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Příloha č. 2: Přehled skupin zahrnutých do výzkumu1  

 
Datum Čas 

Počet 
osob 

Země Jazyk hry Typ skupiny 

1 23. 2. 2019 14:00 18 USA angličtina Univerzitní skupina  

2 1. 3. 2019 14:00 29 BE francouzština Třída, střední škola 

3 2. 3. 2019 10:30 32 FR angličtina Univerzitní skupina 

4 3. 3.2019 10:30 18 NO angličtina Třída, střední škola 

5 9. 3. 2019 10:30 36 FR francouzština Příprava na VŠ 

6 9. 3. 2019 14:00 50 GR řečtina Třída, střední škola 

7 15. 3. 2019 10:00 30 BE francouzština Třída, střední škola 

8 17. 3. 2019 10:30 26 IT italština Třída, střední škola 

9 17. 3. 2019 14:00 22 IT italština Třída, střední škola 

10 22. 3. 2019 10:00 12 NO angličtina Třída, střední škola 

11 23. 3. 2019 10:30 28 IT italština Třída, střední škola 

12 23. 3. 2019 14:00 16 USA angličtina Univerzitní skupina 

13 6. 4. 2019 10:30 25 FR francouzština Třída, střední škola 

14 6. 4. 2019 14:00 25 FR francouzština Třída, střední škola 

15 7. 4. 2019 10:30 23 FI finština Program Euroscola 

16 7. 4. 2019 14:00 17 IT italština Třída, střední škola 

17 13. 4. 2019 14:00 25 CH francouzština Třída, střední škola 

18 14. 4. 2019 10:30 32 FR francouzština Třída, střední škola 

19 14. 4. 2019 14:00 29 FR francouzština Třída, střední škola 

20 27. 4. 2019 10:30 23 AT němčina Třída, střední škola 

21 27. 4. 2019 14:00 21 AT němčina Třída, střední škola 

22 9. 5. 2019 10:00 17 NL angličtina Třída, střední škola 

23 9. 5. 2019 14:00 18 NL angličtina Třída, střední škola 

24 18. 5. 2019 10:30 21 CA angličtina Univerzitní skupina 

25 18. 5. 2019 14:00 20 CA angličtina Univerzitní skupina 

26 19. 5. 2019 10:30 18 DE němčina Kvalifikační školení 

27 19. 5. 2019 14:00 18 US angličtina Univerzitní skupina 

 

  

                                                 
1 Dotazníkové šetření bylo realizováno v rámci barevně zvýrazněných termínů. 
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Příloha č. 3: Schéma herního prostoru RPG v Parlamentariu 
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Příloha č. 4 – Příloha č. 11: Fotografie z herního prostoru RPG  

Příloha č. 4: Herní telefony a počítač pro spuštění hry 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 5: Ukázka herního telefonu2 

                                                 
2 Zde je zachycen telefon zástupce/zástupkyně Evropské strany za ekologii (znázorněno symbole listu) za 
Českou republiku. V úrovni nad symbolem politické skupiny a uvedeným číslem figuruje vždy jméno 
účastníka či účastnice hry. Číslo uvedené vedle symbolu politické skupiny je čistě orientační charakteru 
pro počet herních telefonů, ve hře nemá žádný konkrétní význam. 
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Příloha č. 6: Místnost pro úvod a mediálních výstupy 

Příloha č. 7: Průhled na zasedací místnosti politických skupin 
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Příloha č. 8: Zasedací místnost Evropské strany svobody 

Příloha č. 9: Příklad stanice konzultace s občany (v popředí vpravo) a s lobbisty (v 

pozadí)  
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Příloha č. 10: Místnost jednání výboru pro vodu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Příloha č. 11: Jednací sál – „hemicycle“3 

  

                                                 
3 Obrazovky jsou po obou stranách za řečnickým pultíkem. Zde na obrázku na pravém kraji zachycena 
vstupní část do výboru na projednávání otázky čipů. 
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Příloha č. 12: Detailní popis průběhu RPG 

Krok 1: Úvod (Step 1: Introduction) 

V této části hráči a hráčky zůstávají usazení v prostoru, kde proběhlo uvítání ze strany 

koordinátora či koordinátorky RPG pro daný den. Na obrazovkách před nimi jsou 

postupně promítnuty dvě části:  

- Úvodní film: tvoří rámec pro celou hru. Na jeho základě by měli účastníci a 

účastnice hry získat základní přehled o EU a zároveň o povaze jejich role poslanců 

a poslankyň Parlamentu ve hře. Film akcentuje myšlenku Unie, nabízí krátký 

historický přehled vzniku a rozšiřování evropské integrace a upozorňuje na 

dynamické změny provázející Unii v rámci tohoto procesu. Jsou v základních 

obrysech představeny jednotlivé složky tzv. institucionálního trojúhelníku: 

Evropský parlament, Rada ministrů, Evropská komise. Účastníci a účastnici jsou 

na závěr motivování k aktivnímu přístupu během následné hry. 

- Iniciální výstup průvodkyně hrou Klary: se objeví na obrazovce hned po úvodního 

skončení filmu. Klara se představí se a zmíní, že bude pravidelně ve hře 

vystupovat a udávat jí směr. Nakonec vyzývá účastníky a účastnice k přesunu do 

jednacího sálu, kde proběhne úvodní setkání s předsedou Parlamentu.  

   

Krok 2: Uvítání a představení návrhů (Step 2: Welcome and Presentation of Proposals) 

Na úvodní setkání v jednacím sále („hemicycle“) postupně vystoupí: 

- Předseda Evropského parlamentu, vítající nově zvolené poslance a poslankyně 

Evropského parlamentu a zdůrazňující význam jejich role 

- Komisařka pro Životní prostředí, prezentující návrh Směrnice o solidaritě 

v oblasti vody  

- Komisař pro Spravedlnost, svobodu a bezpečnost, prezentující návrh Směrnice o 

identifikaci osob4 

- Průvodkyně hrou Klara, vyzývající účastníky a účastnice k přesunu do zasedacích 

místnosti politických skupin, kde dojde k setkání s předsedy a předsedkyněmi 

těchto skupin 

  

                                                 
4 Obsah obou návrhů směrnic ukazuje Příloha č. 1: „Simulační hra na parlament určená pro školy.“ 
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Krok 3: Brífink ve stranách v 1. čtení (Step 3: Group Briefing 1st Reading) 

Tato fáze se odehrává v barevně oddělených „kancelářích“ jednotlivých politických 

skupin. Vystoupí zde: 

- Předsedové a předsedkyně jednotlivých politických skupin, vítající členy a členky 

dané skupiny. Vyzývají hráče a hráčky k pročtení základních programových bodů 

na herních telefonech. Následně dochází prostřednictvím výběru na obrazovce 

k rozdělení do jednotlivých výborů pro oba návrhy směrnic v rámci každé 

politické skupiny a k volbě mluvčích pro jednotlivé návrhy směrnic. 

