cenných dovedností nevyhnul ani jednomu
z nich. Tento způsob nácviku se u delegátů setkal s povděkem,
a dokonce přinesl i zcela nevídanou věc, a to kladné hodnocení
minutového valčíku v rámci zpětné vazby.“

přípravná
setkání
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III. workshop v ECOFIN
„Třetí workshop jsme v ECOFIN začali nejdřív rychlým
dohnáním skluzu z workshopu druhého. Na začátku nám tedy
Martin vysvětlil, jak centrální banky vytvářejí peníze a jaký
vliv na ekonomiku může mít, když je v oběhu příliš málo (nebo
příliš moc) peněz.
Následně si delegáti mohli procvičit v krátkých aktivitách
svoji argumentaci. V aktivitách od Sáry a od Jirky se tak dozvěděli, jak nejlépe argumentovat, co jsou argumentační fauly
a hlavně jsme se dohromady zasmáli nad myšlenkou, proč by
mělo být Brno hlavním městem ČR (tj. pokud uznáváte Brno
jako město a ne jako zatáčku do Vídně).
Po krátké přestávce jsme se ještě připravili na samotné jednání. Martin delegátům představil jeho milovaný jednací řád
a ve working groups se delegáti pobavili o svých stanoviscích
na první bod agendy a obecně o tom, co od jednání očekávat.
Workshop jsme pak zakončili samotným jednáním, kde delegáti
v řádných projevech představili pozice svých jednotlivých států
na krádeže intelektuálního vlastnictví.“

IV. workshop ve SPECPOL
„Do nového roku jsme vstoupili 4. přípravným setkáním.
Po úvodních formalitách jsme se dali rovnou na věc a probrali jsme, jak je důležité správně používat jazyk. To se hodilo
i v další části programu, kdy přišly na řadu projevy delegátů.
Troufnu si říct, že delegáti je zvládli skvěle.
V další části jsme si povídali o politickém násilí, tedy
tématu, které je poněkud těžko uchopitelné. Po úvodu do
problematiky jsme se přenesli do Summitstánu, kde se politické
násilí delegáti snažili řešit.
A na konec proběhla ještě aktivita na téma argumentace.
Tedy jak na to, čeho se vyvarovat a jak nefaulovat.“

V. workshop v NATO
„Po čtyřech workshopech, během kterých delegáti modelu
NATO zjistili, jak funguje Severoatlantická aliance a svět diplomacie, intenzivně pracovali na svých řečnických a vyjednávacích schopnostech, se v rámci připraveného programu zapojili
do speciálního historického vyjednávání, snažícího se reagovat
na komplikovanou situaci v Kosovu v roce 1999.
Během jednání museli zúčastnění zhodnotit spornou dohodu z Rambouillet, zvážit případnou intervenci aliance a přijít
nejen na způsob, jak zabránit dalšímu krveprolití v tomto
bouřlivém regionu, ale také spory zúčastněných stran vyřešit
jednou pro vždy.
Snad netřeba podotýkat, že se jednání protáhlo a že bylo
velmi intenzivní. Výsledkem byl nakonec schválený dokument
a rozporuplné emoce pramenící z porovnávání vyjednaného
řešení se skutečným průběhem krize. Přeci jen jednat o reálné
situaci z minulosti je poněkud jiný zážitek a člověka motivuje,
aby přišel s lepším řešením. Jestli naši delegáti přišli s lepší
alternativou, posoudit neumíme, ale nikdo nemůže říct, že se
o to nepokusili.“
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Pražský studentský summit prošel během
svého 26. ročníku pravděpodobně nejnáročnější zátěžovou zkouškou za celou
historii. Ze známých důvodů musely být
odhozeny osvědčené postupy organizace – od přípravy (fyzických) workshopů po
natáčení doprovodných videí. Přizpůsobit
se a inovovat znamenalo přežít. Aby však
Summit pro delegáty zůstal vzdělávacím
a zároveň atraktivním a přínosným programem, nestačilo se „pouze” přizpůsobit.
Šlo o to přizpůsobit se co možná nejlépe.
A tak Pražský studentský summit se svými workshopy, socializacemi, Chronem,
a nakonec i konferencí, přešel do online
prostředí a za jediný ročník si zažil hned
několik svých „historických poprvé”.

