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The Student Model of the United Nations Security Council 
Závěrečná zpráva 

 

27. 11. 2014, Informační centrum OSN v Praze 

 
 

Vážení přátelé Plzeňské diplomatické simulace, 

 

v letošním roce se nám poprvé podařilo zorganizovat vzdělávací akci pro středoškolské studenty v jiném 

formátu než v předchozích letech.  

Náš partner, Informační centrum OSN v Praze, nám poskytl prostory pro organizaci jednodenní simulace 

Rady bezpečnosti OSN v anglickém jazyce. 

Doufáme, že se tento projekt stane v budoucnosti tradicí a že zájem o něj bude jen růst. 

 

 

Shrnutí programu 

 

Celý program začal přivítáním z úst hlavní organizátorky této simulace Jany Bártové. 

S proslovem k účastníkům vystoupil i Michal Broža z Informačního centra OSN v Praze. Následovala 

přednáška hosta, arabisty a ředitele Nových médií Asociace pro mezinárodní otázky, Jana Kužvarta, který 

ve své velmi poutavé přednášce hovořil o problematice Islámského státu, která byla také hlavním tématem 

jednání celé simulace. 

Po krátké přestávce byl účastníkům vysvětlen jednací řád, čehož se ujal člen organizačního týmu, Josef 

Mezera. Před oficiálním jednáním měli účastníci možnost se neformální cestou vyjádřit k tématu. Vedení 

diskuze měl na starosti rovněž jeden z organizátorů, Tomáš Frömmel. Po obědě následovala již samotná 

simulace. 

 

Jednání předsedaly delegátka Austrálie, Tereza Kubínková, spolu s Ivou Šalplachtovou, obě členkami 

organizačního týmu. Diskuze byla opravdu živá a zástupci několika zemí přišli s opravdu inovativními 

řešeními otázky Islámského státu. Ke konci jednání vznikl z iniciativy účastníků také návrh rezoluce Rady 

bezpečnosti, který si také sami delegáti na konci dne odsouhlasili a přijali jako závazný. 

(Celý dokument naleznete na konci této zprávy.) 

 

Závěrem celé simulace byl proslov Michala Broži, Jany Bártové a Tomáše Frömmela a ocenění nejlepších 

delegátů. Těmi byli: 

- David Ulvr, delegát Francie (Gymnázium Elišky Krásnohorské) 

- Rafat Kurdi, delegát Čínské lidové republiky (Gymnázium Sázavská) 

- Jakub Reinštein, Saudské Arábie (Gymnázium Elišky Krásnohorské) 

Ohlasy na celý program jsme zaznamenali výrazně pozitivní a rozhodně použijeme některé jeho prvky  

v dalších námi pořádaných akcích. 
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Účastníci projektu 

 

Samotné simulace se zúčastnilo 14 studentů především středních škol, 10 chlapců a 4 dívky. 

V přípravném týmu působilo 5 studentů vysokých a středních škol. 

Studenti zastupovali stálé členy Rady bezpečnosti (ČLR, Rusko, USA, Velkou Británii, Francii), nestálé 

členy (Argentinu, Čile, Jižní Koreu, Jordánsko) a také pozorovatelské státy přizvané k projednávané otázce 

(Sýrii, Izrael, Turecko, Irák a Saudskou Arábii). 

 

 

Organizátor projektu 

 

Plzeňská diplomatická simulace je dobrovolné nepolitické sdružení studentů středních a vysokých škol a 

občanů zabývajících se organizováním a zajišťováním vzdělávacích akcí pro studentskou i širší veřejnost a 

dalších iniciativ spojených s veřejným vystupováním na těchto akcích. 

Sdružení se vyznačuje především tím, že bylo založeno studenty pro studenty. Mladí lidé hrají ve sdružení 

významnou roli, oni udávají charakter a náplň činnosti, kterou se sdružení snaží realizovat, a zároveň i 

směr, kterým se sdružení ubírá. 

PDS vzniklo v roce 2010, kdy studenti cítili potřebu posílení mimoškolního vzdělávání, které se bude 

soustředit na rétorické, argumentační a vyjednávací dovednosti, a také posílení vzdělávání a informovanosti 

v oblasti mezinárodních vztahů, mezinárodní politiky a diplomacie. Sdružení proto za dobu své existence 

připravilo 4 ročníky Studentského modelu Valného shromáždění OSN – projekt byl realizován v letech 

2010, 2012, 2013 a 2014. 

Náš tým se skládá jak ze středoškoláků, tak vysokoškoláků, tím se zde snoubí dva pohledy na danou 

problematiku. Přestože se nejedná o generační odstup, je zajímavá vzájemná názorová odlišnost při 

diskusích o tématech lidských práv, světové ekonomiky, řešení konfliktů v různých částech naší planety.  

Cílem sdružení je naučit se formulovat svůj názor, obhájit jej a případně prosadit. 

V přípravném týmu simulace Rady bezpečnosti OSN v listopadu 2014 působili: 

- Jana Bártová 

- Tomáš Frömmel 

- Tereza Kubínková 

- Josef Mezera 

- Iva Šalplachtová 

 

 

Projekt podpořilo 

Informační centrum OSN v Praze 

 

  

© Vojta Mikulka 
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The Student Model  
of the United Nations  S/RES/0001 (2014) 

  

Security Council  
Distr.: General 

27 November 2014 

 
 

Resolution 0001 (2014) 
 

 

 Adopted by the Student Model of the Security Council at its 1st 

meeting, on 27 November 2014  
 

 

 The Security Council, 

 Observing the current situation in both Syria and Iraq is aware that Islamic 

State (IS) is committing crimes against humanity and human rights, forcing its 

ideology on both the Syrian and Iraqi citizens in a way that has not existed 

since the day of the inquisition, is fighting against knowledge and freedom,  

 Expressing concern about the flow of foreign terrorist fighters to IS, 

 

 Concerned by the financing of future terrorist activities,  

 

 Expressing deep concern that it can endanger innocent citizens that do not 

want to be part of this conflict,  

 

 Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations, 

 

1. Calls the international community to support Syria, Iraq and another 

countries suffering from the IS both militarily or materially, in order to 

help in the fight against the Islamic State; 

 

2. Emphasizes the countries and entities sharing borders with Iraq or Syria to 

secure these borders in order to stop flowing foreign fighters in and out of 

these countries; 

 

3. Uses with regard of the threat posed by ISIS its right to establish peace 

mission in Syria. The main targets of this mission are: 

a. To secure the oil infrastructure under the control of the Islamic State, 

b. To establish humanitarian corridor for refugees, 

c. To support local forces (for instance Peshmerga) in the fight against 

the Islamic State; 
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4. Deeply welcomes the US and Arab countries led coalition in their  air 

support against the Islamic State and calls the international community to 

participate in this coalition; 

 

5. Suggests that after the defeat of the Islamic State the international 

community will support the rebuilding of mentioned countries, especially 

the infrastructure and social aspects of post conflict situation through  

re-socialisation programmes under the oversee of the United Nations High 

Commissioner for Refugees; 

 

6. Recognizing the threat posed by internet propaganda by the IS, establishes 

the special joint committee which will monitor and combat these threats; 

 

7. Decides to remain actively seized of the matter. 

 

 

Proposer:  China 

Warrantor: United States of America, France, United Kingdom 

 

 