- Na závěr ve všech kancelářích politických skupin vystoupí Klara, ohlašující, že 

v následné části bude úkolem naslouchat názorům odborníků, lobbistů a 

občanů/voličů ve věci jednotlivých návrhů směrnic  

 

Krok 4: Konzultace a mediální výstup v 1. čtení (Step 4: Consultation and Media 1st 

Reading) 

Jedná se o fázi, kde se účastníci a účastnice dle instrukcí na herních telefonech pohybují 

buď zcela samostatně, či v malých skupinách (v závislosti na velikosti celé hráčské 

skupiny).  

- Na jednotlivých stanovištích, kterých je celkem osm, naslouchají hráči a hráčky 

lobbistům, občanům i odborníkům na dané téma; promluvy jsou v různých 

jazycích EU a vždy je doprovází titulky v jazyce aktuální hry (i v případě, že hra 

se koná např. ve francouzštině a daná promluva je také německy – z důvodu 

případného hluku v daném prostoru). Daná osoba ve videu vyjádří vždy otázku, 

na kterou jsou dvě možné odpovědi – další scénář se vyvíjí podle toho, jak daný 

účastník či účastnice prostřednictvím výběru na obrazovce odpoví. Ne všechny 

promluvy musí být pro daný návrh směrnice relevantní, na zhlédnutí projevů je 

omezený čas a účastníci a účastnice si v rámci jednotlivých stanic mohou vybrat, 

koho si poslechnou. Jednotlivé stanice jsou následující: 4x Stanice lobbisté, 

Interaktivní stanice – Autobusová stanice, Interaktivní stanice – knihovna, 

Interaktivní stanice – Kavárna/bar, Interaktivní stanice – Kiosek.  

- Někteří hráči a hráčky jsou herním systémem buď jako jednotlivci, či v malých 

skupinách navedeni do „kanceláří“ politické skupiny, kde mají více času na 

naslouchání názorů, ale zároveň souběžně dostávají nové e-mailové zprávy či 
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video hovory zobrazené na počítači v tomto prostoru (v některých případech jde 

o spamy).  

- V pozdější fázi tohoto kroku jsou mluvčí jednotlivých politických skupin za oba 

výbory pro dané návrhy směrnic nasměrováni na mediální výstup (v místnosti, 

kde byl promítán úvodní film) a mají zde v televizní debatě reagovat na otázky 

moderátora ohledně návrhů směrnic. Na reakci je vždy vymezený časový limit 15 

sekund. Po zodpovězení všech otázek televizního moderátora je zbývající čas (v 

rozsahu jedna až dvě minuty, záleží na konkrétní jazykové verzi hry) určen pro 

diskuzi s mluvčími ostatních politických skupin.  

 

Krok 5: *Shrnující setkání politických skupin (Step 5: Group Debriefing) 

Hráči a hráčky se opět setkávají v „kancelářích“ svých politických skupin. 

- Předseda či předsedkyně zdůrazňuje, s jakými politickými skupinami je možná 

shoda na programu. Účastníci a účastníce hry si mají přečíst krátké programy 

jednotlivých stran a mají za úkol v návaznosti na dotazy předsedy či předsedkyně 

vybrat z možností na obrazovce nejdůležitější body reflektující pozici dané 

skupiny. 

- Klara nakonec vystupuje na obrazovce ve všech kancelářích ve stejný moment a 

uvádí, že účastníky a účastnice hry čeká mezistranické jednání se zástupcem a 

zástupkyní Rady ministrů ve výborech pro jednotlivé návrhy směrnic. 

 

Krok 6: *Setkání ve výborech (Step 6: Committee Meetings) 

Hráči a hráčky se přesouvají do místností pro jednání výborů, kde mají nalézt kompromis 

v mezistranickém jednání. Ve videu jsou postupně zachyceny následující fáze: 

- Nejprve je v obou výborech zároveň vysvětlen systém hlasování o návrzích – 

hlasovat mohou pouze mluvčí stran. Osoby, které nejsou mluvčími, obdrží na 

telefon zprávu vyzývající je k tomu, aby podpořili své mluvčí ve vyjednávání a 

prosazování pozice strany (Pozn.: Tato část hlasování je technicky velice 

komplikovaná a často dochází ke zmatení účastníků a účastnic – není zcela jasné, 

jak hlasovat a výsledek je potom jiný, než většina účastníků a účastnic očekává). 

 

Krok 7: 1. čtení na plenárním zasedání (Step 7: Plenary 1st Reading) 
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V této části se všichni účastnici a účastnice hry scházejí opět v jednacím sále, aby 

hlasovali o daných návrzích směrnic podle toho, jak je napříč politickými skupinami 

vyjednali v obou výborech pro dané otázky.  

- Předseda Parlamentu všechny uvítá a postupně vyzývá mluvčí jednotlivých 

politických skupin k přednesení pozice dané politické skupiny 

- Mluvčí předstupují v pořadí dle poměru síly své politické skupiny v Parlamentu, 

tedy Strana Tradice, Solidarity, Svoboda a nakonec Ekologie. K vyjádření je všem 

přidělený stejný časový limit 40 sekund. 

- Po všech výstupech pro daný návrh směrnice následuje hlasování o tomto návrhu. 

Telefon účastníkům a účastnicím ukáže, jaká je oficiální pozice jejich strany pro 

daný návrh, každý účastník či účastnice má ale možnost hlasovat i proti této pozici 

podle svého uvážení. 

- Po obou hlasování navazuje vyjádření zástupkyně Rady ministrů, která sdělí 

společný postoj Rady k daným návrhům – bez ohledu na to, jestli účastnici a 

účastnice dané návrhy přijali nebo odmítli, Rada ministrů oba návrhy v dané 

podobě zamítá a návrhy jsou tak poslány do 2. čtení. 

- Předseda Parlamentu ukončuje schůzi – klepnutí dřevěným kladívkem o 

podložku. 

 

Krok 8: Společný brífink pro 2. čtení (Step 8: Group Briefing 2nd Reading) 

Hráči a hráčky zůstávají v jednacím sále. Bezprostředně po ukončení plenárního zasedání 

vystupuje ve hře opět průvodkyně Klara: 

- Upozorňuje účastníky a účastnice na to, že zamítnutí Radou ministrů je běžným 

postupem v legislativním procesu Evropské unie. Zmiňuje proto nutnost jednat se 

zástupci a zástupkyněmi Rady a nakonec uvádí praktické okolnosti tohoto jednání 

– na mobilní telefon obdrží zprávu, že zástupce a zástupkyně Rady ministrů jsou 

již připraveni k jednání v místnostech určených pro jednání jednotlivých výborů.  

 

Krok 9: Rozprava s Radou ministrů (Step 9: Conversation with Council) 

Hráči a hráčky znovu jednají se zástupcem a zástupkyní Rady ministrů ve výborech.  