Workshopy

Sobotní přivítání hlavní koordinátorky či jejích
zástupců se historicky poprvé neuskutečnilo tváří
v tvář v přednáškové aule, nýbrž bylo vysíláno
z pražského studia na Malé Straně přes videokonferenční program ZOOM. Pozvání na společnou část
sobotních workshopů přijali hosté jako Jindřich
Šídlo, arm. gen. Petr Pavel nebo předseda Senátu ČR
Miloš Vystrčil.
Díky online prostředí v programu ZOOM se též
poprvé stalo, aby některý z účastníků v orgánové
části jednal o bodu agendy bez kalhot.

Veselá historka z natáčení

Z důvodu nákazy nemocí covid-19 ve většině
štábu, který připravuje doprovodná videa, proběhlo
i historicky první sebenatáčení herečky režírované
přes telefonní hovor. Pokud chcete vidět výsledek
této oddané a neohrožené práce, zhlédněte instruktážní video Jak na první workshop.

Socializace

Že se dá socializovat i přes monitor, dokázaly
mnohahodinové hovory na platformě Discord, kde se
po workshopech u virtuálních stolů probírala více či
méně závažná témata do pozdních hodin. K utužení
vztahů posloužil i online turnaj v šachách The Summit’s Gambit nebo nesmrtelné a smrtící Among Us.

Chron na webu a podcast na světě!

Přestože během workshopů ani jedno vydání
občasníku Chron nepřišlo do rukou byť jedinému
člověku, nikdo o články a důležitá témata v nich
ochuzen nebyl. Aby se Chron dostal co nejblíže
svým čtenářům, byl publikován přímo na webu Pražského studentského summitu. V pěti číslech vyšlo
42 článků, v nichž redaktoři analyzovali aktuální
témata politiky, mezinárodních vztahů, kultury, byly
doporučeny nové knižní tituly, filmy či podcasty
a prostor dostali i delegáti v rámci polemiky na téma,
zda je TikTok dobrá sociální síť.
Vedle své adaptace na výhradně online prostředí
zažil Chron ještě jedno své „poprvé”. A to vznikem
podcastu s názvem Summit Talks, který je k poslechu na Spotify. Summit Talks mají zatím 4 díly a audiopodoby se v nich dostalo deseti článkům. Takže,
udělejte si dobrý čaj, pohodlně se usaďte a jděte si
poslechnout audio-Chron.

summit
online
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Z druhé strany obrazovky

Nové prostředí bylo výzvou i pro samotné delegáty.
I přes nepříznivé vyhlídky bylo na podzim roku 2020 dohromady do všech tří modelů zaznamenáno 167 přihlášek – 100
delegací se přihlásilo do modelu OSN, 35 delegátů usilovalo
o místo v modelu NATO, 32 pak v modelu EU. Jak letošní,
v lecčems odlišný, ročník vnímali právě delegáti?

„Summit mě naučil jednu zásadní věc. Člověk může
být sebelépe připravený, ale pokud oponent narazí na
vaši slabinu a umí to ostatním prodat, pak jsou vám
fakta a návrhy skoro k ničemu. Když se podívám na
své tři roky v summitím světě, všímám si obrovského
posunu.
Nejdůležitější je pro mě komunita, která díky
Summitu vzniká. Ukázala mi, čeho si vlastně na lidech
nejvíc cením – pevné morálky. Poznal jsem díky tomu
spoustu skvělých lidí, se kterými jsem zažil unikátní
momenty – i díky společnému výletu do Varšavy, který
byl pro mě zvláštní a skvělý zároveň. Jsem rád, že jsem
alespoň během svého prvního ročníku zažil pravou závěrečnou konferenci, protože ten týden byl hodně specifický a ještě dlouho jsem vstřebával všechny zážitky.
Online summit drží naši komunitu pospolu a to
je nejpodstatnější. Je skvělé vidět, s jakým nadšením
organizační tým do letošního ročníku vstoupil. Online
forma umožňuje nahlížet na témata trochu jiným
způsobem. Jsou ale momenty, kdy sentimentálně
vzpomínám na summití soboty na VŠE a na večerní
pokec v Krákoře, kterou Discord těžko nahradí. Velmi ve
zkratce shrnuto – ty 3 summití roky hrají podstatnou
roli v tom, kdo dnes jsem.
Díky Vám všem, kteří jste ho pro nás tvořili a stále
tvoříte!”
— Tomáš Brabec (WHO)

