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Vážení přátelé Plzeňské diplomatické simulace, 

 

další, již čtvrtý, ročník Studentského modelu Valného shromáždění OSN je za námi a vy 

začínáte číst jeho závěrečnou zprávu. Naleznete v ní shrnutí programu celého projektu, 

statistické údaje o našich účastnících, představení organizátora simulace a mnoho dalších 

informací o letošním ročníku projektu. 

 

Jsme rádi, že se počtvrté do Plzně sjelo na šedesát studentů, aby v rolích zástupců členských 

zemí OSN diskutovali o problémech současného světa a pokusili se navrhnout a prosadit 

jejich řešení. Ač si to možná neuvědomují, náš projekt je projektem vzdělávacím – studenty 

učíme rétorickým dovednostem, argumentaci, vyjednávání, diskutování, hledání 

kompromisu, kritickému myšlení a mnoha dalším dovednostem. Snažíme se ale volit takovou 

formu, aby si studenti vůbec neuvědomovali, že se něco učí. Naším cílem je, aby si celý 

projekt užili, brali jej jako zábavu a vzdělávací aspekt příliš nevnímali. Jsem přesvědčen, že 

podobně jako v minulých ročnících se nám tento cíl podařilo naplnit. 

 

Na tomto místě musím poděkovat všem, kdo se na letošním ročníku našeho projektu jakkoli 

podílel – jako účastník, jako člen organizačního týmu či jako partner nebo sponzor projektu.  

 

Mé časové možnosti mi neumožňují podílet se na přípravách příštího ročníku Studentského 

modelu Valného shromáždění OSN, po čtyřech letech proto musím organizační tým opustit. 

Jsem si ale jist, že projekt předávám do správných rukou a že Plzeňská diplomatická simulace 

má svá nejlepší léta stále před sebou. 

 

Na příští ročník se rád přijdu podívat a přeji si, abych se na něm potkal se všemi letošními 

účastníky i organizátory. 

 

 
Tomáš Frömmel, 

hlavní koordinátor projektu 

  



Plzeňská diplomatická simulace  Studentský model Valného shromáždění OSN 2014 

 

 

 
- 2 - 

Shrnutí programu 
 

 

IV. ročník Studentského modelu Valného shromáždění OSN probíhal od pátku 12. do středy 17. září 2014.  

Pátek 12. září byl vyhrazen příjezdu mimoplzeňských účastníků, jejich ubytování, prezenci a sdělení 

základních organizačních informací našim účastníkům.  

V sobotu 13. září a neděli 14. září pak v prostorách plzeňského Masarykova gymnázia probíhaly přípravné 

workshopy, které měly naše účastníky připravit na 

samotnou simulaci. Většinu času byli účastníci 

rozděleni do třech výborů, jejichž konkrétní program 

bude popsán níže. Některé body programu byly 

společné pro všechny výbory; šlo o následující 

workshopy a semináře: 

 V sobotu po obědě probíhala přednáška Ing. 

Jany Peterkové, Ph.D. z Vysoké školy 

ekonomické v Praze na téma Současná 

diplomacie a její trendy se zaměřením na 

českou zahraniční politiku. 

 Následně si mohli účastníci zvolit, který ze tří seminářů navštíví – seminář Prezentační dovednosti 

vedl Zdeněk Tesárek z AIESEC, seminář Debatování a správná argumentace vedl Petr Pospíšil 

z Asociace debatních klubů a naše členka Lucie Flieglová vedla seminář Vietnam na vlastní oči. 

 V neděli odpoledne si účastníci vyzkoušeli práci v delegacích a tvorbu stanovisek. Úkolem delegátů 

zastupujících stejný stát v různých výborech bylo sepsat společné prohlášení k bodu agendy Situace 

na Ukrajině, který byl projednáván ve všech výborech. Na základě 

tohoto prohlášení pak byla na středečním zakončení vyhlášena 

nejlepší delegace. 

