
 

Literární soutěž o nejlepší esej 

Evropský rok mládeže 2022 

 

 

Literární soutěž je určena všem studentům středních škol a víceletých gymnázií z Jihočeského kraje a 

probíhá od 1. února do 30. června 2022. 

 

Téma:  

 Evropa pro mladé - Evropská unie vnímá vás, mladou generaci, jako svou prioritu a uvědomuje si, 

že doba pandemie covidu-19 pro vás byla a stále je velice obtížným obdobím. Proto vyhlásila rok 

2022 Evropským rokem mládeže a otevírá tak příležitost k tomu, aby se do popředí dostaly vaše 

potřeby a obavy a aby se našla řešení, která by vám, mladé generaci, pomohla. Jakým způsobem 

by vám mohla Evropská unie pomoci? Jak vnímáte Evropskou unii v současnosti a jaká by měla 

být její budoucnost? 

Podmínky soutěže: 

 Soutěž je určena všem studentům středních škol a víceletých gymnázií z Jihočeského kraje. 

 Soutěžní práci mohou studenti odevzdat nejpozději do 30. 6. 2022 elektronicky na email 

ceske.budejovice@europe-direct.cz, poštou či osobně na adresu Europe Direct České Budějovice, 

Nemanická 7, 370 10 České Budějovice.  

 Na první stranu eseje uveďte jméno, příjmení, kontaktní adresu (případně adresu školy, kterou 

navštěvujete), údaj o věku a telefonní číslo. 

 Délka textu je min. 250 slov (orientačně 25 – 30 řádků rukou psaného textu). Text může být 

psaný rukou (čitelně) či v textovém editoru na PC. 

 Esej musí být napsána v češtině. 

 Vyhlášení vítězů proběhne na sociálních sítích EUROPE DIRECT České Budějovice v červenci 2022.  

 Organizátoři soutěže si vyhrazují právo s příspěvky volně nakládat, např. za účelem jejich 

zveřejnění na internetových stránkách. 

 

 

 

Esej je literární útvar spočívající v úvaze na určité téma zahrnující přemýšlení o faktech a jejich 

hodnocení. Autor/ka eseje by měl/a posoudit dané téma v širším kontextu, komentovat současná 

řešení a naznačit nová. Jedná se o jakýsi dialog autora/autorky se sebou samým i se čtenáři 

poskytující osobní vhled autora/autorky na danou problematiku. 

 

 



 

 

Kritéria hodnocení: 

 obsahová úvaha: 0-10 bodů (přihlíží se k úrovni zhodnocení daného tématu v širším kontextu 

a k projevené znalosti tématu) 

 osobní vklad autora: 0-5 bodů (názory a náměty k osobnímu zapojení do řešení tématu, ať už 

autorem nebo jeho blízkým okolím, osobní závazky k řešení) 

 literární čtivost a gramatika: 0-5 bodů (množství hrubých chyb, pochopitelnost textu a jeho 

čtivost a zajímavost) 

Ceny: 

1. místo: Dárkový poukaz Alza.cz na nákup zboží v hodnotě 1000 Kč 

2. místo: Bezdrátová sluchátka Niceboy HIVE Drops v hodnotě 699 Kč 

3. místo: Dárkový poukaz Knihy Dobrovský na nákup zboží v hodnotě 300 Kč 

 

Organizátorem soutěže je EUROPE DIRECT České Budějovice.  