„Minulý rok pro mě byl Summit výzvou, protože
to byla moje vůbec první simulace. Vůbec nikoho
jsem neznala, a to mě přinutilo oslovit neznámé
lidi a najít si nové kamarády. Summit mi ukázal, že
vyjít z komfortní zóny je vlastně super.
Když jsem se přihlašovala tento rok, myslela
jsem si, že všechno bude mnohem jednodušší, že
se budu vlastně jen vracet do známého prostředí.
V tom jsem se sice zmýlila, ale uvědomila jsem si, že
Summit nemá být jednoduchý. Právě, že je spíše o té
výzvě. A online prostředí celkem výzva je, ale já do
ní ráda šla.”
— Barbora Trčková (UNEP)
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Václav Moravec

Adéla Klečková

Anatol Svahilec

Kim Cowan

Michal Bláha

Marie Šabacká

Známý moderátor hned několika
pořadů České televize na Summit
zavítal už před Vánoci. Při rozhovoru zavzpomínal na vyhrocené
momenty s Davidem Rathem
a srovnal český a slovenský přístup
k veřejnoprávním médium. Diskuse
se vedla i o tom, jak si vybírá hosty
a jak je rozsazuje, aby mezi nimi
zažehl tu správnou jiskru. A nechyběla ani odbočka do včelařství.

Cizojazyčný prvek na Summit
přinesla Kim Cowan, politická poradkyně kanadské ambasády v ČR.
Jazykovou diverzitu doplňovalo
téma konverzace, kterým bylo právě
srovnání diverzity, inkluzivity a lidských práv mezi Kanadou a Českou
republikou.

Hlavní analytička spolku Společně
pro Česko promluvila nejen o svém
výzkumu v boji proti dezinformacím, ale také předala delegátům své
zkušenosti se psaním akademických
prací a studiem v zahraničí. V oblasti hybridní války pak zdůraznila
důležitost individuální zodpovědnosti a nutnost prorážení sociálních
bublin.

Stát mezi moderními technologiemi a e-government byla témata
semináře s Michalem Bláhou. Ten
představil svůj projekt Hlídače
státu zaměřený na snadný přístup
k informacím o státním hospodaření a pobavil se i o přístupu státu ke
zvládání koronavirové pandemie.

hosté

Jinou atmosféru pak do studia
Summitu přinesl slam poetrista
Anatol Svahilec. Povídal o historii
této relativně nové umělecké formy
a o svých příjemných i nepříjemných zážitcích z vystupování. Od
slam poetry se konverzace přesunula na vlaky a Wikipedii, Anatol je
totiž autorem mnoha článků, zvlášť
v oblasti vlakové dopravy a 19.
století.

Jak funguje život na ledovcích, to
zkoumá bioložka Marie Šabacká.
Divákům vyprávěla své zážitky
z polního výzkumu, jak mohou
individuální lidé pomoci s bojem
proti klimatické změně a nebo
o tom, jak klimatu pomáhá maso
z laboratoře.

Vzhledem ke koronavirové situaci se
sice nemohly konat tradiční dopolední semináře s hosty, tým Pražského
studentského summitu však zapojil
on-line prostředky a během ročníku
uspořádal pro své účastníky celkem
25 webových setkání s experty z různorodých odvětví. Z původních živých streamů jsou kdykoliv dostupné
záznamy na YouTube a Facebooku
Pražského studentského summitu!
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Filip Šebok

S epidemií koronaviru v rámci
Čínské lidové republiky se šířila
i čínská propaganda o celé situaci.
A právě o snahách Činy zastírat
okolnosti kolem koronaviru byl seminář Filipa Šeboka. Probrala se zde
proměna propagandy od zametání
po heroizaci, obcházení cenzury
i dopady propagandy uvnitř Číny
i v mezinárodním prostředí.

Alvin Korčák

Do oblasti vědecko-sociálně-ekonomických témat zamířil summití on-line seminář s Alvinem Korčákem.
Prozkoumával se minimalismus,
cirkulární ekonomika a optimalizace současného systému. Probrala
se však i politika a environmentalismus.

Tereza Soušková

Radoslav Pittner

Bob Kartous

Magdaléna Frouzová

Oblast východní Evropy a Náhorního Karabachu byla v minulém
roce zdrojem velkého napětí
a v summitím studiu o ní promluvila právě Tereza Soušková, analytička Asociace pro Mezinárodní
otázky a šéfredaktorka časopisu
Mezinárodní politika. Kromě
analýzy ruského vlivu, projevů autoritářství a zhodnocení probíhajícího konfliktu dostali diváci také
doporučení na kvalitní média.