Od pondělí 15. září se program přesunul do prostor plzeňské radnice. 

V pondělí dopoledne probíhalo slavnostní zahájení „jednací“ části 

naší simulace, na kterém vystoupili také partneři našeho projektu – 

Michal Broža, vedoucí Informačního centra OSN v Praze, Jiří 

Suchánek, ředitel společnosti Plzeň 2015, David Šanc, vedoucí katedry 

politologie a mezinárodních vztahů ZČU, Václav Fencl, zástupce 

ředitelky Masarykova gymnázia Plzeň a Václav Soukup, prezident 

Asociace debatních klubů. Projev přednesli také vybraní účastníci 

našeho projektu. 

Od pondělního odpoledne až do středy 17. září pak probíhala 

samotná simulace jednání jednotlivých výborů, která bude za každý 

výbor popsána níže. 
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Ve středu 17. září odpoledne pak byl celý projekt zakončen slavnostním zakončením, na kterém opět měli 

účastníci možnost vystoupit s krátkým projevem. Následně byli vyhodnoceni nejlepší delegáti jednotlivých 

výborů a nejlepší delegace a byly předány certifikáty všem účastníkům i organizátorům. 

 

 

Shrnutí programu I. výboru 

 

Výbor pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost 

letos přivítal účastníky z řad středoškolských 

a vysokoškolských studentů z celé České republiky. 

Převážná většina byla z řad studentů, kteří se 

s obdobným projektem setkali poprvé. Svou roli 

sehráli i studenti zkušenější, kteří společně 

s předsednictvem ostatní účastníky do debat vtáhli. 

Hlavními body agendy výboru byly letos otázky 

Ukrajiny, Tibetu a Jižního Súdánu, tyto body byly 

projednávány na oficiální konferenci od pondělí na 

plzeňské radnici. 

Víkendová část, která zahrnovala neformální workshopy, měla za účel seznámit studenty s fungováním 

orgánu, vysvětlit způsoby jednání a obzvláště pak jednací řád. Důležitým prvkem byly přednášky o bodech 

agendy, o které se staralo předsednictvo společně s pozvanými hosty. Těmi byli poradce primátora 

hlavního města Prahy Martin Churavý a v pondělí ráno doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D., politolog 

z Filozofické fakulty ZČU v Plzni. Oba přednášeli účastníkům o současné situaci na Ukrajině. Martin Churavý 

prezentoval spíše osobní dojmy z Majdanu, který navštívil, Ladislav Cabada pojal své vystoupení více 

teoreticky. 

Od pondělního rána byla veškerá aktivita v režii delegátů, již v pondělí se jim podařilo schválit rezoluci 

o situaci v Jižním Súdánu a částečně i o Ukrajině, ke které se však v úterý ještě vrátili a zapracovali do ní 

pozměňovací návrh čítající 3 body. 

V úterý delegáti dokončili již zmíněný bod o Ukrajině a začali jednat o bodu zbrusu novém, totiž 

o Islámském státu, jednání bylo velmi plodné a podařilo se schválit rezoluci s poměrně širokou podporou. 

Odpoledne započalo jednání o situaci v Tibetu, které bylo přerušeno v okamžiku návrhu konkrétního 

dokumentu. Přerušení bylo zapříčiněno zahájením společné schůze I. a II. výboru nad situací na Ukrajině, 

samotné jednání vyvrcholilo přijetím širokého dokumentu, který mimo jiné navrhoval zřízení „nárazníkové“ 

zóny mezi oběma stranami. Samotné jednání bylo průlomové, poprvé se podařilo uskutečnit jednání více 

výborů. 

Středa se obvykle považuje za den poněkud volnější a ani zde tomu nebylo jinak, neboť do středy se 

přenesl pouze bod agendy o Tibetu, který byl s několika pozměňovacími návrhy schválen. Zbytek dne byl již 

ve značně uvolněné atmosféře.  

