
P
ro náš první MUN (Model United 
Nations – pozn. red.) jsme zvolili 
čtyři témata. V komisi pro lidská 
práva jsme se bavili o dětských 
vojácích v Africe a v Asii, v ob-

lasti bezpečnosti to byla situace na Ko-
rejském poloostrově a pak ve Venezuele. 
Posledním tématem byla jaderná energie 
a její dopad na životní prostředí,“ říká 
Filip Choděra, sextán z Gymnázia Omská 
a jeden z hlavních organizátorů GOMUN 
(Gymnázium Omská MUN).

Než se ale studenti z Omské pustili 
do svého vlastního MUN, několikrát 
na něj vyjeli do zahraničí, například 
do Londýna. „Několik studentů naší školy 
se na základě těchto zkušeností pro kon-
ference nadchlo tak, že se rozhodli uspo-
řádat svou vlastní – GOMUN,“ říká Petra 
Plevová, profesorka anglického jazyka 
z Gymnázia Omská. 

DISKUSE jako 

Za řečnickým pultíkem stojí mladík, kterého 
občanka hřeje v kapse maximálně dva roky, a hovoří 
o inflaci ve Venezuele. Vítejte na konferenci MUN. 
Text: LENKA BRDKOVÁ  Foto: GOMUN

CO JE TO MUN?

První MUN proběhl v únoru 1949 na Univer-
zitě svatého Lawrence v New Yorku, do Čech 
dorazil v roce 2007 a pořádalo ho Gymnázi-
um Jana Nerudy. MUN konference se konají 
po celém světě, v České republice je prozatím 
osm organizátorů, kteří na své akce zvou stu-
denty jiných tuzemských i zahraničních škol,  
a to nejen z Evropy, ale také z Asie či Afriky. 

České MUN konference a jejich pořadatelé:
GOMUN - Gymnázium Omská, Praha
DSPMUN - Deutsche Schule Prag
PORGMUN – gymnázium PORG, Praha
MUNYP - University of New York in Prague
MUNIMUN - Masarykova univerzita, Brno 
PragueMUN -  Vysoká škola ekonomická, 

Praha 
PRAMUN -  Gymnázium Jana Nerudy, Praha
PBSMUN - Prague British School

škola tolerance
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téma

GOMUN, který se poprvé konal loni 
na podzim, ovšem není jediný. Svou konfe-
renci má také třeba Deutsche Schule Prag. 
„V roce 2015 jsme poprvé pořádali malou 
konferenci pro naši školu a známé. První 
větší konference MUN potom následovala 
v dalším roce. Minulý rok jsme na naší 
třetí konferenci měli už 130 debatujících 
účastníků,“ popisuje Lucie Grabowski 
z Deutsche Schule Prag, která stojí v čele 
organizačního výboru DSPMUN. 

Model United Nations jsou mezinárod-
ní studentské konference, na kterých stu-
denti diskutují, jednají a přijímají rezolu-
ce stejným způsobem jako Organizace 
spojených národů. Jednacím jazykem je 
angličtina. Studenti se přihlásí do komisí, 
které mají předem daná témata. „Každý 
student delegát reprezentuje určitý stát 
a snaží se prosadit jeho zájmy,“ upozor-
ňuje Petra Plevová. Studenti si tak musí 
v rámci přípravy nastudovat nejen co 
nejvíce informací třeba k situaci ve Vene-
zuele, ale i to, jak se k ní staví stát, který 
reprezentují. „Na jednom MUN jsme 
mluvili o ženských právech a zastupoval 
jsem Saúdskou Arábii,“ vzpomíná Václav 
z Gymnázia Omská. „Aktuální konflikty, 
které řeší OSN, jsou i u nás důležité, my 
se ale můžeme soustředit na téma, které 
nás zajímá nejvíc. Řešili jsme tedy nejen 
práva žen, ale třeba i konflikt o Jihočín-
ské moře nebo regulaci dronů,“ přibližuje 
Lucie Grabowski.

V komisích se řeší dané problémy, 
připravují se rezoluce, o kterých se pak 
debatuje, delegáti přednášejí pozměňova-
cí návrhy, o nichž se pak hlasuje. Na zá-
věr se pak hlasuje o celé rezoluci nebo 
rezolucích. „Můžou projít všechny nebo 
žádná. Hlasuje se buď ano, ne, zdržení 
a všude se aplikuje čistá většina. Výjim-
kou je Rada bezpečnosti, kde mají státy 
P5 právo veta,“ vysvětluje Ondřej Maršák, 
generální tajemník konference GOMUN. 
Vrcholem konference je valné shromáž-
dění, kde se hlasuje o všech rezolucích. 
„Ale samozřejmě se taky bavíme, takže 
se obvykle koná i nějaká párty a speciální 
program se organizuje pro lidi ze zahrani-
čí,“ říká Ondřej.

„Studenti musí přednést mluvený projev 
před ostatními členy komise, hájit zájmy 
daného státu, projevit souhlas, či nesou-
hlas, jasně formulovat své myšlenky, jed-
nat diplomaticky, aby vyjednali co nejlepší 
výsledek,“ vyzdvihuje přínosy konference 
Petra Plevová a dodává, že první ročník 
GOMUN organizovali sextáni z Omské 
v podstatě ve čtyřech. „Škola na GOMUN 
poskytuje prostory, ale finančně na něj 
nepřispívá,“ říká Plevová. n  
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