- Je specifikována konkrétní pozice Rady ministrů a jsou představeny úpravy 

navržených směrnic. Mluvčí jednotlivých politických skupin hlasují, o kterých 

návrzích chtějí jednat. 
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- Zástupce a zástupkyně Rady ministrů dále vysvětlují společný postoj, mezitím ale 

všichni hráči a hráčky obdrží na herní telefon informace o zatím blíže 

nespecifikované přírodní katastrofě v Evropě. Následně je jednání náhle 

přerušeno a všichni se mají přesunout do místnosti, kde byl promítán úvodní film 

ke hře a kde probíhají mediální výstupy před novináři. 

 

Krok 10: Mimořádná událost (Step 10: Breaking Event) 

Účastníci a účastnice zhlédnou zpravodajskou relaci o silném zemětřesení v oblasti 

Numendahl, které zničilo mnoho budov, včetně škol, mnoho lidí je proto stále 

pohřešováno, a kvůli poničenému potrubí je voda ve městě kontaminovaná. 

- Vysílání zahajuje moderátorka v televizním studiu. Uvádí základní tragická fakta 

o zemětřesení a navazuje spojení s reportérem v místě události. 

- Reportér shrnuje situaci a uvádí příklad dítěte nalezeného v troskách školky díky 

implantovanému čipu. 

- Následuje krátký projev otce nalezené dívky, vděčného za možnost lokalizace 

dcery pomocí čipu. 

- Reportér detailně popisuje situaci na místě v kontextu poničených vodovodních 

sítí. 

- Promluví starosta obce, akcentující nutnost rychlé modernizace vodovodní sítě 

prostřednictvím rozšíření transevropského akvaduktu. 

- Reportér uzavírá vstup z místa bilancí ohledně záchranných prací a představením 

zprávy od záchranářů, kteří by si přáli, aby bylo každého možné lokalizovat 

pomocí čipu. 

- Mimořádné vysílání pokračuje s moderátorkou ve studiu, která navazuje spojení 

s profesorkou specializující se na kontrolu nepředvídatelných událostí – Anou 

Belén Sanchezovou. 

- Profesorka zmiňuje nutnost rychlého jednání v rámci Parlamentu, aby bylo možné 

podobným katastrofám do budoucna zabránit. 

- Vysílání uzavírá moderátorka výzvou ke sledování dalšího vývoje na půdě 

Parlamentu a uvedením rétorické otázky, jestli poslanci a poslankyně budou 

schopni nalezení společného řešení. 

 



 

 

 

17 

 

Krok 11: Konzultace a mediální výstup ve 2. čtení (Step 11: Consultation and Media 2nd 

Reading) 

V této fázi jsou účastníci a účastnice hry opět rozděleni na jednotlivce, jako tomu bylo v 

rámci Kroku 4.  

- Část z nich absolvuje nové kolo konzultací zachycující různé zájmy – nyní již 

v reakci na neočekávanou tragickou událost 

- Část pak čelí v úvodní místnosti otázkám novinářů. Zde se jedná o zástupce a 

zástupkyně každé politické skupiny postupně za oba výbory pro řešení návrhů 

směrnic, nejsou to ale v tomto případě již mluvčí politických skupin. 

o Tiskovou konferenci pro každé z témat uvede a ukončí průvodkyně hrou 

Klara. 

o Každý zástupce a zástupkyně má omezený čas 15 sekund na odpověď na 

danou otázku. Po skončení reakcí na otázky mají účastníci a účastnice 

zbylý čas (opět zhruba minutu v návaznosti na konkrétní jazykovou verzi 

hry) na diskuzi napříč politickými skupinami 

 

Krok 12: Vyjednávání s Radou ministrů (Step 12: Negotiation with Council) 

Účastnici a účastnice se opět schází v místnostech pro jednání výborů o jednotlivých 

směrnicích. Napříč politickými skupiny opětovaně jednají se zástupcem a zástupkyní 

Rady ministrů.  

- Zástupce a zástupkyně Rady ministrů vyjadřují, jaké články navrhované směrnice 

jsou nyní v návaznosti na tragickou událost v Numendhalu nejdůležitější. Probíhá 

diskuze, mluvčí jednotlivých politických skupin o návrzích hlasují, cílem je 

dosáhnout kompromisu. 

 

Krok 13: 2. čtení na plenárním zasedání (Step 13: Plenary 2nd Reading) 

Hráči a hráčky se přesouvají společně do jednacího sálu. Tato část má obdobný scénář 

jako Krok 7. 

- Předseda Parlamentu postupně vyzývá mluvčí jednotlivých politických skupin pro 

dané směrnice, aby představili oficiální stanovisko své skupiny a uvedli, jestli 

bude ostatní vyzývat k volbě pro nebo proti návrhu. Po představení stanoviska 

všemi mluvčími pro danou směrnici se o návrhu hlasuje. Pokud je daná směrnice 

schválena, předseda Parlamentu hráčům a hráčkám gratuluje k jejímu přijetí. 
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- Pokud jsou v tomto čtení schváleny oba návrhy směrnic, vystupuje se závěrečným 

projevem průvodkyně hrou Klara (Krok 16: Závěr). 

- Pokud je jeden z návrhů směrnic – případně oba návrhy – zamítnut/y, vyzývá 

předseda Parlamentu k závěrečnému jednání o návrhu/návrzích ve 3. čtení. 

- Předseda Parlamentu ukončuje schůzi – klepnutí dřevěným kladívkem o 

podložku. 

 

Krok 14: Závěrečné vyjednávání/Tvorba tiskové zprávy (Step 14: Conciliation / Press 

Release) 

- Pokud jsou návrhy směrnic ve 2. čtení zamítnuty, proběhne poslední vyjednávání 

ve výborech s komisařem či komisařkou pro dané téma, který/á působí ve videu 

jako jednací článek při vyjednávání s Radou ministrů. 

- Pokud je ve 2. čtení zamítnut jen jeden z návrhů, a druhý je schválen, mají zástupci 

a zástupkyně stran z výboru schválené směrnice za úkol vytvořit v zasedacích 

prostorech jednotlivých politických skupin tiskovou zprávu (na základě 

předpřipravených šablon v počítači v místnostech politických stran vybírají 

nadpis, obsah a obrázek pro tiskovou zprávu o schváleném návrhu směrnice – 

podklady jsou odlišné pro každou z politických skupin). 

 

Krok 15: 3. čtení na plenárním zasedání (Step 15: Plenary 3rd Reading) 

Závěrečné plenární zasedání dává účastníkům a účastnicím hry poslední šanci na chválení 

návrhu směrnice (či obou směrnic). 

- Ve 3. čtení se již nekonají projevy mluvčích jednotlivých politických skupin, ale 

účastníci a účastnice hry jsou předsedou Parlamentu rovnou vyzváni k hlasování. 

- Předseda následně reaguje povzbudivě/zklamaně dle výsledku hlasování. 

