
Závěrečná zpráva 
Plzeňská diplomatická simulace, z.s. 

Studentská simulace Organizace spojených národů 

11.-16.9.2015, Plzeň 

Vážení přátelé Plzeňské diplomatické simulace, 

 

pátý ročník studentského modelu Organizace spojených národů áme za sebou a vy máte před 

sebou jeho závěrečnou zprávu. Můžete v ní najít shrnutí celého programu projektu, statistiky o 

účastnících i základní informace o organizátorovi. 

 

Jsme rádi, že se do Plzně opět sjelo tolik studentů, aby v rolích zástupců členských států OSN 

diskutovali nad nejpalčivějšími otázkami současného světa. O to více nás těší, že jim to přináší 

jak potěšení, tak mnoho informací, ke kterým by je jinak pravděpodobně ani nenapadlo se 

dostat. Náš projekt je primárně projektem vzdělávácím, jsme ale rádi, že se nám daří 

vzdělávám mladé lidi nenásilnou formou a že se k nám pro další obohacení rádi vrací. Jsem si 

jistá, že letošní ročník naučil naše mladé účastníky i nás organizárory mnoho nového, což bylo i 

cílem celého projektu. 

 

Na tomto místě chci poděkovat všem, co se do letošního projektu zapojili, partnerům, 

organizátorům i všem účastníkům. 

 

Přeji si, aby tento projekt pokračoval a my mohli za rok vidět opět nadšené tváře studentů z naší 

dobře odvedené práce. 

 

Za Plzeňskou diplomatickou simulaci 

Tereza Kubínková, hlavní koordinátorka projektu 

 

Shrnutí programu 

Letošní V. ročník studentkého modelu OSN probíhal od 11.9. do 16.9.. 

 

V tomto roce simulovali studenti jednání tří výborů Valného shromáždění OSN v českém jazyce 

a jednání Ekonomicko-sociální rady (ECOSOC) v jazyce anglickém. 

Přípravná část letošní PDS opět probíhala v budově Masarykova gymnázia, nicméně její 
program se oproti minulým ročníkům lišil. Místo cvičného jednání o bodech agendy v 
jednotlivých výborech bylo pro účastníky oba dva dny připraveno mnoho volitelných společných 
i samostatných přednášek ve výborech, ať už od členů organizačního týmu, nebo od hostů. 



Například společná přednáška o jednacím řádu nebo o fungování Organizace spojených národů 
byla užítečná jak pro účastníky, tak i pro organizátory.  
 
V sobotu jsme si tak mohli všichni poslechnout přednášku pana Jaroslava Bašty o jeho 
zkušenostech jakožto velvyslance v Rusku a na Ukrajině. Po obědové pauze následoval 
samostatný program, během něhož jsme ve třetím výboru přivítali paní Kateřinu Šimonovou, 
právničku z Organizace pro pomoc uprchlíkům, která mnohým svojí přednáškou otevřela oči a 
přinesla nám na migraci pohled i ze strany samotných utečenců. Dalším bodem na programu 
bylo představení tématu práv domorodých lidí a po něm zhlédnutí tématického dokumentu 
Duchové moře. Tím náš oficiální program v sobotu skončil, ten neoficiální ovšem pokračoval 
ještě večerní prohlídkou Plzně. 
 
V neděli jsme se na druhý a zároveň poslední přípravný den sešli opět na Masarykově 
gymnáziu. Dopoledne si mohli účastníci zvolit, zda si raději poslechnou přednášku pana Huga 
Kysilky o marketingu, nebo si vyzkouší debatování v angličtině s Václavem Soukupem. Čas 
mezi přednáškami a obědem jsme ve III. výboru vyplnili cvičným jednáním o trestu smrti, které 
delegáty velmi zaujalo. Přerušeno však muselo být z důvodu pauzy na oběd, po které už 
následovala přednáška pana Toniho Antonucci z organizace Convergence of cultures k 
probíranému bodu porušování lidských práv tradicemi a zvyklostmi. Pan Antonucci přednášku 
zahájil meditací pro otevření naší mysli a celou ji vedl spíše jako debatu s delegáty o sbližování 
rozdílných kultur v dnešním světě. Samostatný program třetího výboru jsme v neděli zakončili 
pokračováním debaty o trestu smrti. Pak už následovala práce v delegacích, kdy účastníci 
společně vytvářeli stanoviska svých států k tématu migrace. 
 
Odlišné pojetí přípravné části PDS plné přednášek od zajímavých hostů sice přineslo všem 
zúčastněným delegátům mnoho nových znalostí k velkému množství témat, během oficiálních 
jednacích dnů jsme se však ve III. výboru přesvědčili, že jednání samotné neměli dostatečně 
procvičené, a tak občas docházelo k neporozumění jednacímu řádu a zmatkům; někteří už 
takové množství přednášek dokonce považovali za zdlouhavé a přehnané. 
 