Josef Mezera, místopředseda výboru 
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Shrnutí programu II. výboru 

 

Agenda Hospodářského a finančního výboru byla pro letošní rok naplněna následujícími tématy: cla 

a bezcelní zóny, problematika daňových rájů a společným tématem pro všechny výbory byla situace na 

Ukrajině.  

Víkendová část programu byla věnována seznámení s body agendy a to 

formou prezentací, seminářů či projekcí filmů. V sobotu uvítali delegáti 

hosta, kterým byl Vratislav J. Kubínek, ekonom a finanční ředitel 

společnosti Vemex energie, a.s. Jeho přednáška byla zaměřena 

především na vliv krize na Ukrajině na obchod s energiemi. Delegáti 

byli seznámeni s ekonomickým hlediskem dané problematiky, ale 

i s technickým řešením transportu zemního plynu.  

Nedělní program byl zaměřen na další dva body agendy, kdy se 

prezentací k daným problémům ujaly členky předsednictva. Po každé 

prezentaci následovala krátká cvičná diskuze, kde si delegáti osvojili 

fungování jednacího řádu. Odpoledne delegáti II. výboru shlédli film 

„Z popelnice do lednice“, který poukazuje na enormní plýtvání 

potravinami na Zemi. 

Od pondělí již probíhala samotná simulace, kdy byli delegáti velmi 

aktivní a během odpoledne projedli a následně schválili dokumenty k dvěma bodům agendy, a to 

konkrétně k problematice daňových rájů a k bezcelním zónám. Zároveň byla schválena změna agendy 

výboru a byl přidán čtvrtý bod, a to reforma mezinárodních měnových a finančních institucí. Tímto bodem 

začala úterní diskuze a následně byly přijaty další dva 

dokumenty. Jelikož delegátům zbýval k projednání 

pouze bod týkající se situace na Ukrajině, z vlastní 

iniciativy navrhli prodiskutovat tento problém 

společně s I. výborem. Po velmi intenzivních 

přípravách byl oběma výbory společně schválen 

dokument. 

Středeční program byl značně volnější, neboť 

delegátům již nezbýval žádný bod agendy 

k projednávání, a proto se někteří zúčastnili jednání 

v ostatních výborech či diskutovali se svými kolegy 

o aktuálních problémech celého světa.  

Většina studentů účastnících se jednání II. výboru se projektu podobného charakteru účastnila poprvé, 

nicméně tento fakt se při jednání vůbec neprojevil a všichni se aktivně zapojovali do diskuze a hájili 

stanoviska svých států.     

Markéta Langová, předsedkyně výboru 

 



Plzeňská diplomatická simulace  Studentský model Valného shromáždění OSN 2014 

 

 

 
- 5 - 

Shrnutí programu III. výboru 

 

Účastníky zasedání Sociálního, kulturního a humanitárního výboru byli 

studenti středních i vysokých škol a z převážné většiny se projektu 

účastnili poprvé. Ačkoli tedy neměli s podobným jednáním zkušenosti, 

jeho průběh ani výsledky to nijak neovlivnilo, jelikož všichni delegáti 

prokázali schopnost osvojit si rychle znalosti potřebné k úspěšnému 

jednání. 

Jak na víkendových, tak na oficiálních jednáních se delegáti zabývali 

třemi tématy letošní agendy. Jako hlavní téma společné pro všechny 

výbory byla stanovena situace na Ukrajině, kterou se III. výbor zabýval 

z pohledu porušování lidských práv a poskytování humanitární 

pomoci tamějšímu obyvatelstvu. Dalšími body agendy bylo násilí na 

ženách a obchod s lidmi. Aby byli delegáti dobře obeznámeni s těmito 

tématy a měli i zajímavé podněty k následným diskuzím, byly součástí 

programu filmy zabývající se danými tematikami. K problematice 

násilí na ženách byl promítán film Zemřít ukamenováním, který se 

zabýval trestem smrti ukamenováním, kterým jsou stíhány hlavně ženy v Íránu. Následně poté měli 

delegáti možnost se k tématu vyjadřovat a rovněž si vyzkoušet průběh jednání. K tématu obchodu s lidmi 

shlédli účastníci film Manželka za 50 ovcí a stejně 

jako předtím měli možnost o tématu debatovat 

a vyzkoušet si, jak by mělo jednání probíhat. 