 

Krok 16: Závěr (Step 16: Conclusion) 

Účastníci a účastnice zůstávají v hlavním jednacím sále. Naposledy vystupuje 

průvodkyně hrou Klara. Její promluva je rozdělena do tří části, kde prostřední z nich je 

variabilní dle výsledku hlasování a dle toho, je-li tento krok proveden jako 14. v pořádí., 

nebo až 16. v pořadí – tedy až po 3. čtení. 

- Klara shrnuje hru a vyjadřuje, že herní příklady obou směrnic typově ilustrují 

témata, se kterými se poslanci a poslankyně Parlamentu vypořádávají. 
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- Dále Klara reaguje podle toho, jestli byly a) oba návrhy přijaty – gratuluje všem, 

b) jeden z návrhů zamítnut – gratuluje těm, kdo nalezli kompromis a směrnici 

mohli přijmout, c) oba návrhy zamítnuty – vyjadřuje zklamání nad tím, že zástupci 

a zástupkyně ani jednoho z výborů nebyli schopni kompromis nalézt  

- Na závěr Klara vyzývá účastníky a účastnice hry k tomu, aby se dále zajímali o 

dění v rámci EU a shrnuje logiku rozhodování na společné evropské úrovni. 

Vyjadřuje, že možná jednoho dne někdo z účastníků a účastnic usedne 

v Evropském parlamentu jako skutečný/á poslanec/poslankyně 
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Příloha č. 13: Certifikát potvrzující účast v RPG 
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Příloha č. 14: Brožura „Jak se stát téměř dokonalým politikem. 

Materiál k simulační hře pro studenty od 15 do 18 let“ 
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Příloha č. 15: Použité dotazníky – Dotazník A + Dotazník B 

DOTAZNÍK A: používaný od 7. 4. 2019 do 19. 5. 2019 
 
 

Questionnaire for participants – Role play game in Parlamentarium, Brussels  
 

RESEARCH FOR A MASTER’S THESIS: JANA VLČKOVÁ, CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE – SPRING 2019 
 

Please note that this is an anonymous questionnaire. All the gathered data will be used ONLY for the 
above mentioned research. THANK YOU FOR YOUR COOPERATION! 
 

APPEAL: In order to facilitate the evaluation of questionnaires, use the upper-case letters in answering to 
the open questions. 

1. Do you think the game was entertaining? – Please colour the check sign ✅  

(1 check = the game was really boring / 5 checks = the game was very much entertaining) 

✅   ✅   ✅   ✅   ✅ 
 

2. Did you learn something new about how the legislative process in the EP functions? 

YES  NO 
If yes, please describe briefly why: 
  
 

3. Was it hard for you to accept the role given to you? 

YES  NO 
If yes, did you finally manage to debate and vote according to the given party’s position?  

 
 

4. Did you feel stressed during the game? 

YES  NO 
 If yes, please describe briefly when and why: 

 
 

5. Please write down ONE WORD that you have in mind after playing this game: 

 
6. Now, after playing the game, would you like to become an MEP in the future? 

YES  NO 
Why?  
 
 

Your age:  
10 - 15 years old               16 - 20 years old               21 - 25 years old               26 and more 
 
Place for further comments:  
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DOTAZNÍK B: použitý pouze 23. 3. 2019 
 
 

Questionnaire for participants – Role play game in Parlamentarium, Brussels  
 

Research for a Master’s Thesis: Jana Vlčková, Charles University in Prague – Spring 2019 
 
 

1. Do you think the game was entertaining? – Please colour the check sign ✅  

(1 check = the game was really boring / 5 checks = the game was very much entertaining) 
 

✅   ✅   ✅   ✅   ✅ 
 

2. Did you learn something new about how the legislative process in the EP functions? 

YES  NO 
If yes, please describe briefly why: 
 
  

3. Was it hard for you to accept the role given to you? 

YES  NO 
If yes, If yes, please describe briefly when and why. 
 
 

4. If you answered yes in the Question 3, did you finally manage to debate and vote according to 

the given party’s position? 

YES  NO 

 

 

5. Did you feel stressed during the game? 

YES  NO 
 If yes, please describe briefly when and why: 
 

 
6. Please write down ONE WORD that you have in mind after playing this game: 

 

Your age:  
 

10 - 15 years old               16 - 20 years old               21 - 25 years old               26 and more 
 
 
Place for further comments:   
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Příloha č. 16: Přepis reakcí na otázky č. 2, 3, 4, 6 a závěrečné volné 

reakce z nashromážděných dotazníků5 

 

Otázka č. 2. Did you learn something new about how the legislative process in the EP 

functions? 

Skupina USA – 23. 3. 2019, 14:00 

YES: I found it to be similar to what I knew from U. S. legislative process, but I 

expected the EU to be more straightforward and not so much about majority parties.  

YES: I enjoyed the testimonies from citizens. I don’t know how these are used in the 

actual EU functions, but they helped influence my decisions so they had the people in 

mind. 

YES: As I went through the game, I realised working as a politician is more about 

collaboration than being militant on your views. 

YES: As an American, I got a better idea of how multiparty system with coalition 

foundation function 

YES: I wasn’t aware it was split in groups. 

YES: I learned how it works and how much influence lobbyist have. 

YES: I learned about the many roles one person must play, the ever present difficulty of 

budgeting.  

YES: I learned that disagreement to directive can affect urgency of pressing legislations  

YES: How MEPs have the chance to listen to representatives of citizens, experts and 

lobbyists.  

YES: Took part in speaking, speaking to people. 

YES: Negotiations and the effects that press plus the natural disaster have. 

NO: Had a rough understanding already 

YES: Because we went through the whole process (and not from Europe, so this is new 

to me!) 

 

Skupina FI – 7. 4. 2019, 10:30 

YES: I learned how chaotic it really is 

YES: Nothing special, I just got clearer picture about it. 

YES: It was simple enough  

                                                 
5 Odpovědi jsou přepsány tak, jak byly uvedeny v dotaznících, včetně zachované interpunkce, případných 
gramatických nepřesností, zkratek či slov v jiném jazyce než v angličtině. 
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YES: I got to see how it actually works. ?6 not very close to the real thing? 

YES: I learned about compromise 

YES: I learned about negotiations 

(About the compromising with – pozn.: původně zakroužkované YES a uvedená 

odpověď, ale násedně škrtnuto) 

YES: The amount of law compensations and debates exceeded what I expected, 

democracy is very prominent 

YES: I learned more specific about how does the system work. 

NO: I have learned on my own already. 

YES: Because I’ve learned how function the majority and how the Parlamentarians take 

decisions  

YES: The process when the Parliament refuses the proposal 

YES: Because we really understand what happen with the legislation 

 

Skupina IT – 7. 4. 2019, 14:00 

YES: What is its function 

YES: I learned that it is hard for respect the decision of the people 

YES: Because I’ve learned how function the majorance and the Palamntarians take 

decision. 