První jednací den, pondělí, jsme zahájeli společným slavnostním zahájením ve Sněmovním 
sále, na kterém s projevem za III. výbor vystoupil Ivo Fikar, delegát USA. Součástí zahájení byla 
i přednáška paní Kateřina Pojkarová o self-managementu s celkově proběhlo velmi zajímavě. 
Poté už nás čekal opět samostatný program ve výborech. 

Shrnutí programu I. výboru 

Letošní ročník modelu valného shromáždění OSN se ve výboru pro odzbrojení a mezinárodní 

bezpečnost jednalo hlavně o situaci na východě. Na východě Ukrajiny a na blízkém východě, 

kde přes snahy okolních států existuje stát Islámský.  

 

Po pátečním uvítání a seznamovacích hrách přišla sobota, která začala společnou přednáškou 

od jednoho z hostů. Jaroslav Bašta poreferoval o svém působení jako velvyslanec v Ruské 

Federaci. Po obědě přišel host z think-tanku evropské hodnoty Jakub Stehlík, který měl 

vyčerpávající přednášku o situaci na Ukrajině a okolo Islámského státu. Pozdější odpoledne 

strávili delegáti v prvním výboru plodnou diskuzí o bodech agendy. Večer vyrazili delegáti na 

prohlídku Plzně. 

 



Víkend jako obvykle zakončila neděle, kterou započala přednáška posledního hosta v prvním 

výboru. Aby mohli delegáti lépe pochopit současnou situaci a mentalitu Ruska, vysvětlil Hugo 

Kysilka nedávnou historii Ruska. Poté obohatil znalosti účastníků o vývoji energetického 

průmyslu střední a východní Evropy. Odpoledne opět proběhla diskuze o projednávaných 

bodech agendy. 

 

V pondělí po slavnostním zahájení, kde z prvního výboru měl projev delegát Ruské federace, 

začalo jednání o bodu agendy “Problematika Islámského státu”. Byla schválena rezoluce a 

později odpoledne začalo jednání o situaci na Ukrajině. 

 

Na úterním programu bylo doprojednání bodu agendy a odpoledne společné jednání všech 

výborů. Z časových důvodů se nestihla dojednat rezoluce o Ukrajinské situaci. Odpolední část 

vyplnilo společné jednání. 

(Milan Vosáhlo, předseda I. výboru) 

Shrnutí programu II. výboru 

Hlavnou témou V. ročníku našej diplomatickej simulácie bola migrácia. Z pohľadu druhého 

výboru najmä migrácia ekonomická, ktorú doplňovali ďalšie dve agendy: Prekážky obchodu s 

farmaceutickými prostriedkami a technológiami a Rozvoj a bezpečnosť komunikačných a 

informačných technológií. Našim cieľom v prvých dvoch dňoch bolo oboznámiť delegátov s 

týmito témami natoľko, aby mohli nezávislo tvoriť argumenty a aktívne sa zapájať do 

následujúcich rokovaní. Čas trávený vo výbore, bol počas víkendu doplnený aj spoločnými 

prednáškami hostí. Od pondelka sa už rokovalo tzv. “na ostro”, v priestoroch mestskej radnice. 

 

Počas víkendu nás už, ako tradične, prichýlila budova Masarykovho gymnázia v Plzni. Prvotné 

zoznámenie v rámci výboru, spojené s organizačnými a technickými pokynmi, rýchlo nahradila 

prvá časť spoločného programu. Do výboru sme sa vrátili až po obede, kedy už všetkých 

očakával hosť Ondřej Neulinger, ktorý si pripravil rozsiahlu prednášku k téme informačných 

technológií. Okrem iného delegátom vysvetlil, ako funguje elektronický podpis, šifrovanie alebo 

hashovanie dát. Po krátkej pauze následovala prednáška ku agende farmácie, ktorú si pripravila 

predsedníčka výboru Tereza Kubínková. Okrem základných pojmov a problémov týkajúcich sa 

prekážiek v obchode s liečivami a farmaceutickými technológiami sme si prešli aj stanoviská 

jednotlivých štátov, ktoré mali delegáti pripravené. 

 

V nedeľu sme sa k agende výboru dostali opäť až v poobedných hodinách, keďže doobednajší 

program bol vyhradený spoločnej prednáške. Problematiku ekonomickej migrácie predstavil 

podpredseda Jakub Kuchar a téme migrácie sa výbor venoval celé poobedie. Rozprávalo sa o 

súčasnom stave agendy z pohľadu OSN, silnejúcom trende urbanizácie a o rozdielnosti názorov 

na samotnú ekonomickú migráciu v rámci jednotlivých štátov. Na záver si výbor pozrel video 

rozhovoru s výkonným riaditeľom Populačného fondu OSN Dr. Babatunde Osotimehin 

odpovedal na otázky spojené s problémami urbanizácie. 