Velmi dobově tematické bylo téma
rozhovoru s Bobem Kartousem –
vzdělávání a výchova v moderním
kyberprostředí. Během semináře
bylo vysvětleno, jak se školství (ne)
zvládá přizpůsobovat pokroku a diváci se mohli taktéž dozvědět o alternativních výukových metodách.

Radoslav Pittner ve svém semináři
přiblížil svou netradiční práci v organizaci Ashoka CZ & SK sdružující
sociální podnikatele – jedince, kteří
přichází s inovativními nápady, jak
řešit společenské problémy. Celý
seminář byl věnovaný tomu, jak
mohou jedinci měnit svět a také
tomu, jak účast na Summitu změnila jeho pohled na svět.

Zastoupení Evropské komise asi
není uskupení, se kterým by byl
každý dobře seznámený. Toto se
pokusila napravit Magdaléna Frouzová, tisková mluvčí českého ZEK.
Krom toho se také seminář zabýval
komunikací EU nebo důvěryhodnými zdroji.
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Irena Kalhousová

Petr Kostohryz

Dominika Píhová

Marek Orko Vácha

Markéta Kutilová

Martin Fojtíček

Petr Němec

Jan Charvát

Josef Kučera

Hlavním tématem semináře s Irenou
Kalhousovou byl izraelsko-palestinský konflikt. Rozebírala se současná
podoba konfliktu, izraelská vnitřní politika, vztahy mezi Íránem
a Palestinou a (na Blízkém východě
nevyhnutelný) vliv USA pod novou
administrativou Joe Bidena.

Marek Orko Vácha představuje zajímavou kombinaci katolického kněze
a molekulárního biologa. Ve svém
semináři nemluvil jen o křesťanství
a spiritualitě v moderní společnosti,
ale došlo i třeba na lékařskou etiku
v kontextu genetického inženýrství.

O exekucích, proč v nich lidé končí
a jak jim pomáhat, promluvil na
jednom ze seminářů Petr Němec,
advokát a bývalý delegát Řecka na
Summitu.

Problematiku uprchlických táborů
ukázal divákům Petr Kostohryz.
Čerpal přitom ze svých bohatých
zkušeností z Kavkazu, střední Asie
a Blízkého východu. Představil tak,
jaké jsou humanitární standardy
v táborech, politický a ekonomický
dopad uprchlíků i působení charitativních a humanitárních organizací.

Diskuzi na téma Náhorní Karabach
rozvedla Markéta Kutilová, která
se na tuto problematiku zaměřila
pohledem žurnalisty. Dále představila, jak válečné příběhy dopadají
na reportéry, rozebrala turecký vliv
na válku a dopad na poraženou
Arménii.

Známý český politolog a odborník
na extremismus promluvil o definicích a proměnách extrémních ideologií v Evropě a Americe. Poukázal
i na to, že i v zdánlivě monolitických extremistických směrech jsou
značné vnitřní rozdíly.

Redaktorka Deníku N ve své
práci dělá rozhovory s předními
osobnostmi a experty. Divákům
přiblížila novinářskou praxi a jak se
připravuje na interview. Konverzace
se stočila i na vnímání demokracie
ve světě a propadající důvěru v systém, zejména u mladších generací.

Jak se pozná, že jsem se ještě
nezbláznil, je jistě v dnešní době
důležitá otázka. A právě na ní, a na
otázky duševního zdraví obecně,
odpovídal Martin Fojtíček, ředitel
sdružení Ledovec, pomáhající lidem
s duševním onemocněním.

Do Afriky zamířil seminář s Josefem Kučerou, který se vlastně do
Afriky díky Summitu dostal, jak
sám přiznává. Probíralo se vnímání
Afriky v evropských vědách, běžné
stereotypy a také to, jak a především
o co by se v Africe mělo bojovat.
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Petr Boháček

Jinřich Šídlo

Petr Pavel

Miloš Vystrčil

Druhý workshop zahájil přednáškou o dopadech a kontroverzích spojených s americkými
prezidentskými volbami Petr
Boháček, analytik výzkumného
centra Asociace mezinárodních
otázek (AMO) se zaměřením na
transatlantické vztahy.