YES: I learned that it’s hard to make decision since everyone have their own opinion  

YES: Because I didn’t know how difficult is find a common solution  

YES: About microchip 

YES: The system of the law consultation 

 

Skupina CH – 13. 4. 2019, 14:00 

YES: I didn’t know everything 

YES: The number of steps 

YES: How does it function 

YES: I didn't know entirely 

YES: Institutional triangle 

YES: Obligation to make compromise to succeed  

YES: How it happen 

                                                 
6 Otazník je v rámci přepisů reakcí z dotazníků uveden vždy tam, kde nebylo konkrétní slovo čitelné.  
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YES: Because there is a lot of information 

YES: Voting system 

YES: Process 

YES: The debate 

YES: Back and forth so much 

 

Skupina FR 14. 4. 2019, 10:30 

YES: How it works 

YES: The way new amendments are applied  

YES: I understand what are the different steps to accept an EU law 

YES: The process of according  

YES: Concept of relecture  

YES: The means to find a compromise  

YES: The minister  

YES: Because I didn’t know much about it and I got the chance to see how it is to be 

one 

YES: Before this activity, I didn’t feel to be extremely interested in any of the 

processes. However, now I am looking forward in following the next decisions. 

YES: The full process  

YES: The functioning of the European Institutions  

YES: Everything 

YES: The fonctionnement  

YES: Relecture 

YES: Conseil <--> Parliament  

YES: How do the MEPs vote 

YES: The final (3rd) reading 

YES: The different phase in a law 

 

Skupina FR – 14. 4. 2019, 14:00 

YES: The role of the deputé.  

YES: The processus 

YES: Because everything was really well explained thanks to videos. 

YES: The processus. 
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YES: The process to create a law 

YES: The fonctionnement   

YES: The work of the deputy. 

YES: The process 

YES: Le fonctionnement du parlement  

YES: we understood how it worked  

YES: I didn’t know the lobbying, so I discover that 

YES: The functioning 

YES: Because it is rich in activities  

YES: Because we were in their role  

YES: How this is working 

YES: How it works because I didn’t know 

YES: Really good description about MEP 

YES: How this functions 

YES: Few (3) readings; Je ne savais pas qu’il y avait plusieurs lectures 

YES: Interesting; the function is to vote une lois  

YES: How it works 

 

Skupina AT – 27. 4. 2019, 10:30 

YES: How hard it is. 

YES: About the communication 

YES: How much hard work they have to do 

YES: Because we did it ourselves. 

YES: I did not know that there are so many people who has to agree 

YES: I didn’t know that a process like this has so many steps 

YES: Any very often to find a compromise 

YES: Takes so long, complicated 

YES: It shows you briefly the whole process of the law  

YES: Stress 

 

Skupina AT – 27. 4. 2019, 14:00 

YES: Detail 

YES: Showed it well 
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YES: That the council can decline the options from the parliament  

YES: How the system works  

YES: I learned how it really works 

YES: You saw how exactly the work is in the Parliament. If sth is not ok you need to 

discuss again. 

YES: It was very informing and I got to see different perspectives 

YES: It was interesting to take part in things like this 

YES: Processus  

YES: That the European Council can decline the options  

YES: Learning by doing 

 

Skupina NL – 9. 5. 2019, 10:00 

NO: I participated before in an EP simulation 

YES: I didn’t know much about the process 

YES: That the anticipate on the choices made 

YES: You get to understand the process of a law that is being made. 

YES: It was correctly explained by videos  

YES: The percentage in voting 

YES: I like literally knew nothing about it, so it was nice to learn something 

YES: The process 

YES: I didn’t know anything about and now much 

YES: The process 

YES: I didn’t know anything so I learned about the process 

YES: You learn how they have to take different views, opinions etc. in account  

YES: I didn’t know much about it 

YES: How it works and how to negotiate 

 

Skupina NL – 9. 5. 2019, 14:00 

YES: The council of ministers has more power than I thought  

YES: The basic process was explained in a funny way 

YES: Decision  

YES: we learned to process in small steps, in an interactive way; paying attention is 

important - remember the inf. 
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YES: Now I know what they do and who they consult 

YES: I learned how the entire system works 

YES: The cooperation with council and influence of people  

YES: I didn’t know very much about it 

YES: Which parties are involved and how media/citizens can influence the process 

YES: I learned more about the different groups of the parliament 

YES: the decision making  

YES: I learned how it worked and how it’s likely to be a MEP 

YES: I learned to listen to different viewpoints 

YES: I learned about the process of the work of an MEP  

 

Skupina CA – 18. 5. 2019, 10:30 

YES: Helps confirm the process in a simple way that I will remember easily 

YES: function of the committees  

YES: Further understanding of negotiations and how one small issue can halt a whole 

process  

YES: Because the game highlighted the relationship with different constituencies + the 

dynamic relationship with the Council 

YES: First-hand experience makes it much easier to understand the process 

YES: Council fonction  

YES: Realized the “back and forth” between institutions  

YES: I learnt how EPs interact with civilians and lobbies, also the importance and 

difficulty of alliances. 

YES: The relations between the Council and Parliament 

YES: Very informal. 

YES: Committee meetings key + Council negotiations  

YES: I learned how the actual legislative work process works in real-time  

YES: I learnt the different processes of the EP 

YES: Discussion & Negotiation.  

YES: Simplified version of what we are learning easier to understand process  

YES: Impact of the council on voting of laws. 

YES: How much compromise is regarded. 
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Skupina CA – 18. 5. 2019, 14:00 

How it flows. 

YES: Practical knowledge on relationship between Commission, Parliament & Council.  

YES: How you do not represent your country but your party. 

YES: Hard process. 

YES: How many actors are involved in the process.  

YES: learning more about how the negotiations between Parliament and Council are 

conducted.  

YES: Negotiations were more clear how they happen 

YES: It is much more complex that I though.  

YES: Just more about how the Council + Parliament interact  

YES: The role of lobbyist. 

 

Skupina DE – 19. 5. 2019, 10:30 

YES: How the parliament and the procedures of installing new laws is working  

YES: The pressure and how many different perspective have to be in mind. And how 

difficult it is for smaller parties.  

NO: Because I had this in school 

YES: You get a bigger picture of everything that’s happening behind the scenes. 

YES: The process of coming to a conclusion takes longer that I though 

YES: To know how the democracy work in the EU  

YES: More information about an EU discussion 

YES: How deciding processes in parliaments work 

YES: What happens when the parties cannot find a compromise   

 

Skupina USA – 19. 5. 2019, 14:00 

YES: Inconsistent voting along party lines. 

YES: Role of advisors 

YES: Modelled the different levels of passing legislation 

YES: I understood the difficulties more by the end. 

YES: How relationships within parties function.  

YES: The Council is very influential in Parliament.  
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YES: A lot of work is done in Committee.  

