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Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity v Brně 

vyhlašuje soutěž o nejlepší studentskou úvahu na téma 

 

                                                                                                                                           Jan Amos Komenský  

  

Letos v březnu uplynulo 430 let od narození Jana Amos Komenského a jeho myšlenky 

neztratily na aktuálnosti, naopak v kontextu současného dění nabírají na naléhavosti 

svým odkazem na mír, vzdělání a propojenost světa. Komenský zažil hrůzy války i 

nucenou emigraci a dobře věděl, proč apeluje na osobní odpovědnost, soucit a pocit 

vzájemnosti.   

 

Naše společnost letos zažívá zcela novou situaci – pomáhá statisícům zoufalých lidí 

prchajícím před ruskou agresí. Jak nás proměnil válečný konflikt probíhající v blízkém 

sousedství? Co způsobila agrese ohrožující hodnoty, na nichž stojí naše demokracie? 

Zamyslete se nad tím, jak se změnilo vaše vnímání světa, jak válka ovlivnila váš život a 

vaše smýšlení.      

 

Slohový útvar 

Úvaha 

 

Termín  

Soutěž probíhá od 20. 12. 2022 do 31. 3. 2023. 

 

 

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. 
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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 2023“. 

• 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. cena: 3 000 Kč 

3. – 4. cena: publikace dle výběru odborné poroty CJV MU 

 

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 4251 

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.  
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• 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. 

 