Zároveň měli šanci cvičit si argumentaci a sbírat 

nové poznatky k tématům, které využili 

v následných jednáních v týdnu. K tématu 

ukrajinské krize vedla seminář předsedkyně výboru 

Jana Bártová. Součástí víkendového programu bylo 

také představení Organizace spojených a seznámení 

s Jednacím řádem, jehož znalost byla pro následující 

jednání stěžejní. Jeho dodržování v praxi se pak 

účastníci učili v rámci cvičných jednání. 

Oficiální jednání se konala od pondělí do středy a byla velmi úspěšná, protože zástupcům zemí se podařilo 

projednat všechny body agendy a schválit k nim všechny potřebné dokumenty. O pořadí bodů jednání bylo 

hlasováno v neděli a jako první bylo na pořadu jednání téma násilí na ženách. Po několika hodinách řízené 

i obecné rozpravy a kuloárního jednání byl delegátkou Venezuely předložen návrh dokumentu a po 

projednání několika pozměňovacích návrhů byl tento dokument v upravené verzi jednohlasně schválen 

všemi delegáty.  

Další v pořadí se přistoupilo k projednávání situace na Ukrajině, které bylo přerušeno a odloženo z důvodu 

nutnosti projednání dalšího bodu. Tím bylo navýšení rozpočtu III. výboru, který delegáti opět jednohlasně 
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odsouhlasili. Poté se opět přikročilo k jednání o situaci na Ukrajině a díky navýšenému rozpočtu a lepší 

možnosti financovat humanitární pomoc byl i k tomuto bodu schválen dokument.  

Posledním bodem tak byl obchod s lidmi, kterým se III. výbor zabýval poslední den, kdy už bylo jednání 

uvolněnější. Ani to však nezabránilo plné soustředěnosti delegátů na danou problematiku a i v tomto 

případě úspěšně sepsali a odhlasovali dokument, kterým by obchodování s lidmi omezili. 

Po celou dobu jednání ukázali všichni účastníci odhodlání řešit problémy a dojít ke konsensu ohledně jejich 

řešení. Nechyběly samozřejmě ani napjatější okamžiky, vždy však jen v rámci mezí a obecně byly vztahy 

mezi delegáty velmi přátelské a celková atmosféra ve výboru velmi příjemná. 

Jana Bártová, předsedkyně výboru 
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Účastníci projektu 
 

 

Projektu Studentského modelu Valného 

shromáždění OSN se účastnilo celkem 65 studentů, 

nebyla tak naplněna maximální kapacita projektu. 

 

Do jednotlivých výborů byli účastníci rozděleni 

v následujícím poměru: 32 % účastníků zvolilo 

I. výbor, 23 % účastníků II. výbor a zbylých 45 % 

volilo III. výbor. Toto rozdělení přibližně odpovídá 

rozdělení účastníků v minulých ročnících projektu, 

drobné změny ve struktuře jsou statisticky 

nevýznamné. 

Z hlediska pohlaví byla struktura účastníků téměř vyrovnaná, účastnilo se 56 % studentek a 44 % studentů. 

Oproti minulým ročníkům se tento poměr nemění, menší odchylky nejsou statisticky významné. 

Nejčastějším věkem účastníka našeho projektu je 17 

let, tento věk je zároveň i mediánem. Průměrný věk 

účastníka je 17,54 let. Nejmladšímu účastníkovi bylo 

15 let, nejstaršímu pak 25 let. Oproti minulým 

ročníkům je možné pozorovat statisticky významný 

pokles průměrného věku účastníků. 