YES: Having to engage in the process first-hand  

YES: I learned about positions 

YES: How difficult it is to pass legislation. 

YES: Outlined the structure  

YES: The amendment process 

YES: The complications at EU 

 

Otázka č. 3. Was it hard for you to accept the role given to you? 

Skupina USA – 24. 3. 2019, 14:00 

YES: Not necessarily connecting with the given party line enables you to think of 

differing perspectives 

NO: It’s just a game - not an actual stance of my beliefs.  

YES: I didn’t know much about the topic 

YES: The beliefs of my party did not reflect my own 

YES: Not my personal opinion. 

 

Skupina FI – 7. 4. 2019, 10:30 

YES: Yes indeed I did. 

YES: Yes 

YES: Yes. 

YES: To accept new position  

 

Skupina CH – 13. 4. 2019, 14:00 

YES: Yes, but I didn’t understand my position 

YES: Because we don’t know much about the subject 

YES: I’m not a communist 

 

Skupina FR – 14. 4. 2019, 10:30 

NO: Yes 

YES: Yes 

YES: A little 

YES: Yes 
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YES: I don’t embody the principles of the party 

YES: Yes, I was the representant 

YES: I managed to debate and vote according to party position  

 

Skupina FR – 14. 4. 2019, 14:00 

YES: Yes. 

YES: Yes. 

 

Skupina AT – 27. 4. 2019, 10:30 

YES: ✅ 

YES: No. 

 

Skupina AT – 27. 4. 2019, 14:00 

YES: Yes, I did, but at the beginning it’s been hard 

YES: Yes 

YES: Because sometimes I had different opinions  

YES: Yes, but I wasn’t convinced by the position 

 

Skupina NL – 9. 5. 2019, 10:00 

NO: It was pretty real 

YES: Well, we made a compromise. 

YES: No 

YES: I managed, but I did bother me that I couldn’t express my own opinion 

 

Skupina NL – 9. 5. 2019, 14:00 

NO: Yes 

YES: Yes, I did 

 

Skupina CA – 18. 5. 2019, 10:30  

NO: Yes. 

YES: It was hard at first to understand, but it made more sense in the end 

YES: It was hard that our party’s position was always in the minority 
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Skupina DE – 19. 5. 2019, 10:30 

NO: - 

YES: It was new experience for me! 

 

Skupina USA – 19. 5. 2019, 14:00 

YES: Yes.  

YES: Yes. 

YES: I did not agree with the position of my party 

YES: No. 

YES: Yes, but the views did not align with my personal beliefs  

 

Otázka č. 4. Did you feel stressed during the game? 

Skupina USA – 23. 3. 2019, 14:00 (v případě této skupiny šlo v dotazníku o otázku č. 5) 

YES: Assuming my party’s directives made me adamant about getting my party’s 

agenda passed and it was stressful when other parties wouldn’t it compromise 

YES: Yes, because of the low time! However, the 40 minutes made it super competitive 

and fun 

YES: Because disagreeing is complex. 

YES: Compromising while trying to maintain loyal to my party ground was stressful  

YES: It was hard to remember everything  

YES: I was confused about how it worked and my party’s position at first, but I 

understood in the 2nd half 

YES–NO: Only a slight stress when dealing with so much information at once, 

especially with the quick pace. 

YES: I don’t really know. I felt kind of responsible for something  

YES: I did not know how to respond and what to respond 

 

Skupina FI – 7. 4. 2019, 10:30 

YES: little, the atmospheres was intense 

YES: I have anxiety. 

YES: I’m always stressed 

YES: I’m a slow learner so ? information fast is hard for me. 
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Skupina IT – 7. 4. 2019, 14:00 

YES: Because we have different ideas, so we debate 

YES: Because I had to convince the people of “my idea” 

YES: When I spoke 

YES: It was too fast 

YES: Because is very difficult make decision 

YES: Because every party has its own opinion 

YES: When I had to talk in front of the parties  

YES: Because it was very fast 

 

Skupina CH – 13. 4. 2019, 14:00 

YES: No time for informations, no time to discuss after the infos were given 

NO: Well realised  

YES: The time 

YES: We didn’t have much time to think and move on 

YES: What would take months takes here 2 hours, dense and short 

 

Skupina FR – 14. 4. 2019, 10:30 

YES: Parce que j’étais pris au jeu 

YES: When I had to talk in front of everyone  

 

Skupina FR – 14. 4. 2019, 14:00 

YES: Because we had to make decision in a very short time. 

YES: Pour convaincre 

YES: Because it was very entertaining 

NO: That was very cool and relax 

 

Skupina AT – 27. 4. 2019, 10:30 

YES: So many people around you 

YES: In our own group 

YES: Telephone, discussion… 

YES: So much to do  

YES: There are a lot of things to do in the same time 
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YES: Between the “hearings” 

YES: In the discussion, because all people spoke at the same time 

YES: Time limits 

YES: Take long to agree 

YES: Not much time 

YES: Much work  

 

Skupina AT – 27. 4. 2019, 14:00 

YES: Running around  

YES: It was a strong timetable and I didn’t understand all of the things those people 

were saying  

YES: There wasn’t enough time to manage everything  

YES: Time  

YES: Not enough time when we were talking to people  

YES: The time to “speak with people” was too short 

YES: all the time, too less time 

YES: The beginning 

IN BETWEEN: I’m stressed for beginning  

 

Skupina NL – 9. 5. 2019, 10:00 

YES: Time was short  

YES: Because of the time 

YES: with the journalists, because I am not that good at improvising 

YES: People don’t listen 

 

Skupina NL – 9. 5. 2019, 14:00 

NO: It is just a game 

YES: I wanted to do the best thing for my party, and not get easily misguided by others; 

there was little time as well 

YES: We HAD to reach a compromise although we didn’t agree 

YES: public speaking  

YES: a bit because of all the info and timers  

YES: Because it felt like the others did just take it seriously  
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YES: The clock/timing was stressful  

YES: People often did not want to co-operate  

not necessarily  

NO: -  

 

Skupina CA – 18. 5. 2019, 10:30  

NO: A bit stressful to negotiate an effective solution especially when the other groups 

were united against  

YES: I was the party spokesperson, so when I had to speak + also when the negotiations 

were difficult  

YES: Not stressed per se, but I got very into my role and thus felt the tension. 

YES: Very fast-paced 

YES: A lot of responsibilities, not enough time. 

YES: Luck of time; lots of info; different stakeholders  

YES: At the first screen I had to give I was not entirely some of my party’s position. 

YES: At some points, I wasn’t sure what was expected of me. 

YES: More like frustration with other parties not listening 

 

Skupina CA – 18. 5. 2019, 14:00 

YES: A lot of info. 

YES: But good stress (entertaining).  

YES: Public speaking portion but that is only a personal struggle, length of time was 

appropriate 

YES: It goes really fast 

YES: It was just so fast paced + exciting + created an excited/stressed reeling  

YES: Trying to find consensus in limited time while following party lines. 