Na čtvrté přípravné setkání
přijal pozvání armádní generál
Petr Pavel, který delegátům
představil svůj pohled na
českou obranu, bezpečnostní
politiku a působení v NATO.

S přednáškou o českých médiích zavítal na třetí workshop
novinář a moderátor televize
Seznam Jindřich Šídlo. Spolu
s delegáty se zamýšlel například nad tím, proč český čtenář
nerad platí za internetovou
žurnalistiku.

Hostem zahájení posledního
workshopu byl předseda Senátu Parlamentu České republiky
Miloš Vystršil, který ve své
přednášce hovořil o současném stavu a problémech české
společnosti a zapojil se také do
diskuze s delegáty.

Hosty slavnostního zahájení konference byli
Dolkun Isa
Prezident Světového Ujgurského kongresu

Andréa Papus Ngombet
Malewa
Prezidentský kandidát
z Republiky Kongo

Francisak Viacorka

Pavel Fischer

Poradce Svjatlany Tichanovské
pro mezinárodní vztahy

Předseda senátního Výboru
pro zahraniční věci, obranu
a bezpečnost

konference
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UNSC
–> Bezpečnostní sitace v Libyi
–> Spolupráce s Africkou unií

„Libye disponuje největšími prokázanými
ložisky ropy ze všech
afrických států.“

Téměř nepřetržitě od událostí Arabského jara roku 2011
a následném svržení režimu Muammara Kaddáfího zuří
v Libyi krvavá občanská válka. Tento konflikt rozdělil nejen
libyjskou společnost, ale i významné světové aktéry. Ačkoliv
totiž OSN oficiálně uznává Vládu národní jednoty (GNA) se
sídlem v Tripolisu, mnohé členské státy, a to i členové Rady
bezpečnosti, přímo či nepřímo podporují vládě vzdorující
Libyjskou národní armádu (LNA) pod velením maršála Haftara.
Do všeho pak zasahují ještě vzbouřené etnické či náboženské
skupiny, ať už se jedná o ISIS nebo Tuaregy, kteří situaci ještě
více komplikují.
Organizace spojených národů se snaží tristní situaci dlouhodobě řešit. Za tímto účelem OSN dokonce zřídila speciální
misi UNSMIL, která mapuje dění v Libyi, poskytuje humanitární pomoc a hledá cestu ke kompromisu. Vzhledem k tomu,
že Libye je bohatým nalezištěm ropy a zásadním tranzitním
centrem pro migranty směřující do Evropy, je stabilita regionu
klíčovou světovou záležitostí. Novou naději přineslo nedávno
uzavřené příměří, které otevírá cestu k doufejme již svobodným volbám. Dlouhodobé zklidnění situace však třeba očekávat spíše v rámci desetiletí.

DISEC
–> Kybernetická bezpečnost
–> Dětští vojáci
–> Regulace obchodu se zbraněmi

62 %

„
světové populace
v současnosti využívá
Internet.“

Prvním tématem, se kterým se letošní delegáti Prvního
výboru pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost (DISEC)
seznámili, byla kybernetická bezpečnost. Protože se nejedná
o téma jednoduché, bylo nejdříve zásadní vymezit, co to vlastně kyberprostor je, a zdůraznit, že to není pouze internet, jak
by se mohlo podle názvu zdát.
Protože jde o agendu relativně novou (OSN se kybernetickou bezpečností začala zabývat na přelomu minulého a tohoto
století) a na půdě OSN rychle se rozvíjející, mezi státy zatím
neexistuje shoda na tom, jak by se k ní mělo přistupovat.
Některé státy hodlají prosazovat stejné zásady jako u fyzického
teritoria a odmítají jakékoli vnější intervence, jiné státy jsou
naopak spolupráci v této oblasti více nakloněny. Objevují se
také zmínky o tzv. kybernetické diplomacii, která je však teprve v počátcích. Pro DISEC je důležité znát takzvané skupiny
vládních expertů, kteří se věnují výzkumu potenciálních rizik
v kyberprostoru a doporučují kroky k jejich vyřešení. Vzhledem k rapidnímu rozmachu kyberprostoru v posledních letech
můžeme očekávat, že debata nad tímto bodem agendy bude
vskutku intenzivní.

body
agendy

Background report je podklad pro delegáty sepsaný členy sekretariátu, který
mimo jiné shrnuje základní a nejstěžejnější fakta o daném bodu agendy – tedy
o problematice, jíž se daný orgán či
model zabývá. Pro letošní ročník bylo
dohromady vybráno 27 bodů agendy,
přičemž background report ke každému
z nich je dostupný na webových stránkách Pražského studentského summitu.

