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The Student Model of the United Nations Security Council 

Závěrečná zpráva z II. ročníku simulace Rady bezpečnosti 

14. 12. 2015, Informační centrum OSN v Praze 
 

Vážení přátelé Plzeňské diplomatické simulace, 

na konci roku 2015 jsme uspořádali již druhý ročník simulace Rady bezpečnosti. Tuto simulaci jsme 
v loňském roce poprvé uspořádali s myšlenkou přinést účastníkům Plzeňské diplomatické simulace 
 i dalším primárně středoškolským studentům jiný formát vzdělávacího projektu, než je právě zářijová 
PDS. 

Díky Informačnímu centru OSN v Praze, které nám i letos poskytlo prostory, jsme tak opět uspořádali 
jednodenní simulaci výkonného orgánu OSN, Rady bezpečnosti, a to dokonce v anglickém jazyce. 
Tématem simulace byla reforma právě Rady bezpečnosti. 

I o druhý ročník této simulace byl mezi studenty velký zájem a zdá se, že se náš nový formát 
vzdělávacího projektu ujal. Doufáme tedy, že se bude zájmu těšit i nadále. 

Shrnutí programu 
 

Celá simulace byla v deset hodin zahájena uvítací řečí jedné z organizátorek projektu, Táni 
Maršálkové , na kterou se svým uvítáním a krátkým představením vlastního postoje k projednávanému 
tématu, tedy reformě Rady bezpečnosti, navázal Michal Broža , pověřený řízením Informačního centra 
OSN v Praze. 

Po uvítání následovala krátká argumentační hra na zahřátí, tedy minutový valčík. Účastníkům byly 
promítány obrázky, a to mnohdy velmi nevypočitatelné, o kterých museli přesně minutu mluvit. 
 To vše samozřejmě v  jednacím jazyce minisimulace, angličtině. 

Poté, co delegáti probudily své argumentační dovednosti při hře, byl ještě čas na několik podstatných 
informací pro jednání samotné. Následovala tedy přednáška dalšího člena organizačního týmu, 
Vojtěcha Šamárka , během které byl delegátům představen a osvětlen jednací řád. 

Jako poslední bod programu před začátkem samotného jednání o reformě Rady bezpečnosti vystoupila 
další členka organizačního týmu, Hanka Nguyen , která delegátům představila projednávaný problém. 
Doplnila tak jejich znalosti a zodpověděla poslední otázky, které by mohly bránit efektivnímu jednání. 

Po těchto přednáškách a obědové pauze, během které se o občerstvení postarali sami členové 
organizačního týmu se svými kulinářskými schopnostmi, konečně nastal čas na jednání. Během něho 
se ukázalo, že nový způsob přihlášek, který jsme se právě pro přihlašování na tuto simulaci rozhodli 
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vyzkoušet, tedy krom samotné eseje obsahující i video představující motivaci delegáta pro zastupování 
jím zvolené země, opravdu pomohl vybrat ty nejlepší delegáty. Jednání tak bylo velmi přínosné 
a zapojovali se do něj všichni delegáti, a to velmi vyrovnaně. Delegáti dokonce vytvořili návrh 
rezoluce, kterou i odhlasovali, a vytvořili tak ze své pravomoci právně závazný dokument. 

Celá simulace tak zúčastněným delegátům jednoznačně přiblížila fungování výkonného orgánu 
Organizace spojených národů, tedy Rady bezpečnosti, a zároveň jim i dala možnost procvičit si svou 
angličtinu na formální úrovni, včetně oficiálních frází. 

Úplně posledním bodem programu před rozloučením bylo ocenění nejlepších delegátů naší jednodenní 
simulace. Celý organizační tým se tak téměř jednohlasně shodl na těchto třech účastnících, kteří byli 
oceněni diplomy z perníku, které pro ně upekla Táňa Maršálková : 

- Rafat Kurdi, delegát Ruské federace (Gymnázium Sázavská) 
- Filip Crncevic, delegát Brazílie (Gymnázium Elišky Krásnohorské) 
- Kristýna Šimralová, delegátka Spojeného království (Gymnázium Sokolov) 

Účastníci projektu 
 
Druhého ročníku simulace zasedání Rady bezpečnosti se zúčastnilo 15 studentů, většina ze středních 
škol a dva studenti vysokých škol.  
Převažovali chlapci, kterých se zúčastnilo 9, dívek bylo 6. 
Mezi účastníky převládaly známé tváře z loňského ročníku minisimulace či z Plzeňské diplomatické 
simulace. 
Zastupovanými státy byli stálí i nestálí členové Rady bezpečnosti a pozorovatelské státy přizvané 
k jednání, jimiž byly konkrétně Brazílie, Německo, Indie, Japonsko a Jihoafrická republika. 
V organizačním týmu minisimulace působilo 8 studentů středních škol. 

Organizátor projektu 
 

Plzeňská diplomatická simulace je dobrovolný nepolitický spolek 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. 

Spolek se vyznačuje především tím, že byl založen studenty pro studenty. Mladí lidé hrají ve spolku 
významnou roli, oni udávají charakter a náplň činnosti, kterou se spolek snaží realizovat, a zároveň 
i směr, kterým se spolek 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. Spolek proto 
za dobu své existence připravil 5 ročníků Studentského modelu Valného shromáždění OSN – projekt 
byl realizován v letech 2010, 2012, 2013, 2014 a 2015. 
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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 nebo řešení konfliktů v různých částech 
naší planety. Cílem spolku je naučit se formulovat svůj názor, obhájit jej a případně prosadit. 
V přípravném týmu simulace Rady bezpečnosti OSN v prosinci 2015 působili: 

 
- Iva Šalplachtová, hlavní koordinátorka minisimulace 
- Hanka Nguyen 
- Vojtěch Šamárek 
- Vojtěch Domín 
- Linda Pětioká 
- Táňa Maršálková 
- Viktor Karlíček 
- Dominika Poláčková 

 

Projekt podpořilo Informační centrum OSN v Praze 
 

Děkujeme všem účastníkům i organizátorům projektu za další úspěšný ročník. 

 

 