 

Skupina DE – 19. 5. 2019, 10:30 

YES: Because sometimes you have another argument, but it is for the other parties, so I 

can’t say them 

YES: Too much information, not so much time 

YES: At the beginning  

YES: I wanted to make that take right decision  
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YES: Discussion with others parties and the difficulty of finding compromises 

 

Skupina USA – 19. 5. 2019, 14:00 

YES: Trying to understand my party’s stance.  

YES: Tyranny of the majority. 

YES: Hard to reach a compromise  

YES: When we were meeting with the Commission because I didn’t know if we’d win 

YES: I wanted to represent my party but I felt I was time-connected.  

YES: When there were issues coordinating voters 

YES: Pressing to come a decision compromise 

YES: My party was betraying our core values  

 

Otázka č. 6. Now, after playing the game, would you like to become an MEP in the 

future? 

Skupina FI – 7. 4. 2019, 10:30 

NO: I’m not interested in social studies that much 

NO: my interests lie elsewhere  

YES: I like politics 

YES: That has been my dream last two years  

NO: I’m not interested in being politician  

NO: Politics might not really be my thing.  

YES: I’m interested in this. 

MAYBE: I’m interested in the inner workings of the EU but not that much about the 

politics  

NO: I’m not brave enough for politics  

NO: Want to be ? 

NO: I’m not that great about debating  

NO: The game didn’t affect my opinion 

YES: Interesting 

YES: It’s an interesting job. 

YES: I could present my own view to others and make it a reality, and if not at least I 

did everything I could for it.  

MAYBE: It’s a possible choice based on my interest 
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YES: Because I want to make a difference 

IN BETWEEN: I have no idea 

 

Skupina IT – 7. 4. 2019, 14:00  

NO: Because I don’t like this work 

NO: I don’t think to become an MEP, but I think it is very interesting 

YES: Because I like taking decisions and assuming all the related risks 

NO: Because I don’t like political and don’t need to do a politician  

NO: Because the politics isn't for me, I have other interests 

NO: I have other plans for my future 

NO: I don’t like this work 

NO: It is too difficult and stressful  

YES: Is interesting 

NO: I don’t think this work is for me 

NO: Probably no for the responsibility I feel on the shoulders.   

YES: Because it’s very interesting what they do for all the world 

 

Skupina CH – 13. 4. 2019, 14h 

NO: Like not interested  

NO: I don’t like to decide  

NO: Too many studies 

NO: Too much stress, responsibilities  

NO: I don’t know a lot of aspects to choose what I want 

YES: It was really representing the context 

YES: Why not 

YES: I have an interest for politic  

YES: You understand you can really change things, improve the future of Europe 

YES: I don’t know, it might be interesting 

NO: I dislike the politics 

NO: I don’t like politics  

NO: I don’t like politics  

NO: I don’t know what I would like to be 

NO: It’s a very hard job 
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YES: I’m loving it, speaking is great 

 

Skupina FR – 14. 4. 2019, 10h30 

NO: Because I want to help people, not decide for people 

NO: I have other projects  

NO: I do not care much/believe in politics  

NO: Don’t like politics  

NO: It isn’t suited for me 

NO: I’m not interested in this domain 

NO: It takes too much time 

NO: Because we have too much responsibilities and it’s too hard to make everyone 

happy 

NO: I hate compromise 

NO: I have no interest of politics  

NO: I’m a scientist 

NO: I have other project in mind and it’s not really my element 

NO: It’ hard to find something that everyone agree on 

NO: I would be very angry against people who aren’t agree 

NO: I am interested in science  

NO: I don’t believe this job would suit to my personality  

NO: I prefer science 

NO: I want to work on a scientist section 

NO: Too boring, I hate debate 

NO: Because I don’t want to do politics 

NO: It is not my project 

NO: I don’t want to be a politician in general  

NO: Because it’s not my passion 

NO: I want to become an engineer 

NO: I think it is a bit boring  

Yes, of course, all the debates are entertaining  

 

Skupina FR – 14. 4. 2019, 14h 

NO: Because it’s so complicated  
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YES: Because I like represent others   

YES: Cool 

NO: To much stress and big decisions  

NO: But maybe after. 

NO: It’s not for me.  

NO: Too compliqued! 

NO: Too complicated 

NO: I liked it for game but I don’t see myself doing it as my job. 

I don’t know because the legislative is not for me 

YES: Too complicated 

NO: Because it’s not what I like doing  

NO: I don’t really like that subject  

NO: I don’t like this  

NO: I don’t know what I would like to do later 

NO: Because lof of ?; we can’t really ? of the law… 

YES: I absolutely wanted 

 

Skupina AT – 27. 4. 2019, 10:30  

YES: Maybe, because you can make a big difference on the future of Europa. 

I don’t know 

NO: Stressful 

NO: To bussy  

NO: Not interested  

NO: Stressful, not your own, personal opinion 

NO: I didn’t want to do it before and this game reinforces my opinion. 

NO: I don’t want to do this job I’m not really interested in politics  

NO: I don’t like politics 

NO: Too stressful  

NO: Too stressful 

NO: Too much to do/too much responsibility 

 

Skupina AT – 27. 4. 2019, 14:00 

YES: Interesting job 
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YES: I think it’s an interesting job maybe a little stressful  

YES: I think it’s interesting 

YES: It would be fun to help people  

NO: A lot of pressure and courage  

NO: Not interested in working with people  

NO: I liked this game but I’m just not really interested in politics but generally it was 

really good 

NO: I think it’s just not my thing 

NO: I’m not interested at all  

NO: Because I have other interests 

NO: I don’t think it’s the right job for me 

NO: I’m not a politician and don’t wanna be one. 

NO: It is not mine 

NO: Other career in mind 

NO: Because it is stressful for me and there are too many different oppinions to find a 

good compromise that everyone likes  

NO: Too stressful  

 

Skupina NL – 9. 5. 2019, 10:00 

Maybe, it could be fun 

NO: I hate politics  

NO: No need for it 

NO: I am not that good at talking  

NO: I don’t like discussing about problems  

NO: I’m not really interested in this kind of expertise  

NO: I’m not really into politics and those kinds of things  

NO: I don’t like parliament 

NO: It’s not entertaining  

NO: I prefer other jobs. 

NO: I’m not good at debating 

NO: I’m not really interested in politics  

NO: It’s not with my interest 

YES: I love debating, and wish to engage in politics late in life 
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Skupina NL – 9. 5. 2019, 14:00 

NO: I don’t like politics  

NO: I don’t think it is a suitable job for me 

NO: Not interested  

NO: doesn’t interest me enough  

NO: Not interested 

NO: I’m not prepared and interested to bear this responsibility  

NO: My interests aren’t in politics  

NO: I don’t like politics too much  

NO: no interest  

NO: Politics is a dirty game  

NO: I don’t like the stress, constant opinions and so much responsibilities 

NO: It is not something for me  

NO: I’m not interested in politics  

NO: It’s not my thing  

NO: I hate politics  

NO: I thought it was difficult and not my thing 

NO: I don’t feel like it suits my personality  

 

Skupina CA – 18. 5. 2019, 10:30  

NO: It is a very demanding position that requests too much focus constantly  

NO: I wouldn’t be a good politician.  

