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Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity v Brně 

vyhlašuje soutěž o nejlepší studentskou úvahu na téma

  

Rok 2020 svět zaskočil více, než jak jsme si ve svém pohodlí kdy uměli představit, nebo spíše 

připustit. Na jeho sklonku už víme, že zázrak se nestane a svět se nerestartuje do podoby před 

Covidem, že epidemii a jejím následkům budeme ještě dlouho čelit ve všech oblastech našich 

životů. Zpočátku vše vypadalo jako banalita, vzdálený problém, který se nás netýká, a my jsme po 

vzoru pštrosa postupně strkali hlavu do písku, potlačovali kritické myšlení, podléhali kognitivním 

zkreslením a kromě jiného dopustili, aby škoda byla umocněna šířením dezinformací, jakož i 

poskytováním mediálního prostoru lidem, jimž poskytován být neměl.   

 

Tato krize – ostatně jako každá jiná – v lidech a ve společenstvích probudila to nejhorší i to 

nejlepší. Byli jsme svědky pudového zkratového jednání na politické i osobní úrovni a zároveň 

nejvyšších projevů obětavosti, altruismu a dobré vůle. Jako země jsme si chvíli vyzkoušeli roli 

chvástavého premianta i ukázkového nemehla. V tuto chvíli nevíme, jak bude náš život v blízké 

budoucnosti vypadat, jak dalece a jak dlouho bude omezen protiepidemickými opatřeními a jejich 

dopady. Klíčovým slovem naší existence je více než kdy jindy a k naší velké nelibosti nejistota. 

Prognózy ekonomického i politického vývoje se liší, je možné, že krize vypustí z lahve džina anti-

demokratických snah a že se prohloubí nerovnosti a společenská nespravedlnost. Na druhou 

stranu platí, že krize přináší příležitost k obrodě, k hluboké proměně, do níž se nám v období 

pohodlného a spokojeného života nechtělo, případně bývá katalyzátorem změn, jež proběhnou, 

ať budeme chtít, či nikoli.  

 

Zamyslete se nad situací způsobenou pandemií COVID-19 – co jsme se o sobě (jako lidstvo a/nebo 

jako obyvatelé ČR) dozvěděli, jak ji zvládáme, jaké mohou být její následky – a navrhněte, jak se 

z ní můžeme poučit, jaký potenciál ke změně máme a jaké horizonty se nám otevírají.  

 

Slohový útvar 

Úvaha 
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Termín  

Soutěž probíhá od 17. 11. 2020 do 31. 3. 2021. 

 

Jazyk 

Univerzitní prostředí bylo vždy prostředím jazykově rozmanitým, proto je i tato soutěž 

vícejazyčná. Úvaha může být odevzdána v hlavních jazycích vyučovaných na CJV MU, tj. 

čeština, angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, arabština, čínština. 

 

Pro koho je soutěž určena 

Zúčastnit se mohou studenti třetích a čtvrtých ročníků středních škol, respektive studenti 

středních škol starší 17 let. 

 

Pořadatel 

Pořadatelem soutěže je Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity se sídlem 

Komenského nám. 220/2, 662 43 Brno, IČO: 00216224, DIČ: CZ00216224, (dále společně 

jen jako „Pořadatel“).  

 

Podmínky účasti 

• Maximální rozsah textů: 800 slov 

• Na první straně úvahy uveďte jméno autora/autorky, věk, název a kontaktní 

adresu školy, kterou navštěvujete. 

• Texty posílejte na e-mailovou adresu: koordinator@cjv.muni.cz, jako předmět e-

mailu uveďte „Soutěž 2021“. 

• Úvaha v pojetí této soutěže je literární útvar, ve kterém se autor/ka zamýšlí nad 

daným tématem, posuzuje jej v širším kontextu, komentuje možné úhly pohledu, 

zaujímá vlastní postoj a předkládá argumenty i protiargumenty. 

Hodnocení 

Úvahy posoudí mezinárodní porota složená z akademiků Centra jazykového vzdělávání 

Masarykovy univerzity a zahraničních univerzit. 

 

Ceny pro výherce 

1. cena: 5 000 Kč. 