Conference Book / 21

SPECPOL
–> Politické násilí
–> Palestinští uprchlíci
–> Konflikt mezi Hongkongem a Čínou

„S vysokou mírou politického násilí se můžeme setkat v oblasti
afrického Sahelu.“

Ačkoliv si to většina z nás mnohdy ani neuvědomuje, násilí
je kolem nás víc než dost. Mnozí z nás jsou totiž zvyklí násilí
chápat jako přímý konflikt, což však neplatí zejména v případě
násilí politického, které se projevuje nejrůznějšími způsoby.
Problematikou politického násilí se zabývají kvanta organizací,
jednou z nejznámějších je organizace ACLED, která definuje
hned osm typů aktérů a 25 typů událostí, tedy samotných
forem politického násilí. Jedná se tedy o opravdu rozmanitý
fenomén, do nějž můžeme zařadit jak přímý konflikt, tak teroristické útoky či násilné demonstrace, přičemž aktéry mohou
být jak povstalecké skupiny, tak například samotná vláda.
Zpřehlednit oblasti, ve kterých k politickému násilí dochází
(případně by dojít mohlo) nám pomáhá tzv. Index selhávajících
států, který pomocí různých indikátorů určuje oblasti, v nichž
daný stát selhává. Těmi jsou například soudržnost státu či
jeho ekonomický a politický stav. V současné době se i v rámci politického násilí formují jisté trendy, za které můžeme
označit třeba terorismus či násilí páchané na občanech. Totéž
by se dalo říct i o oblastech, kde se tento jev vyskytuje ve větší
míře – příkladem je africký pás Sahel, táhnoucí se přes země
jako je Senegal, Mali či Niger.

SOCHUM
–> Dětská práce
–> Domácí násilí
–> Státní regulace internetu

152

„
milionů dětí na světě
je obětí dětské práce.“

I když se v posledních letech dětskou práci dařilo eliminovat, stále je na světě okolo 152 milionů dětí mezi pěti
až sedmnácti lety, které jsou oběťmi dětské práce. Jedná se
o komplexní problém zahrnující mnoho příčin, z nichž jsou
podle OSN nejdůležitější chudoba a nedosažitelnost vzdělání.
Velkou roli zde hraje poptávka po rychlé a levné výrobě ze
strany vyspělých států. Mnoho výrobků je vyrobeno ze vstupů
po celém světě a dodavatelské řetězce tak nejsou efektivně regulovány. Nejhorším důsledkem je poškození zdraví dítěte a to
jak fyzické, tak psychické. V zemědělství jsou děti nuceny pracovat s pesticidy a jsou vystaveny náročné práci na plantážích.
Jenom v kakaovém průmyslu je zaměstnáno okolo 2 milionů
dětí. Eliminace dětské práce souvisí s vymýcením chudoby,
zajištěním rovnějších sociálních podmínek, přístupem ke
vzdělání a s dalšími cíli, které si OSN v roce 2015 v rámci
Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) vytyčila. Přispět může i naše
společnost a to jednoduše tak, že se o výrobky, které si kupuje,
bude více zajímat nebo kupovat přímo ty, které byly vyrobeny
podle zásad fair trade. Organizace spojených národů navíc
varovala, že by pandemie koronaviru mohla vést k nárůstu
dětské práce.
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UNEP
–> Letecká doprava
–> Sucho
–> Deforestace