YES: Love politics and government. Be involved into process was very fun.  

YES: Very interesting experience and ability to make a change. 

YES: Have an impact on citizen’s lives  

YES: I’m a political science nerd.  

YES: I like the process and challenge of a cooperative institution. 

YES: (I have a German perspective) it allows you to represent the choice of the people 

at the EU level 

YES: It sounds promising and interesting 

YES: serve the public; community engagement; personal fulfilment  

YES: It is invigorating  

NO: I don’t want to make executive decisions on such a large scale. 
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NO: The whole process is frustrated. And you know the situations and choices are 

always to go worse so no way  

NO: Complicated  

NO: Lots of worry hurts and very little control 

NO: Not fun of active politics.  

 

Skupina CA – 18. 5. 2019, 14:00 

NO: Too stressful  

NO: The Commission interests me more.  

YES: Do something concrete. 

YES: ? Europe. 

YES: Exciting to represent your country on a variety of issues.  

NO: - 

NO: I believe I am more suited for diplomatic work 

YES: I’m not closed to that deal but it’s not my main objective. 

YES: I think it would be very dynamic and interesting. 

YES: It is a challenging and dynamic and rewarding job. 

YES: It’s a hard job and you need motivated people 

YES: Critical problem solving is fun. 

 

Skupina DE – 19. 5. 2019, 10:30 

NO: Too many different participants to keep in mind 

NO: Too many different perspectives to keep in mind finding compromise  

NO: It’s not my thing 

MAYBE: ✅ 

NO: It’s nothing for me 

NO: I want to be sth else 

NO: Too stressful  

NO: It’s very stressful to consider every opinion into the final solution  

YES: I like help the people  

YES: It’s very interested and I like speak with public 

YES: Cool 

YES: Important but underestimated job 
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YES: It is a good feeling knowing you are working to make Europeans lives easier  

NO: I can take more influence as an engineer than a politician in society. 

NO: I cannot see me in a position to decide for the future of millions of people  

 

Skupina USA – 19. 5. 2019, 14:00 

YES: Influence 

NO: MEP’s represent other people, not themselves. Therefore, compromise is difficult 

to reach. 

NO: EU is a frustrating body  

NO: It doesn’t deal with my interests 

NO: I find it a very frustrating process.  

NO: Rather be a lobbyist. 

YES: I enjoy politics! 

YES. Very ?, fast-paced process requiring a lot of ? and ? ? 

YES. Negotiating is fun 

YES: I think political activism is really important. 

YES: Interested in the legislative process  

YES: It is interesting making decisions 

YES: I ♡ politics 

 

Place for further comments 

Skupina USA – 23. 3. 2019, 14:00 

- This game can be very useful for high schoolers’ understanding of EU bodies 

and become informed citizens by the time they reach voting age 

- I learned a lot about the game. 

- An interesting game that highlights the bureaucracy that players must 

government instrumenting 

- It is a very well designed game. 

- Fantastic, the debate was fun-tastic. 

 

Skupina FI – 7. 4. 2019, 10:30 

- A great experience overall. 

- Thanks!!!   
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- The game was fun 

-  

- Keep going with reaching and making changes  

- MEPs have a rather low salary 

 

Skupina IT – 7. 4. 2019, 14:00 

- Excellent game! Lobbyist did not win...for this time! 

- It’s a very funny game 

- Very beautiful experience 

- I’d loved to repeat another time 

 

Skupina CH – 13. 4. 2019, 14:00 

- Good luck! 

- A little bit long, but very interesting  

- Thanks!   

- Good luck!!  

- Thank you! 

- Thanks a lot 

 

Skupina FR – 14. 4. 2019, 10:30 

- It was really interesting to know how it works 

 

Skupina FR – 14. 4. 2019, 14:00 

- It was a little bit long 

-  

 

Skupina AT – 27. 4. 2019, 10:30 

- Too long 

- Good luck! 

 

Skupina AT – 27. 4. 2019, 14:00 

- It was interesting 

- Didn’t fully understand the game  
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Skupina NL – 9. 5. 2019, 10:00 

- No 

 

Skupina NL – 9. 5. 2019, 14:00 

-   

-  

 

Skupina CA – 18. 5. 2019, 10:30  

- This was a great ?. I am very happy having participated. 

- It was interesting to represent perspectives you may not align with in a reality. 

- Good luck with your thesis! 

- Very interesting thesis idea! Wish there were more poli sci games like it.  

 

Skupina CA – 18. 5. 2019, 14:00 

- Really loved it! 

- Good luck  

 

Skupina DE – 19. 5. 2019, 10:30 

- I hope you get a good grade  Good luck 

- Loved the game! Really cool and interactive 
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Příloha č. 17: Jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát a pětkrát zmiňovaná 

slova v otázce č. 5 z nashromážděných dotazníků 

 

Jednou zaznamenaná slova:7 adrenaline, assassin, awesome, bad, collaborative, 

consensus, concession, confused, connection, construction site, conviction, curious, damn 

these populists, decision, decision maker, deliberation, difficult, diplomacy, disagree, 

dope, energetic, enjoy, exhilarating, fascinating, fast, frustrating, frustration, good, 

great, inefficient, influence, intellectual, intense, intrigued, knowledge, liberalist, liberty, 

MEP, mind-blown, monopoly, natural, selection, not bad, not bond to the reality, 

objective, obligation, opportunity, Parlamentarium, participation, pressure, procedure, 

process, public speaking, relieved, responsibility, revolution, rigged, save the water, 

screens, smart, speaking, tension, togetherness, tyranny of the majority, urgent, useful, 

water, we all want the best, well done, wonderful, work, yes 

 

Dvakrát zaznamenaná slova (seřazeno abecedně dle anglického jazyka): Belgium, 

betrayal/betrayed, champagne, chip (puces), collaboration communication, deputy, 

enlightened, finally done/finish, food, happy/joy, justice (Gerechtigkeit), interested, 

learn/ing, negotiating/negotiations, satisfied/satisfying, sophisticated, vote 

 

Třikrát zaznamenaná slova: complex, cooperation, discuss/discussion, 

educational/educate, entertaining/entertainment, Europe, hungry, long, tired 

 

Čtyřikrát zaznamenaná slova: complicated, exciting/excited, laws, nice, power 

 

Pětkrát zaznamenané slovo: politics 

 

                                                 
7 Výčet slov u jednotlivých frekvencí je seřazen abecedně dle anglického jazyka. 