Nejvíce zastoupeným krajem je kraj Plzeňský, ze 

kterého pochází 39 % účastníků, následovaný Prahou 

(25 %) a Jihočeským krajem (16 %). Ve srovnání 

s minulými ročníky je patrný statisticky významný 

pokles počtu účastníků z Plzeňského kraje a nárůst počtu účastníků z jiných krajů. 

Většina účastníků (63 %) se našeho projektu účastnila poprvé. Ve struktuře podle počtu účastí na minulých 

ročnících je tak vidět statisticky významný nárůst počtu nováčků a pokles podílu zkušenějších účastníků. 

 

V každém výboru byli vyhodnoceni 3 nejlepší účastníci. 

Za I. výbor byli oceněni tito účastníci: 

 Jakub Reinštein (Francie; Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha) 

 Vojtěch Šamárek (Rusko; Gymnázium U Balvanu, Jablonec nad Nisou) 

 Milan Vosáhlo (Německo; Gymnázium Luďka Pika, Plzeň) 

Ve II. výboru byli vyhodnoceni tito studenti: 

 David Ulvr (Francie; Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha) 

 Jan Žemlička (USA; VOŠ a SPŠE, Plzeň) 

 Jakub Kuchar (Brazíie; Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Praha) 
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Předsednictvo III. výboru rozhodlo o ocenění těchto účastníků: 

 Dominika Poláčková (USA; Masarykovo gymnázium, Plzeň) 

 Vojtěch Domín (Francie; Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha) 

 Kristýna Mothejzíková (DR Kongo; Filosofická fakulta Západočeské univerzity, Plzeň) 

 

Vyhodnocena také byla nejlepší delegace, a to delegace Ruska tvořená Vojtěchem Šamárkem, Adamem 

Šubrtem a Jonathanem-Antonínem Machanderem (všichni Gymnázium U Balvanu, Jablonec nad Nisou). 
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Organizátor projektu a přípravný tým 
 

 

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 3 ročníky Studentského modelu Valného shromáždění OSN – projekt byl 

realizován v letech 2010, 2012 a 2013. 

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.  

 

Na přípravě a organizaci IV. ročníku Studentského modelu Valného shromáždění OSN se podíleli tito 

členové sdružení a dobrovolníci: 

 

Tomáš Frömmel  hlavní koordinátor projektu 

Michaela Ederová  zástupkyně hlavního koordinátora projektu 

Jana Bártová   zástupkyně hlavního koordinátora projektu, předsedkyně III. výboru 

Lucie Flieglová  členka organizačního týmu 

Andrea Mudrová  členka organizačního týmu 

Jan Novotný   předseda I. výboru 

Josef Mezera   místopředseda I. výboru 

Václav Šindelář  místopředseda I. výboru 

Markéta Langová  předsedkyně II. výboru 

Tereza Kubínková  místopředsedkyně II. výboru 

Iva Šalplachtová  místopředsedkyně III. výboru 

Klára Zajíčková  místopředsedkyně III. výboru  
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Partneři projektu 
 

 

Záštitu nad IV. ročníkem Studentského modelu Valného shromáždění OSN převzali: 

 

Informační centrum OSN v Praze 

Mgr. Martin Baxa, primátor města Plzně 

Milan Chovanec, poslanec a ministr vnitra 

PhDr. David Šanc, Ph.D., vedoucí katedry politologie a mezinárodních vztahů ZČU 

Velvyslanectví USA v Praze 

 

 

Projekt finančně a materiálně podpořili: 
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Mgr. Miroslav Nenutil, senátor za Chebsko a Tachovsko 

 

Japonské informační a kulturní centrum 

Velvyslanectví Japonska 

 

Velvyslanectví Bolívarovské republiky Venezuela 

 

Velvyslanectví Indonéské republiky 

 

Velvyslanectví Švýcarské konfederace 

 

Velvyslanectví USA v Praze 

 

 

Projekt dále podpořili: 
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