2. – 3. cena: účast zdarma na týdenní letní škole anglického jazyka pořádané Centrem 

jazykového vzdělávání MU v létě 2021 

4. – 5. cena: publikace (Štěpánek, L. (2018). Academic English-Akademická angličtina: 

Průvodce anglickým jazykem pro studenty, akademiky a vědce. Grada Publishing as.) 

 

Vyhodnocení soutěže 

Organizátoři soutěže si vyhrazují právo s příspěvky volně nakládat, např. za účelem 
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jejich zveřejnění na internetových stránkách a sociálních sítích. O slavnostním předání 

cen budou výherci informováni po vyhodnocení soutěže. 

Kontakt 

Telefon: +420 549 49 6447 

Web: http://www.cjv.muni.cz/  

Facebook: https://www.facebook.com/cjvmu/   

Instagram: https://www.instagram.com/cjvmu/?hl=cs  

 

Pravidla soutěže 

• Soutěžící se mohou soutěže zúčastnit pouze jednou s jedním soutěžním textem.  

• Autorem/kou soutěžního textu musí být výhradně soutěžící. 

• Soutěžní text musí být dosud nezveřejněný a nesmí porušovat práva třetích osob. 

• Autor/ka uvede seznam použitých zdrojů, resp. bibliografických údajů. 

• V případě, že soutěžní text nesplňuje podmínky, které jsou na něj kladeny, je 

organizátor oprávněn soutěžní text ze soutěže vyloučit.  

• Pravidla soutěže předpokládají, že se soutěžící nedopouštějí podvodného 

chování, především vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek 

jiných autorů bez uvedení autorství. 

• Organizátor si vyhrazuje právo ze závažných důvodů nevybrat vítěze soutěže, bez 

náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo 

doplnit její pravidla. 

• V případě, že se organizátorovi nepodaří vítěze vyrozumět o výhře, případně 

pokud se vítěz nedostaví k převzetí ceny či nepřevezme zásilku s cenou ve lhůtě 

stanovené provozovatelem poštovních služeb nebo v případě dalších okolností 

vylučujících uskutečnění doručení výhry vítězi, které nezpůsobí Pořadatel, ztrácí 

vítěz nárok na cenu a cena propadá ve prospěch organizátora soutěže.  

• Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení 

soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu. 

 

Pro inspiraci: 

https://theconversation.com/covid-19-is-increasing-poverty-but-also-support-for-tax-rises-to-tackle-it-

148945  

https://theconversation.com/debat-quelles-lecons-de-democratie-tirer-de-la-pandemie-140157 

https://nuso.org/articulo/impactara-la-crisis-de-covid-19-en-la-agenda-social-de-america-latina/ 

https://www.zdf.de/dokumentation/zdfzoom/zdfzoom-der-europaeische-patient-100.html 

https://gmk.center/opinion/7-myslej-o-tom-kak-izmenitsya-mir-posle-koronavirusa/ 

http://www.cjv.muni.cz/
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https://nuso.org/articulo/impactara-la-crisis-de-covid-19-en-la-agenda-social-de-america-latina/
https://www.zdf.de/dokumentation/zdfzoom/zdfzoom-der-europaeische-patient-100.html
https://gmk.center/opinion/7-myslej-o-tom-kak-izmenitsya-mir-posle-koronavirusa/
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https://theconversation.com/how-covid-19-is-shaping-the-way-europeans-think-about-politicians-

146895 

https://theconversation.com/le-jour-dapres-briser-trois-mythes-sur-letat-du-monde-apres-la-pandemie-

139575 

https://www.lavanguardia.com/vivo/psicologia/20201011/483957858763/desesperanza-sociedad-

covid-torralba.html 

https://www.nzz.ch/meinung/befehl-und-gehorsam-sind-in-der-corona-krise-zurueckgekehrt-

ld.1586610?rflmnt=adnz%3B%3B%3Bbc&reduced=true 

https://rg.ru/2020/04/02/koronavirus-nazvali-poslednej-kaplej-dlia-budushchego-es.html 

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/11/coronavirus-who-will-be-winners-and-losers-in-new-

world-order 

https://theconversation.com/union-europeenne-et-covid-19-chronique-dune-polycrise-annoncee-

139068 

https://ria.ru/20200707/1573994615.html 

Fareed Zakaria. 2020. Ten lessons for a post-pandemic world. 307 pp., W.W. Norton & Company. 
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