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Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity v Brně 

vyhlašuje soutěž o nejlepší studentskou úvahu na téma

  

Platí ještě v naší post-truth době, že lež má krátké nohy? Ve čtyřicátých letech minulého století 

Jirotkův Saturnin cítil potřebu založit Kancelář pro opravování omylů v literatuře, dnes 

potřebujeme fact-checkingové týmy jako např. demagog.cz či manipulatori.cz, aby naší 

společnosti pomohli se záplavou lží, nepravd, polopravd, hoaxů, konspiračních teorií a 

manipulačních kampaní. Stala se naše společnost královstvím lhářství, jak o něm mluví Karel 

Čapek (Království lhářství není tam, kde se lže, ale kde se lhářství akceptuje.). Existuje ve veřejném 

prostoru něco jako nevinná lež? Věříme rádi lžím ze strachu „Strach lže a ty mu věříš. -Fridrich 

Nietzsche), nebo protože je nám milejší?  (Člověk, který má nějaký zájem na tom, abychom ho měli 

rádi, se varuje prokazovat nám službu, o níž ví, že nám nebude milá; jedná s námi tak, jak si přejeme, 

aby se s námi jednalo; nenávidíme pravdu, proto nám ji tají; chceme slyšet lichotky, proto nám lichotí, 

rádi se dáváme klamat, proto nás klame. -Blaise Pascal)  

   

Jak působení lži ve veřejném prostoru vnímáte vy coby nastupující generace občanů, kteří 

nedávno začali, či brzy začnou uplatňovat svá občanská práva? Zamyslete se nad současnou 

situací české a případně i světové společnosti a pokuste se definovat, co lež ve veřejném prostoru 

znamená, a zauvažovat nad tím, co lež ve veřejném prostoru způsobuje, je-li její míra pro vás 

snesitelná, a jak se lží ve veřejném prostoru můžete nakládat, jestli dokážete se lží ve veřejném 

prostoru pracovat.      

 

Slohový útvar 

Úvaha 

 

Termín  

Soutěž probíhá od 6. 11. 2021 do 31. 3. 2022. 
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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 2022“. 

• 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 2022 

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 

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/  

mailto:koordinator@cjv.muni.cz
http://www.cjv.muni.cz/
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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://demagog.cz/   

 

https://manipulatori.cz/   

 

Zdeněk Jirotka: Saturnin, 1942.   

 

Blaise Pascal, Pensées 1669  

 

https://www.facebook.com/cjvmu/
https://www.instagram.com/cjvmu/?hl=cs
https://demagog.cz/
https://manipulatori.cz/