11 %

„
emisí z dopravy je
tvořeno letadly.“

Od prvních letadel sestrojených začátkem 20. století zaznamenalo letectví obrovský rozmach. Letadla jsou využívána k různým účelům, v dnešní době ale zejména k přepravě
osob a věcí. Ke svému provozu potřebují velké množství
paliva. Tím se tolik neliší od jiných producentů skleníkových
plynů, liší se však místy, ve kterých jsou emise vypouštěny.
Právě ve vyšších polohách (cca 10 km), kde je atmosféra citlivější, mohou mít emise letecké dopravy mnohem větší vliv
na životní prostředí než jiné. Často se v souvislosti s emisemi mluví o oxidu uhličitém, ten ale není jediným problémem. Do ovzduší se vypouští i další škodlivé látky, jejichž
dopad často ani není přesně probádán. K tomu nepomáhá
ani fakt, že není kladen dostatečný tlak na inovace motorů.
Ačkoliv by se z různých grafů mohl zdát vliv letecké
dopravy na klima zanedbatelný, její růst a málo prozkoumané dopady dokazují, že by se tomuto tématu měla věnovat
pozornost. Doba pandemie tento růst na nějakou dobu sice
pozastavila, to by ale neměl být důvod k upozadění problému – naopak by se měl najít společný prostor k diskuzi
o budoucnosti letecké dopravy.

WHO
–> Financování WHO
–> Interrupce
–> Genetické inženýrství

8000

„
lidí ve 150 zemích
světa zaměstnává
WHO.“

V bodě Financování WHO se díváme pod pokličku fungování Organizace jako celku. Jde o trochu odlišnou agendu
oproti dvěma ostatním otázkám, kterými se letos WHO
zabývá, avšak její důležitost je zřejmá – bez dostatečného
množství finančních prostředků by WHO nemohla kvalitně
vykonávat svou činnost a nebyla by schopna plnit svůj základní závazek, totiž dosažení nejvyšší možné úrovně zdraví
všemi lidmi na světě.
Lehce netradiční je i způsob jednání. Delegáti o bodu
agendy jednají formou schvalování programového rozpočtu WHO pro období 2022–2023. Prostředky rozdělují
mezi jednotlivé programy, čímž určují politiku Organizace
a důležitost partikulárních otázek, kterými se WHO zabývá.
O peníze se ale bojuje i napříč státy. Delegáti totiž mají
možnost prostředky přesouvat i mezi regiony, takže o třecí
plochy rozhodně není nouze!
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ECOFIN
–> Krádeže intelektuálního vlastnictví
–> Vliv inovací na světovou ekonomiku
–> Boj proti šedé ekonomice

„Copyright
a jemu podobné typy
práv nechrání nápady
samotné, nýbrž formu
jejich provedení a vyjádření nápadu.“

Bod agendy zaměřený na krádeže intelektuálního
vlastnictví se věnuje ožehavému fenoménu dnešní doby –
produkci inovativních nápadů stojících v základu současné
ekonomické, kulturní a sociální prosperity na straně jedné
a jejich nedůsledné ochraně a zneužívání na straně druhé.
Před delegáty tak stojí náročný úkol v podobě snahy
pochopit komplexní problematiku složitého nehmotného
světa, a tím pádem velmi ohroženého typu vlastnictví. Jejich
úkol totiž není nic menšího než-li vytvoření rezoluce, která
poskytne náležitou ochranou méně rozvinutým zemím a zamezí dalšímu šíření nelegálních metod krádeží. Zároveň toto
úsilí ovšem musí vycházet z koncepce plynulého proudění
myšlenek a koncepcí, což je nenahraditelný předpoklad pro
další vývoj lidstva. O to více hledání této rovnováhy jistě
přinese plodnou diskuzi a těžce vytěžené kompromisy.

EU
–> Evropský právní rámec pro klima
–> Boj proti dezinformacím
–> Evropský obranný fond

„V rámci Európskej
únie spotrebujú budovy okolo 40 % energie
a vyprodukujú 36 %
skleníkových plynov.“

Problematika klimatickej krízy je téma, ktorá dostáva
časom viac a viac pozornosti vo verejnom mediálnom priestore, aktivistických hnutiach mladých ľudí aj vzdelávacích
osnovách. Preto bola problematika Európskej zelenej dohody
a pod ňu patriaceho klimatického zákona vhodná volba pre
jeden z bodov agendy delegátov modelu Rady EÚ 26. ročníka
PSS. Delegáti sa na 14 stranovom backgrounde dozvedeli
širší kontext klimatickej krízy, históriu adresovania tejto
problematiky a vzniku UNFCCC. Následne sa venoval konkrétnym ekologickým politikám, ktoré Európska komisia už
presadila a kontúry nového návrhu.
Delegáti sa pri písaní svojho stanoviska sústredili najmä
na čerpanie fondov na modernizáciu a spravodlivú transformáciu, energetickej bezpečnosti, vzťahom s tretími partnermi ako USA alebo Čína, ale aj časovými rámcami, ktoré
jednotlivé členské štáty budú musieť dodržať pri reštrukturalizácií svojho hospodárstva na „zelené” alebo teda, v ktorých
objem vyprodukovaného uhlíka bude vynulovaný jednotlivými spôsobmi jeho zachytávania a likvidácie.