 



Pondelok sa začal slávnostným zahájením, tento krát v priestoroch Plzeňskej radnice. Po jednej 

poobede sa v obradnej sieni začalo rokovanie II. výboru. Delegáti sa venovali agende “Prekážky 

obchodu s farmaceutickými prostriedkami a liečivami”, pričom každý štát dával najavo svoje 

postoje a v rámci obecnej rozpravy sa snažili prepracovať ku kompromisnému riešeniu. Na 

konci dňa bolo nutné vniknutú zhodu už len pretaviť do písomnej podoby. 

 

Už ráno bolo jasné, že utorok bude pre ekonomický a finančný výbor plodným dňom. Hneď na 

začiatku boli prijaté dva dokumenty, týkajúce sa rozoberanej agendy, čím výbor uzatvoril tému 

obchodu s liečivami a farmaceutickými technológiami. Vzhľadom na to, že agendu bolo treba 

zvládnuť do spoločného rokovania, plynule sa prešlo na další bod programu “Rozvoj a 

bezpečnosť informačných technológií.” K tomuto bodu agendy prijali delegácie stručný 

dokument, odporúčajúci ponechanie iniciatívy v kompetencií štátov. Následovala agenda, s 

ktorou tento rok prišli samotní delegáti a ktorú považovali za dôležitú prerokovať: energetika. 

Táto agenda bola jednou z hlavných tém minulého ročníka simulácie a jej aktuálnosť potvrdila 

ako jednomyseľná zhoda na prerokovaní bodu, tak aj ostrá diskusia, kde každý štát držal svoju 

pozíciu a kompromis sa rodil dlho. Po príprave a načrtnutí hlavných tém, ktoré môže predniesť 

ECOFIN, sa výbor zúčastnil spoločného rokovania o problémoch migrácie, ktorým sa zakončil 

utorňajší program na radnici. 

(Jakub Kuchar, místopředseda II. výboru) 

Shrnutí programu III. výboru 

Letošního ročníku Plzeňské diplomatické simulace se v Sociálním, humanitárním a kulturním 
výboru zúčastnilo omnáct studentů výhradně středních škol, největší zastoupení mělo Česko-
anglické gymnázium v Českých Budějovicích. Mezi delegáty se objevilo několik známých tváří z 
minulých let, valná většina z nich se však PDS nebo jiného podobného modelu účastnila 
poprvé. Na jejich projevech však nedostatek zkušeností nebyl znát a i největší trémisti se už 
během cvičných jednání o přípravném víkendu rozmluvili, a jednání tak ani v následujících 
dnech nevázlo.  
 
 
Delegáti se sešli u kulatého stolu v Zasedací místnosti rady města Plzně a bylo zahájeno 
oficiální jednání nad tématem práv domorodých lidí. Přestože jednání občas provázely zmatky a 
neshody mezi delegáty, v odpoledních hodinách byl delegátem Číny předložen dokument, jehož 
projednávání jsme z důvodu nedostatku času museli odložit na další jednací den. 
 
Druhý jednací den, úterý, nás čekalo dohnání restů z minulého dne, a tak jsme se vrátili k 
projednávání dokumentu k bodu agendy práva domorodých lidí, který převážně odkazoval na již 
existující dokument UNDRIP. Většina delegátů se shodla, že jde o nejlepší řešení, a tak byl 
dokument odhlasován. Jelikož nás tlačil čas, přistoupili jsme ihned k projednávání druhého 
bodu agendy, tedy porušování lidských práv na základě zvyklostí a tradic. Během druhého 
jednání byl poznat výrazný rozdíl oproti minulému, delegáti již lépe zvládali své projevy, všichni 
se více zapojovali, byli aktivnější i jistější v jednacím řádu. Přestože jsme měli na projednání 
tématu málo času, delegátkou Německa byl vypracován a předložen dokument navrhující 
sestavení odoborné komise pro monitorování především nebezpečých tradic. Tento dokument 
byl zamítnut, z důvodu nedostatku času k vypracování nového však znovu předložen delegátem 
Ruské federace. I v tomto případě se však pro vyslovila menšina přítomných delegátů, k 



druhému bodu agendy tak III. výbor nepřijal žádný dokument. Tím bylo jednání III. výboru 
ukončeno a delegáti se přemístili do Sněmovního sálu, aby mohli v delegacích společně jednat 
o tématu migrace. Po skončení jednání jsme se všichni přesunuli do restaurace Na Parkánu, 
abychom si užili poslední společný večer. 
 
