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XXVIII. ROČNÍK PRAŽSKÉHO STUDENTSKÉHO SUMMITU

Pražský studentský summit je největší vzdělávací projekt svého druhu ve střední Evropě s  téměř třicetiletou 
tradicí. Každoročně se jej účastní přes 400 studentů základních, středních a vysokých škol. Prostřednictvím 
simulace jednání čtyř mezinárodních organizací – Organizace spojených národů (OSN), Severoatlantické 
aliance (NATO), Evropské unie (EU) a skupiny G20 – je Summit vzdělává o aktuálních globálních problé-
mech. Na jeho organizaci se podílí přes 60 dobrovolníků z řad vysokoškolských studentů. Pražský studentský 
summit je projektem Asociace pro mezinárodní otázky.

Summit rozvíjí zájem studentů o aktuální světové problémy a jejich možná řešení. Dále rozšiřuje jejich vědomosti o po-
litice, mezinárodních vztazích a diplomacii, ale i o životním prostředí, ekonomii, lidských právech, společnosti, zdravotnictví 
nebo kultuře. Projekt pomáhá účastníkům stát se kriticky uvažujícími, odborně připravenými a občansky aktivními mla-
dými lidmi, kteří dokáží sebevědomě a věcně argumentovat i naslouchat, a přispívat tak do veřejné debaty. Dva roky 
koronavirové pandemie ukázaly, že vše zmíněné se dá uskutečnit i v online prostředí.

PRŮBĚH ROČNÍKU

Pražský studentský summit se skládá ze dvou hlavních částí: přípravných setkání a závěrečné konference. Celodenní 
přípravná setkání se konají pětkrát v průběhu školního roku na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze. Jsou tvořena před-
náškami zajímavých hostů, odbornými semináři a dalšími aktivitami zaměřenými na neformální vzdělávání.
Po několikaměsíční přípravné fázi se na jaře koná závěrečná konference. Tato čtyřdenní událost se tradičně odehrává 
v reprezentativních prostorách Kongresového centra Praha za zájmu médií i řady významných osobností. Během konferen-
ce se již studenti věnují čistě simulaci diplomatických jednání a v roli diplomatů prosazují zájmy jimi zastupovaného 
státu. Hlavním cílem však není nalézt převratná řešení světových problémů, ale pochopit dnešní svět v širších souvislos-
tech, zajímat se o dění kolem nás a naučit se aktivně přispívat do diskuze.

DOPROVODNÉ AKCE

Součástí projektu je řada doprovodných akcí. Studenti se mohou zúčastnit například návštěv ambasád, redakcí médií či 
exkurzí na zajímavá místa u nás i v zahraničí. V posledních letech tak například navštívili vojenskou základnu ve Strakoni-
cích, zmíněné desítky zastupitelských úřadů, sídlo OSN ve Vídni nebo instituce Evropské unie v Bruselu.

SUMMIT V REGIONECH

V rámci projektu Staň se diplomatem! se Summit přibližuje i mladším studentům přímo na jejich školách, kde mají 
možnost zúčastnit se simulace jednání Rady bezpečnosti OSN. Během jednoho ročníku tento projekt absolvuje přes 100 
žáků 8. a 9. tříd základních škol.

SIMULOVANÉ MODELY

OSN
Největším simulovaným modelem na Summitu je Model Organizace spojených národů. Určen je pro středoškoláky, kteří 
v něm zastupují zájmy přiděleného státu v jednom ze simulovaných orgánů.
Letos simulujeme následujících šest orgánů: Rada bezpečnosti OSN; Sociální, humanitární a kulturní výbor; Program OSN 
pro životní prostředí; Světovou zdravotnickou organizaci; Mezinárodní organizaci práce a Úřad OSN pro drogy a kriminali-
tu. Simulace probíhá v češtině.

NATO
Model Severoatlantické aliance je určen pro 30 středoškoláků, z nichž každý zastupuje jeden členský stát NATO. Jednání 
probíhá výhradně v angličtině, studenti tak mají navíc možnost zlepšit své komunikační schopnosti v cizím jazyce.

G20
Novinkou letošního ročníku je Model G20, který dá dvaceti dvojicím středoškoláků možnost zúčastnit se jednání o světových 
socioekonomických otázkách. Simulace probíhá v češtině.

EU
V Modelu Evropské unie simulujeme jednání Rady EU o aktuálních otázkách, které řeší i reálná Rada. Tento model je jako 
jediný určen vysokoškolákům. Jednacím jazykem je čeština.
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