NATO
–> Development of Military Technologies
–> Kosovo war
–> International Disaster Relief

„Quantum superposition is the ability of
a particle to exist at
several states at once
until observed.“

Jedním z hlavních témat v modelu NATO byl vývoj
vojenských technologií. Válka a věda šly vždy ruku v ruce
a určitě to tak bude i v dalších 20 letech. Mezi velké technologické hrozby budoucnosti patří nejen větší rozvoj
umělé inteligence, hypersonické zbraně a rozvoj vesmírných
technologií, ale i oblasti méně zjevné jako stále se zlepšující
sensory nebo nové materiály. NATO v reálném světě i na
summitu se pak musí vypořádat s těmi, kdo tyto technologie
budou ovládat. Rusové testují autonomní tanky, Číňané se
zase snaží o prim v oblasti umělé inteligence a všechny velké
mocnosti závodí o to, která bude první s funkčními hypersonickými raketami. Aliance samozřejmě neplánuje nechat si
technologický pokrok utéct a má vytvořené struktury jako
třeba Science & Technology Organization, aby držela krok.
Budoucnost v oblasti vědecko-vojenské tak skýtá pro NATO
mnoho hrozeb, ale také mnoho příležitostí.
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309

studentů ze 104 škol se
letos zůčastnilo Summitu

60

členů měl přípravný tým
26. ročníku

všech

5

přípravných setkání
nakonec proběhlo
on-line

48 %

účastníků 26. ročníku
byly ženy

věděli
jste, že?
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51

článků vyšlo v 6 vydáních Chronu

zatím

4

epizody má nový summití
podcast Summit Talks

44 494

znaků měl nejdelší background
report

33 958

zpráv si na Slacku vyměnil přípravný tým

2

roky se chystala konferenční
krize na téma Indie a Pákistán
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pořadatel

Asociace pro
mezinárodní
otázky
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Vznikla v roce 1997 jako nevládní nezisková organizace.
Jejím cílem je především vzdělávání a výzkum v oblasti
mezinárodních vztahů. Zprostředkovává dialog mezi zástupci široké veřejnosti, akademické sféry, občanského
sektoru, diplomacie, médií, politiky a byznysu.
Vzdělává studenty středních a vysokých škol i pedagogy.
Každoroční Pražský studentský summit je přitom největší a nejstarší z akcí tohoto druhu.
Pořádá mezinárodní projekty podporující rozvoj občanské společnosti a demokratických hodnot. Spolupracuje
zejména s partnery z východní Evropy v oblasti vzdělávání.
Analyzuje mezinárodní dění se zvláštním zaměřením 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 středoškolákům a vysokoškolákům. Nadace
vyhledává a podporuje studijně
nadané děti a mladé lidi vyrůstající v podmínkách, které jim ztěžují
nebo neumožňují přístup ke kvalitnímu vzdělání. Ročně Nadace The
Kellner Family Foundation poskytne na dobročinné účely okolo
90 mil. Kč.

generální partner

The Kellner
Family
Foundation
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Hlavní projekty
Granty pro studenty bakalářských
oborů na zahraničních univerzitách
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 vysokoškolským studiem již 193 studentům.

Stipendium pro studenty gymnázia
Open Gate
Na osmiletém gymnáziu Open Gate společně studují
děti zdětkých domovů nebo ze sociálně znevýhodněných rodin s těmi, kterým školné platí rodiče. Umožňuje to nadace, která dlouhodobě poskytuje sociální
stipendia studentům tohoto gymnázia. Od jeho založení v roce 2005 získalo stipendium již 343 studentů.

Pomáháme školám k úspěchu
Zlepšujeme kvalitu vzdělávání ve veřejných základních školách tím, že podporujeme zavádění nových vyučovacích metod a zvyšování kvalifikace pedagogů. Po deseti letech úspěšného
působení projektu ve veřejných ZŠ se nadace rozhodla
rozšířit počet zapojených škol na zhruba 116, což odhadem znamená čtyři tisíce pedagogů a 40 tisíc žáků.

www.kellnerfoundation.cz
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