Poslední den jednání i letošního ročníku PDS začal druhou částí společného jednání všech 
výborů o tématu migrace. Přestože na začátek jednání se dostavilo minimum účastníků, zbytek 
brzy dorazil a nakonec byl i předložen a schválen jeden společný dokument. Poté nás čekalo 
letošní vůbec poslední jednání, kdy byly oficiálně představeny všechny dokumenty přijaté v 
jednotlivých výborech a následně schvalovány všemi delegáty. Po pauze na oběd už přišlo jen 
smutné slavnostní zakončení, během něhož bylo vyhlášeno nejlepší stanovisko i nejlepší 
delegáti jednotlivých orgánů. Za třetí výbor to byl delegát Číny, Vojtěch Domín, delegát USA, 
Ivo Fikar, a delegátka Německa, Aneta Podolská. Prostor ke shrnutí pátého ročníku Plzeňské 
diplomatické simulace dostal za třetí výbor delegát Číny, Vojtěch Domín, a ve společném 
jednání delegáti Izraele, Lucie Malánová, a Indie, Petr Šuchman. Byly předány ceny, členky 
organizačního týmu dostaly květiny a už nás čekalo jen smutné loučení s letošní PDS. 
(Dominika Poláčková, místopředsedkyně III. výboru) 

Informace o účastnících 

Celkem se letošního ročníku projektu zúčastnilo 51 studentů a studentek. Opět tak nebyla 

naplněna maximální kapacita projektu, navíc došlo k poklesu počtu účastníků oproti minulým 

ročníkům. 

  

Průměrný věk letošních účastníků byl 17,8 let, mediánovou hodnotou bylo 17 let. Nejmladšímu 

účastníkovi bylo 15 let, nejstaršímu pak 24 let. Věková struktura účastníků se tak oproti 

minulých ročníkům příliš nezměnila. 

  

Oproti minulým ročníkům došlo ke změně ve struktuře účastníků podle pohlaví – zatímco v 

minulosti se vždy účastnilo více studentek než studentů, letos poprvé mírně převládli studenti. 

Konkrétně se účastnilo 27 studentů a 24 studentek. 

  

Nejvíce účastníků letos pocházela z Prahy, početné zastoupení měly i Plzeňský a Jihočeský 

kraj. Ve srovnání s minulými ročníky stoupl počet účastníků z Karlovarského a Libereckého 

kraje, naopak klesl počet účastníků z moravských krajů. Nejvíce zastoupenou školou bylo 

pražské Gymnázium Elišky Krásnohorské, které vyslalo 11 studentů a studentek, z 

českobudějovického Česko-anglického gymnázia se projektu zúčastnilo 9 zástupců. 

  

V souladu se zkušenostmi z minulých ročníků se většina účastníků našeho projektu účastnila 

poprvé. Jen 18 účastníků se v minulosti účastnilo některého z našich projektů. 

  

Struktura rozdělení účastníků do jednotlivých výborů zůstává dlouhodobě stabilní. 

Nejpočetnějším byl s 19 účastníky III. výbor, následovaný I. výborem s 18 účastníky. Tradičně 

méně početný bývá II. výbor, který si letos zvolilo 8 účastníků. Nově vytvořený anglický 

ECOSOC si vybralo 6 studentů. 

  



Podobně jako v minulých ročnících byli předsednictvem každého výboru vyhodnoceni nejlepší 

delegáti. 

Nejlepší delegátem I. výboru byl zvolen Filip Crnčević (Rusko, Gymnázium Elišky Krásnohorské 

Praha), druhým nejlepším delegátem I. výboru se stal Jaroslav Skopal (Čínská lidová republika, 

Gymnázium Elišky Krásnohorské Praha), třetí místo pak obsadila Anna Čámská (Sýrie, 

Gymnázium Příbram). 

Ve II. výboru byl za nejlepšího delegáta vybrán Jan Žemlička (Velká Británie, VOŠ a SPŠE 

Plzeň), druhé místo obsadila Kateřina Vilémová (Ruská federace, Gymnázium Jakuba Škody 

Přerov) a třetím nejlepším delegátem byl zvolen Josef Simpartl (Čínská lidová republika, 

Gymnázium Elišky Krásnohorské Praha). 

Předsednictvo III. výboru rozhodlo, že nejlepším delegátem byl Vojtěch Domín (Čínská lidová 

republika, Gymnázium Elišky Krásnohorské Praha). Druhým nejlepším delegátem byl zvolen Ivo 

Fikar (USA, Gymnázium Sokolov) a třetí místo obsadila Aneta Podolská (Německo, Gymnázium 

Třeboň). 

Za nejlepší delegátku anglického výboru (ECOSOC) byla vybrána Hanka Nguyen (Ruská 

federace, Gymnázium Sokolov). 

 

 


